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Saknr: 78/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

27.05.2021 

Arkivsaksnr: 

21/1156 

Sak nr: 

78/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

78/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.04.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 29.04.21 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 29.04.21 

 



Saknr: 79/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

27.05.2021 

Arkivsaksnr: 

18/3421 

Sak nr: 

79/21 

Saksbehandler: 

Anders Hekland 

Arkivkode: 

PLAN 5014201813 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

104/19 Hovedutvalg for forvaltning 19.06.2019 

135/19 Hovedutvalg for forvaltning 29.08.2019 

95/19 Kommunestyret 29.08.2019 

138/19 Hovedutvalg for forvaltning 12.09.2019 

106/19 Kommunestyret 26.09.2019 

3/20 Formannskapet 07.01.2020 

64/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 06.07.2020 

23/20 Frøya eldre- og brukerråd 07.09.2020 

237/20 Formannskapet 13.10.2020 

257/20 Formannskapet 27.10.2020 

282/20 Formannskapet 24.11.2020 

98/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 15.10.2020 

98/20 Kommunestyret 29.10.2020 

126/20 Kommunestyret 26.11.2020 

95/21 Formannskapet 18.05.2021 

79/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

BEHANDLING ETTER MEKLING - DETALJREGULERINGSPLAN UTTIAN 

NÆRINGSOMRÅDE 5014201813 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Frøya kommune vedtar å sende innsigelsen fra Statsforvalteren i Trøndelag til Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse jmf. PBL § 5-6, med bakgrunn i meklingsmøte den 

12.02.2021, som ikke førte frem. 

 

Det bes om at saken sees i sin helhet, for å avklare om prosessen har vært i tråd med gjeldende 

bestemmelser, slik som nevnt i tilleggsnotat fra kommunens advokat. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 95/21 

 

Vedtak: 

 
Frøya kommune vedtar å sende innsigelsen fra Statsforvalteren i Trøndelag til Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse jmf. PBL § 5-6, med bakgrunn i meklingsmøte den 

12.02.2021, som ikke førte frem. 

 

Det bes om at saken sees i sin helhet, for å avklare om prosessen har vært i tråd med gjeldende bestemmelser, slik 

som nevnt i tilleggsnotat fra kommunens advokat. 

Vedatt med 6 mot 1 stemme. 
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Formannskapets behandling i møte 218.05.21: 

 

Votering: 

 

Vedatt med 6 mot 1 stemme avgitt av Eskil Sandvik. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.11.2020 sak 126/20 

 

Vedtak: 
  

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne detaljreguleringsplan 

for Uttian Næringsområde (PlanID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse 

datert 28.08.2019.  

 

2. Planen vedtas mot innsigelse fra sektormyndighet, og unntas dermed rettsvirkning inntil innsigelse er avgjort 

ved mekling mellom kommunen og aktuelle sektormyndighet, eller av aktuelt departement hvis mekling ikke 

fører fram, jf. plan- og bygningsloven § 5-6.  
 

Vedtatt med 15 mot 8 stemmer. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.11.20: 

 

 

Rep. Nils Jørgen Karlsen ba om vurdering av sin habiltet da han har vært prosjektleder for prosjektet. 

Rep. Nils Jørgen Karlsen ble enstemmig vurdert inhabil. 

 

Votering: 

Vedtatt med 15 mot 8 stemmer avgitt av Sp, R og Sv. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.10.2020 sak 98/20 

 
Vedtak: 

 

Saken trukket enstemmig under behandling av sakslisten. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 15.10.2020 sak 98/20 

 

Vedtak: 

 

Saken sendes uten behandling til formannskapet. 

 

Enstemmig. 

 
 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 15.10.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av leder: 

 

Saken sendes uten behandling til formannskapet. 

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2020 sak 282/20 

 

Vedtak: 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune detaljreguleringsplan for Uttian  

    Næringsområde (PlanID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse  

    datert 28.08.2019.  

 

2. Planen vedtas mot innsigelse fra sektormyndighet, og unntas dermed rettsvirkning inntil innsigelse er  

    avgjort ved mekling mellom kommunen og aktuelle sektormyndighet jf. plan- og bygningsloven § 5-6.  

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

 
Formannskapets behandling i møte 24.11.20: 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Ordfører: 

I pkt 1 strykes: «egengodkjenner» 

  

Følgende strykes i pkt 2: 

«eller av aktuelt departement hvis mekling ikke fører fram» 

 

Votering: 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Sp og R. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.10.2020 sak 257/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 27.10.20: 

 

Møtet lukkes etter Kl. § 11.5  

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.10.2020 sak 237/20 

 
Vedtak: 

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 13.10.20: 

 

Følgende forslag til endring i pkt. 1 ble fremmet av kommunedirektøren: 

 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune detaljreguleringsplan for Uttian 

Næringsområde (PlanID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse 

datert 28.08.2019. 
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Møtet lukkes etter koml. § 11.5 pkt.3  

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Lene D. Skarsvåg: 

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Frøya eldre- og brukerråd den 07.09.2020 sak 23/20 

 

Vedtak: 

Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser til høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt mandat om at alle saker 

som angår eldres levekår og alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne skal forelegges rådet før 

beslutning foretas i kommunestyret, herunder plansaker med hjemmel i Plan-og bygningsloven. 

 

Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

 

Frøya eldre- og brukerråds behandling i møte 07.09.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser til høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt mandat om at alle saker 

som angår eldres levekår og alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne skal forelegges rådet 

før beslutning foretas i kommunestyret, herunder plansaker med hjemmel i Plan-og bygningsloven. 

 

Vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt av Rita Hovde. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 06.07.2020 sak 64/20 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for 

Uttian næringsområde (5014201813) med planbestemmelse, plankart og planbeskrivelse datert 28.08.19 

ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 i tidsrommet 07.07.20 

t.o.m. 01.09.2020. 

2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling sørge for at planens innhold og framstilling blir digitalisert 

og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 06.07.20: 

 

Følgende forslag til tilegg i pkt 1. i vedtak ble fremmet: 

 

1.Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Uttian 

næringsområde (5014201813) med planbestemmelse, plankart og planbeskrivelse datert 28.08.19 ut til høring og 

offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 i tidsrommet 07.07. t.o.m. 01.09.2020. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.01.2020 sak 3/20 

 

Vedtak: 

1. Klagene tas ikke til følge med de begrunnelser som vist i saksframlegget. 

2. Klagene oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 07.01.20: 

 

Rådmanns forslag til endring i pkt. 1 i vedtak: 

 

1. Klagene tas ikke til følge med de begrunnelser som vist i saksframlegget. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.09.2019 sak 106/19 

 

Vedtak: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan for Uttian 

næringsområde (plan-ID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 

28.08.2019.  

 

Vedtatt med 20 mot 2 stemmer. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.09.19: 

 

Rep. Sveinung Gundersen ba om vurdering av sin habilitet da han er tremenning av Kai Egil Skarsvåg i 

Skarsvaag boat.  

Rep. Sveinung Gundersen ble enstemmig vurdert habil. 

 

Votering: Vedtatt med 20 mot 2 stemmer avgitt av Roar Hammernes og Knut Arne Strømmøy. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 12.09.2019 sak 138/19 

 

Vedtak: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan for Uttian 

næringsområde (plan-ID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 

28.08.2019.  

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.08.2019 sak 95/19 

 

Vedtak: 

Saken utsettes p.g.a. manglende sakspapirer. 

 

Enstemmig 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 29.08.19: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap/Sv: 

 

Saken utsettes pga manglende sakspapirer. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 29.08.2019 sak 135/19 

 

Vedtak: 

Saken ble ikke behandlet grunnet at sakspapirer ble utsendt i for kort tid i forkant av møtet. 
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 19.06.2019 sak 104/19 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalg for forvaltning fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde 

(5014201813) med planbestemmelse, plankart og planbeskrivelse datert 07.06.19 ut til høring og 

offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalg for forvaltning sørge for at planens innhold og 

framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og 

justeringer. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

 

Hovedutvalg for forvaltnings behandling i møte 19.06.19: 

 

1. Hovedutvalg for forvaltning fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde 

(5014201813) med planbestemmelse, plankart og planbeskrivelse datert 07.06.19 ut til høring og offentlig 

ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalg for forvaltning sørge for at planens innhold og 

framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og 

justeringer. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Frp, V og H med dobbeltstemme fra leder.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune vedtar å sende innsigelsen fra Statsforvalteren i Trøndelag til Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse jmf. PBL § 5-6, med bakgrunn i meklingsmøte den 

12.02.2021, som ikke førte frem. 

 

Det bes om at saken sees i sin helhet, for å avklare om prosessen har vært i tråd med gjeldende bestemmelser, slik 

som nevnt i tilleggsnotat fra kommunens advokat. 

 

Vedlegg: 

1. Samlet saksfremstilling fra behandling i KST 26.11.2020 

2. Referat meklingsmøte, 12.02.2021 

3. Notat Bjerkan Stav, 05.03.2021 

4. Tilleggsnotat Bjerkan Stav, 13.03.2021 

5. Innsigelse til KPA fra Fylkesmannen, 26.04.2019 (side 10, N6-Uttian) 

6. Innsigelse til reguleringsplan fra Fylkesmannen, 20.08.2019 

7. Innsigelse til ny reguleringsplan fra Fylkesmannen, 01.09.2020 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Redegjørelse for tidligere behandling: 

Reguleringsplanen for næringsområdet på Uttian ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for 

Forvaltning (HFF) i sak 104/19 den 19.06.2019. Planen ble da vedtatt lagt ut på høring og 

offentlig ettersyn. 

 

Det kom inn flere merknader til saken, samt innsigelse fra fylkesmannen i høringsperioden. 

Saken ble i første omgang gjort klar for behandling hos HFF i sak 135/19 den 29.08.2019, 
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men saken ble vedtatt utsatt, ettersom sakspapirene først ble tilgjengelige kort tid før møtet. 

Dette vedtaket ble fulgt opp av kommunestyret samme dag i sak 95/19. 

 

I løpet av den påfølgende perioden ble det gjort avklaringer mot fylkesmannen vedrørende 

innsigelsen, og fylkesmannen trakk dermed sin innsigelse før saken ble tatt opp til ny politisk 

behandling i sak 138/19 den 12.09.2019 hos HFF, og til endelig vedtak hos kommunestyret i 

sak 106/19 den 26.09.2019. 

 

Vedtak av 26.09.2019 ble så påklaget, av tre separate klagere, innen utløp av klagefristen. 

Klagene ble svart ut i sak 3/20 den 07.01.2020 hos Formannskapet (FSK), hvorpå 

klagebehandlingen ble sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Mens FM forberedte klagesaksbehandlingen, så sendte en av klagerne inn egne kommentarer 

på den foregående klagebehandlingen den 21.01.2020. Disse kommentarene ble oversendt 

kommunen for kommentarer den 22.01.2020, hvorpå svar gikk tilbake til fylkesmannen den 

18.02.2020. 

 

I den samme prosessen ble det oppdaget at et eget dokument fra M. Pearson, som ble sendt 

direkte til Fylkesmannen med kopi til kommunen, den 09.09.2019 angående hubro, ikke var 

blitt fanget opp i deres vurdering av kunnskapsgrunnlaget. På tidspunkt for oversendelse var 

saksfremlegg ferdigstilt fra administrasjonen i Frøya kommune, og oversendt politisk 

behandling. 

 

Den 24.04.2020 mottok kommunen resultatet av fylkesmannens behandling. Kommunen fikk 

medhold i alle påklagede punkter, med unntak av vurdering om planen ville påvirke en 

nærliggende hubrolokalitet. Fylkesmannen besluttet dermed å oppheve planen med bakgrunn i 

at det manglet vurderinger på det nye kunnskapsgrunnlaget som forelå, og at denne 

informasjonen kunne ha virket bestemmende for utfallet i saken. 

 

Etter dialogmøter med Fylkesmannen, samt innhenting av ytterligere informasjon om 

naturmangfoldet i området, vedtok kommunen den 06.07.2020 å legge planen ut til høring og 

offentlig ettersyn, med frist for innspill satt til den 01.09.2020. Kommunen mottok så 17 

innspill, hvorav 10 innspill var fra private og interesseorganisasjoner. 

 

I sitt innspill mottatt den 01.09.2020 fremmet Fylkesmannen i Trøndelag innsigelse mot 

planen, hjemlet i PBL §5-4, og NML §9, grunnet usikkerhet rundt tiltakets påvirkning på det 

lokale hubroparet. 

 

Før saken ble tatt til politisk behandling, så ble det avholdt møte med Fylkesmannen for å se 

om det fantes noen mulighet for at innsigelsen kunne trekkes. I møtet ble det konkludert med 

at trekking av innsigelsen ikke var aktuelt, uavhengig av potensielle avbøtende tiltak som 

kommunen brakte til bordet. 

 

Ettersom innsigelsen ble stående, så vedtok Frøya kommune planen den 26.11.2020, og ba om 

et meklingsmøte med Fylkesmannen vedrørende innsigelsen. 
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Arbeid etter politisk vedtak 

 

Meklingsmøtet ble så gjennomført den 12.02.2021. Det ble underveis i møtet klart at 

Fylkesmannen, nå Statsforvalteren, ikke kunne se noe alternativ som ville gi et godt nok 

grunnlag til å kunne trekke innsigelsen. Meklingen førte dermed ikke frem, på tross av 

kommunens forslag til flere forskjellige avbøtende tiltak. 

 

Ettersom meklingsmøtet ikke resulterte i noen løsning for planen, engasjerte kommunen 

advokatfirmaet Bjerkan Stav til å gå gjennom saken. Dette ble bestilt for å komme med en 

anbefaling om kommunen skulle sende saken til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet 

(KMD), eller om en skulle skrinlegge arbeidet. 

 

Arbeidet utført av Bjerkan Stav ble så oversendt kommunen i form av et notat den 

05.03.2021. I notatet konkluderte Bjerkan Stav følgende: 

 

Etter vårt syn er det grunnlag for å få saken løftet opp til departementet slik at den kan 

gis en overordnet og kanskje prinsipiell vurdering der. 

 

Etter denne første vurderingen tok kommunen ny kontakt med Bjerkan Stav, for å vurdere 

Statsforvalterens håndtering av plansaken opp mot gjeldende lovbestemmelser og god 

forvaltningsskikk. 

 

Årsaken til dette lå i de erverv og prosesser som kommunen igangsatte, i god tro, etter det 

første vedtaket av planen i oktober 2019, med påfølgende kostnader som totalt sett passerer 

5,6 millioner kroner. 

 

I denne gjennomgangen konkluderte Bjerkan Stav følgende: 

 

Etter vår vurdering er det grunnlag for å anføre at Statsforvalterens adgang til å 

fremme innsigelse var gått tapt, både når det gjelder reguleringsplan 1 og 

reguleringsplan 2. Bestemmelser i selve KPA med krav til reguleringsplaner vil i 

utgangspunktet ikke rokke ved dette. 

 

Det er også grunn til å være kritisk til Statsforvalterens håndtering av 

innsigelsesprosessen. Det fremgår klart av loven og forarbeidene at innsigelser skal 

fremmes så raskt som mulig, og at prosessen skal være forutsigbar. Praksis fra 

Sivilombudsmannen referert til over tilsier at Statsforvalteren er den som må bære 

ansvaret for en uryddig prosess og uklarheter som følge av dette. 

 

Begge notater ligger vedlagt saken. 

 

Alternative veier fremover 

 

Saken om Uttian Næringsområde har utviklet seg til å bli en meget komplisert sak, med to 

separate planprosesser, innsigelser, klager, ekstra undersøkelser og stor media dekning. 

Med en fremdeles stående innsigelse mot planen etter meklingsmøtet, så har kommunen tre 

alternativer for veien videre. 
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Alternativ 1: Ytterligere utredninger av området 

I tilbakemeldingene fra Statsforvalteren før og etter planvedtaket, så veier usikkerheten rundt 

planens påvirkning av nærområdet svært tungt. Utfylling i sjø kan potensielt føre til endrede 

strømforhold, som kan påvirke hele næringskjeden i området, fra børstedyr og bløtdyr i sjø til 

det mye omtalte hubroparet. 

 

Videre bør det også i så tilfelle gjøres et forsøk på å kartlegge hubroens faktiske bruk av 

området. Ettersom hubro er et nattdyr, så er det vanskelig å gjennomføre slike undersøkelser 

på generelt grunnlag. 

 

Likevel må det her også poengteres at disse undersøkelsene ikke vil gi en automatisk åpning 

av området. Undersøkelsene kan avdekke nye momenter, og det er også en reell mulighet for 

at en må se for seg et tidsperspektiv på flere år for å få et godt nok grunnlag. Dette betyr at 

kostnadene knyttet mot planen vil øke, uten at det finnes noen garanti for at en til slutt får 

gjennomført planen. 

 

Alternativ 2: Sende planen til KMD for gjennomgang og endelig avgjørelse 

Det kom ganske tydelig frem av meklingsmøtet med Statsforvalteren at det ikke finnes noen 

anledning for å trekke innsigelsen med dagens grunnlag. 

 

Som et alternativ til å gjøre videre undersøkelser, så har kommunen også anledning til å sende 

tvisten til KMD for gjennomgang og endelig avgjørelse, jmf. PBL § 5-6. 

 

Om kommunen skulle velge dette alternativet, så vil saken sendes til Statsforvalteren, som så 

sender saken til KMD, med Statsforvalterens svar og anbefalinger. Etter dette vil saken 

behandles hos KMD, før det fattes et vedtak uten klagemulighet. 

 

Alternativ 3: Skrinlegging av planen 

Det tredje alternativet er å stanse arbeidet med Uttian Næringsområde, og akseptere 

innsigelsen uten videre omkamp for området. 

 

Til slutt så må det nevnes at saken kunne ha gått direkte til KMD, ettersom KST allerede har 

egengodkjent planen, som nevnt i Bjerkan Stav sitt notat av 05.03.2021. Likevel så ønsker 

administrasjonen å sende saken til politisk behandling, for å forsikre seg om at flertallet av de 

folkevalgte ønsker å sende planen til KMD for gjennomgang og endelig avgjørelse på et 

prinsipielt grunnlag. 

 

Samlet vurdering 

 

Med samtlige muligheter på å løse stillstanden rundt planen oppbrukt, så er Frøya kommune 

nå kommet til siste korsveg. De tre alternativene som gjenstår har både fordeler og ulemper, 

men ingen av de kan gi en garanti om at næringsområdet kan opparbeides. 

 

Samtidig så må veien frem til dette punktet tas i betraktning. Frøya kommune har, i god tro, 

brukt 5,6 millioner kroner på vurderinger, planarbeid og ervervelse av området som har vært 

forsøkt regulert siden 2018. 
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Området på Uttian ble foreslått avsatt i kommuneplanens arealdel når denne var til revidering 

i 2018 – 2019. Området var på dette tidspunktet betydelig større enn det området som det ble 

startet regulering på i samme tidsrom. 

 

Gjennom arbeidet i KPA ble det varslet innsigelse fra Fylkesmannen mot dette området. 

Innsigelsen ble løst ved at arealet ble redusert til området det var blitt varslet om oppstart på. 

Dette området ligger fortsatt avsatt til næringsformål i KPA, med en bestemmelse som sier at 

det må foreligge en godkjent reguleringsplan før tiltak kan iverksettes. 

 

Parallelt ble reguleringsplanen for næringsområdet sendt på høring, hvor en mottok den første 

innsigelsen vedrørende naturmangfoldet, bla. Med hensyn til fugler. Her var ikke hubro 

spesifikt nevnt, selv om denne var nevnt i merknadsbehandlingen fra oppstartsfasen. Etter 

dialog med kommunen ble det informert fra Fylkesmannen at innsigelsen ville bli trukket. 

 

Skal en følge de argumenter som er fremlagt av Bjerkan Stav, så er det her at Statsforvalterens 

videre innsigelsesrett vedrørende naturmangfoldet faller bort. I PBL § 5-5 så defineres 

begrensninger for innsigelsesadgangen til sektormyndigheter. Et utdrag av PBL § 5-5 kan sees 

under: 

 

§ 5-5. Begrensning i adgangen til å fremme innsigelse 

 Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold fastsatt i formål og bestemmelser som 

det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har blitt avgjort i løpet av de ti 

foregående år. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot forhold i plansak som det 

kunne ha vært fremmet innsigelse mot i forbindelse med en tidligere plan om samme 

forhold vedtatt i løpet av de ti foregående år. Dersom kommunen og 

innsigelsesorganet er uenig om adgangen til å fremme innsigelse etter denne 

bestemmelsen er avskåret, avgjør departementet spørsmålet når innsigelsessaken er 

sendt til departementet. 

 

I tilfeller som nevnt i første ledd tredje punktum får kommunens planvedtak først 

virkning når departementet har avgjort at innsigelsesadgangen er avskåret. Dersom 

departementet finner at innsigelsesadgangen er i behold, behandles saken videre på 

vanlig måte. 

… 

 

Videre står det følgende i forarbeidene til bestemmelsen: 

 

Formålet med denne bestemmelsen er økt effektivitet og forutsigbarhet i 

planleggingen. Dette kan f.eks gjelde når det har vært reist innsigelse mot en del av en 

arealdel til kommuneplan, som avgjøres av departementet, og det senere utarbeides en 

reguleringsplan som er i samsvar med departementets vedtak. Det samme må gjelde 

når partene er blitt enige gjennom mekling. 

 

Her anfører Bjerkan Stav at innsigelsesmyndigheten, i dette tilfelle Statsforvalteren, ikke har 

anledning til å fremme innsigelse mot forhold som det tidligere har vært fremmet innsigelse 

mot, og som har blitt avgjort i løpet av de siste ti årene. I dette kan det dermed også forstås 

hen at innsigelser som er trukket vil falle inn under den samme bestemmelsen, ettersom dette 

har samme virkning som en faktisk mekling. 
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Bjerkan Stav kommenterer også at dette får støtte av at det etter bestemmelsen heller ikke er 

adgang til å fremme innsigelse mot forhold som det kunne vært reist innsigelse mot i 

forbindelse med en tidligere plan. Uavhengig av om man definerer at Statsforvalteren i dettet 

tilfellet har reist en innsigelse, eller kunne ha gjort det, så kan en anse at virkningen vil bli den 

samme, og at adgangen til å fremme innsigelse har gått tapt. 

 

Videre så er det også ønskelig å få en bedre avklaring på hva kommunen kan forvente i 

fremtiden. Hubroparet ved Uttian er ikke det eneste paret på Frøya, og Uttian Næringsområde 

vil ikke bli den siste planen hvor hubro vil bli et tema. 

 

Ettersom kommunen ikke har lokalitetenes faktiske plassering, så vil tidlig dialog med 

Statsforvalteren være essensiell. En behandling av Uttian saken hos KMD kan være med på å 

legge til rette for en mer forutsigbar prosess ved lignende situasjoner gjennom avklaring av 

problemstillinger og spørsmål. 

 

Konklusjon 

 

Basert på informasjonen som er kommet fra Bjerkan Stav, så ser Kommunedirektøren at det 

her er viktig å få en avklaring av Statsforvalterens innsigelsesrett, og om denne faktisk har falt 

bort som anført av advokatfirmaet. 

 

Uttian Næringsområde er ikke den eneste planen hvor en kan se en potensiell interessekonflikt 

mellom naturmangfoldet og samfunnets ønsker. Med den store veksten Frøya kommune 

fortsatt opplever, så er det høyst sannsynlig at lignende situasjoner vil oppstå i fremtiden. Det 

anses derfor som svært viktig at innsigelsesadgangen og dennes håndtering blir avklart, så en 

kan få en god og oversiktlig prosess i fremtiden.  

 

Resultatet av KMD sin behandling vil også kunne ha påvirkning for andre kommuner enn 

Frøya, samt påvirkning for Statsforvalteren i Trøndelag, og muligens resten av 

Statsforvalterembetene i Norge. Med en avklaring fra sentralt hold, så vil det forhåpentligvis 

være lettere for både kommuner og sektormyndigheter å kunne komme til enighet. En vil også 

da kunne ha en felles forståelse av regelverket, slik at saksbehandlingen er i tråd med 

gjeldende regelverk. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Kommunedirektøren at innsigelsen 

sendes til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, på prinsipielt grunnlag, for 

endelig avgjørelse, jmf. PBL § 5-6. 
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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FRØYA KOMMUNES ÅRSEGNSKAP 

OG ÅRSBERETNING 2020  

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyremøte: 

 
Kontrollutvalget har ikke merknader til årsregnskap og årsberetning for 2020 og anbefaler at 

disse blir godkjent slik de foreligger. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 100/21 

 

Vedtak: 

 
Kontrollutvalget har ikke merknader til årsregnskap og årsberetning for 2020 og anbefaler at disse blir 

godkjent slik de foreligger. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Kontrollutvalget har ikke merknader til årsregnskap og årsberetning for 2020 og anbefaler at disse blir 

godkjent slik de foreligger. 

 

 

Vedlegg: 
 

Vedtaksbrev 

Kontrollutvalgets uttalelse 
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GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2020 MED ÅRSBERETNING OG 

ÅRSRAPPORT  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Årsregnskap for 2020 med årsberetning og årsrapport godkjennes som fremlagt. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 101/21 

 

Vedtak: 

 
Årsregnskap for 2020 med årsberetning og årsrapport godkjennes som fremlagt. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsregnskap for 2020 med årsberetning og årsrapport godkjennes som fremlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Årsregnskap 2020 

2. Årsberetning og årsrapport 2020 

3. Årsmelding fra virksomhetene 2020 

4. Avkastningsrapport Frøya kommune 2020 

5. Revisjonsberetning 2020 for Frøya kommune 

6. Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap 2020 med årsberetning 

og årsrapport  

7. Årsrapport 2020 – Frøya eldre- og brukerråd 
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Bakgrunn for saken: 

Budsjett- og regnskapsforskriften utfyller kommunelovens bestemmelser om hvordan 

kommuner skal avlegge årsregnskap og kommuneloven § 14 beskrive hvordan årsregnskap og 

årsberetning skal behandles. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som 

disponeres i året, og anvendelsen av disse.  

 

Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk og det er 

kommunestyret selv som vedtar årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 

formannskapet.  

 

I tråd med regnskapsforskriften utarbeides en årsberetning som er signert økonomisjefen og 

kommunedirektøren. Denne sammen med årsregnskapet er oversendt revisor for behandling. 

De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i 

møte 28.04.21.  

  

 

 

Saksopplysninger:   

 

I årsberetningen analyseres og beskrives resultatet for 2020 og den økonomiske tilstanden til 

kommunen. I tillegg til å oppsummere regnskapsåret 2020 er det viktig å danne seg et bilde av 

utviklingen fremover og videre ha en plan for hvordan en skal løse de økonomiske 

utfordringene.   

 

Frøya kommune hadde i 2020 et positivt brutto driftsresultat på 120 397 770 mill kr. og et 

positivt netto driftsresultat på 124 751 287 mill kr. Det ble et reelt regnskapsmessig 

merforbruk på rammeområdene for 2020 på 3 760 155 mill kr der rammeområdenes 

merforbruk er på 1,608 mill kr og posten finans har et merforbruk på 2,151 mill kr.  

Økonomisk sett ble 2020 et godt år for Frøya kommune. 

 
Kommunens store positive netto driftsresultat på hele 124 mill kr skyldes en voldsom økning 
i skatteinntekten i 2020. Hele 140 mill kr over forventet og budsjettert skatteinngang. I 
tillegg fikk Frøya kommune 86,4 mill kr fra Havbruksfondet.   
Avkastning på fond som Grieg Investor forvalter ble på 9,6 mill kr.  
 
Vurdering: 

 

I en organisasjon som Frøya kommune med utstrakt delegering av oppgaver er oppfølging 
av økonomien svært viktig gjennom å videreutvikle og opprettholde god kompetanse og 
oppmerksomhet på budsjettet og økonomistyringen.  
 
Året 2020 har som nevnt kommunen opplev en voldsom økning i skatteinntekten i tillegg til 
stor utbetaling fra havbruksfondet.  
 
Nettopp på grunn av de store svingningene i skatteinntektene er det tatt store grep for å 
finne «flytsonen», dvs å finne riktig driftsnivå. Vi har i 2020 gjennomført en stor 
effektiviseringsprosess, der rammeområdene har gjort tiltak for å redusere driften med 3 %. 
Dette fordi konsekvensene av gjeldende inntektssystem og rammeoverføringer vil gi oss et 
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strammere økonomisk handlingsrom i årene som kommer. Vi ser at dette stiller krav til 
fortsatt omstilling og endring. For å nå målene i planperioden må vi fortsatt ha stort fokus 
på økonomistyring, budsjettkontroll og effektivisering. 
 
I tillegg ble verden rammet av Covid-19 epidemien som også har gitt store konsekvenser for 
Frøya kommune innenfor alle rammeområder. Netto merkostnad har for rammeområdene i 
2020 har vært på 0,951 mill kr der totalkostnaden og inntektene fra staten utgjør 
henholdsvis 5,793 mill kr og 4,842 mill kr.      
 
I forhold til rammebevilgningene hadde RO 1 Fellestjenester og RO 2 Oppvekst 
mindreforbruk på henholdsvis 9,180 mill kr og 2,023 mill kr. Mindreforbruket på 
rammeområde fellestjenester skyldes i hovedsak et positivt premieavvik, samt refusjon fra 

fylkeskommunen ifb med Frøya kommunes forskuttering av gang og sykkelvei knyttet til 

fylkeskommunale veier. 
 
Rammeområdene RO 3 – Helse & mestring, RO 4 – Kultur & næring og RO 5 – 
kommunalteknisk drift og forvaltning hadde merforbruk på henholdsvis 11,647 mill kr, 0,147 
mill kr og 1,017 mill kr.  
 
Helse & mestrings merforbruk er blant annet knyttet til ny interkommunal oppfølgings-

tjeneste for rus og psykisk helse. Tjenesten ble opprettet med bakgrunn i behov for 24/7 

tjeneste for personer med rus og psykiske lidelser som ikke var budsjettert.  

 

Videre hadde NAV-sosialtjenesten et merforbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp. Mens for 

Pleie og omsorg er merforbruket knyttet til lavere inntekt ift brukerstyrt personlig assistent 

(BPA) ordning enn forventet og ikke budsjettert med bruk av vikarbyrå på området, noe som 

har vært nødvendig for å drifte tjenesten. I tillegg er det flere langtidsplasser i 

korttidsavdelingen, noe som har medført redusert kapasitet til å ta imot utskrivningsklare 

pasienter fra sykehus innen fristene. 

 
Når det gjelder Kultur og næring skyldes merforbruket inntektsbortfall som følge av Covid-
19 epidemien.      
 
Covid-19 epidemien er også hovedårsaken at teknisk og kommunalteknisk drift har et 
merforbruk knyttet til merkostnader ifb med økte renhold, samt økte kostander ifb økende 

vekst i arealer i kommunens bygningsmasse.  

 
Ser man på tjenesteytingen har enhetene store ambisjoner i det å utvikle tjenestetilbudene, 
noe som er positivt og viser at vi har et høyt ambisjonsnivå og en stor vilje til å levere best 
mulig tjenester.  
 
Det som gir størst effekt, men som samtidig er vanskeligst å gjennomføre, er 
strukturendringer. Det er likevel dette vi anbefaler i fortsettelsen. Samtidig skal vi selvsagt 
jobbe videre med å effektivisere organisasjonen og prosessene i hele tjenesteproduksjonen.  
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Målet med dette er å levere minst like gode tjenester som i dag, men til en lavere kostnad. 
Ved å endre måten vi organiserer arbeidet eller hvordan vi utfører arbeidet på, kan vi oppnå 
innsparinger.  
 
Å skape bred oppslutning rundt slike endringer og faktisk klare å hente ut gevinster, krever 
dyktig lederskap og god kompetanse på alle nivå. Oppgaven er overkommelig så lenge vi 
viser tålmodighet. 
 
De store investeringer som ligger inne i økonomiplanen, med utbygging av Frøya helsehus 
og omsorgsboliger (MO), behov for utvidelse av barnehageplasser og skole, skal være et 
ledd i å utvikle kvaliteten på tjenestene, men samtidig også bidra til effektivisering av drifta 
for å imøtekomme framtidas behov for tjenester. 
 
De store investeringene er imidlertid økonomisk svært krevende sett i sammenheng med 
stramme driftsrammer. Vi mener derfor at de nye store investeringsprosjektene som er 
planlagt i tiden framover, må vurderes spesielt nøye med tanke på innhold, struktur og bruk 
av personalressurser slik at de sikres en økonomisk basis som er i tråd med økonomisk 
handlingsrom. 
 
For å møte dette jobbes det på flere arena samtidig, og vi har flere overordnede satsinger i 
planperioden.  
 

Kommunens samlede investeringer var i 2020 på 295 810 726 mill kr som er 29 372 789 

mill kr høyere enn regulert budsjett og 192 120 726 mill kr høyere enn opprinnelig budsjett.  

Av samlede investeringer er 29 481 941 mill kr (10 %) investert innenfor VAR-sektoren. 

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.  Av totalt finansieringsbehov på 295 810 726 

mill kr ble 191 004 269 mill kr finansiert med bruk av lånemidler – dvs 64,5 %. Resten med 

fond, tilskudd, salg av anleggsmidler og momsrefusjon.   

 

Fondsoversikt per 31.12.20 (alle beløp i 1000) 

 
 

Frøya kommune har per 31.12.20, hele 320 mill kr på fond med henholdsvis 176 mill på 

disposisjnsfond, 36 mill kr på bundne disposisjonsfond, 100 mill kr på ubundne 

investeringsfond og 7 mill kr på bundne investeringsfond.  

 

Netto drifts resultat for 2020 er på 124 751 287 mill kr. 

 

Etter strykninger og bruk/avsetning til fond er netto avsetning til disposisjonsfond på 

58 899 284 mill kr utover det som det ble budsjettert med (35 849 515 mill kr). 
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 
• Uønsket hendelse, status 

• Covid -19 

• Eventuelt andre orienteringer i møtet 

 

 

Vedlegg: 

 

Økonomidebatt i KST – program 

Økonomisk tilstandsrapport vår 2021 - Frøya kommune 
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ORDFØRERS ORIENTERING  

 
INTERPELLASJON  

 

Første etappe med felling av sitkagran er nå gjennomført, et prosjekt der langt fra alle er tilfreds med 

resultatet. Mange har reagert på utførelsen av jobben og ansvarsfraskrivelsen fra entreprenør når det 

gjelder opprydding etter den” raseringen” som i noen tilfeller har foregått, og som flere har reagert på. I 

et intervju i lokalavisene den16 april, hevder Petter Ingdal i Trønderskog AS, (entreprenøren som har 

utført jobben), at folk har misforstått hvem som har ansvaret for ryddingen, og at avtalen var at den 

enkelte grunneier var ansvarlig for rydding på egen eiendom, og bagatelliserte dette med at det dreier seg 

kun om å rydde vekk noen kvister og i noen tilfeller rydding av flis. Men den ryddejobben som må gjøres 

er nok mer omfattende enn den blir beskrevet, Store tømmerstokker ligger fortsatt der de ble felt og 

mange av turterrengene er ødelagt og ikke fremkommelig, dette scenario var det vel ingen grunneiere som 

så for seg. 

 

Spørsmål: 

Spørsmålet blir da. Hvem mener ordføreren og kommunedirektøren har ansvaret for ryddingen etter 

fellingen av sitkagran? Hvis de mener dette ansvaret ligger hos den enkelte grunneier, ble de da informert 

om ansvaret og hva dette innebar med bl.a. rydding? Hva sier kontrakten med entreprenøren, er det 

spesifisert hvilket ansvar denne har? Dette er spørsmål kommunestyret må ha svar på. Vi kan ikke 

pålegge grunneiere som i enkelte tilfeller er gamle og kanskje uføre å ta ansvar for en så omfattende 

rydding, spesielt i utmark (turterreng). 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret ber kommunen v/kommunedirektør om å ta ansvar for oppryddingen etter felling av 

sitkagran, hvis avtalen med entreprenøren sier at denne har ansvar for rydding, må kommuneledelsen 

kreve at denne jobben blir gjort umiddelbart. 

Kommunedirektøren informerer om status i denne saken på neste kommunestyremøte. 

 

Svein Viggo Johansen 

Pensjonistpartiet Frøya 
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• Ordførerens tur  

• 17.mai  

• Ny statlig retningslinje for differensiert strandsoneforvaltning. Frøya kommune flyttes fra sone 2 

til sone 3.  

• Styringsgruppe Frøyatunnelen 7.mai og 19.mai. Oversendt notat ang brannfaglige- og juridiske 

betraktninger til styringsgrupperepresentantene. 

• Informasjonsmøte ang belysning vindkraftverk avholdt. Prosessen følges opp videre av LNVK.  

• RU befaring Froan 10.-11- mai, fikk presentert Froankonseptet. 

• Møte Senja kommune. Utvekslet erfaringen angående etableringen av Innovamar. 

• Møter mellom hovedutvalgsledere og kommunedirektøren med sine kommunaldirektører. Fast i 

starten av hver måned. Avklarer saksgang og orienteringer.  

• Nils Kristian Moe kommer utover og møter kollega Ole H og u.t. ang polititjenesten lokalt i juni.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

84/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING  
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
 

Årsrapport 2020 for Felles Mottaksavdeling Orkdal Sjukehus 

Protokoll Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 

Referat styringsgruppemøte nr. 5 

Dokumentoversikt 270521 

Fv. 714 Frøyatunnelen - investeringsbeslutning tiltak etter tunnelsikkerhetsforskriften (1) 

Bjerkan Stav mai 21 

Vurdering sikkerhetstiltak og sårbarhet final 

Notat Frøyatunnelen Styringsgruppa 120521 

Referat styringsgruppemøte Frøyatunellen 1 

Referat styringsgruppemøte Frøyatunellen 2 

Referat styringsgruppemøte Frøyatunellen 3 

Referat styringsgruppemøte Frøyatunellen 4 

Referat styringsgruppemøte Frøyatunellen 5 
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INNDEKKING AV PREMIEAVVIKET FOR 2020  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Premieavvik fra 2020 foreslås å dekke fra disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige endringer: 

 

D 10907.1100.171 Premieavvik KLP Kr. 2.564.559 

D 10997.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 130.793 

K 10908.1100.171 Premieavvik SPK Kr. 279.215 

K 10998.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 14.240 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr. 2.401.897 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 99/21 

 

Vedtak: 
Premieavvik fra 2020 foreslås å dekke fra disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige endringer: 

 

D 10907.1100.171 Premieavvik KLP Kr. 2.564.559 

D 10997.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 130.793 

K 10908.1100.171 Premieavvik SPK Kr. 279.215 

K 10998.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 14.240 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr. 2.401.897 
 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Premieavvik fra 2020 foreslås å dekke fra disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige 

endringer: 

 

D 10907.1100.171 Premieavvik KLP Kr. 2.564.559 

D 10997.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 130.793 
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K 10908.1100.171 Premieavvik SPK Kr. 279.215 

K 10998.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 14.240 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr. 2.401.897 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Regnskapet for 2020 er avsluttet med inntektsført netto premieavvik på kr. 2.401.897,00. 

Dette fremkommer ut fra følgende forhold: 
 

D 219550001 PREMIEAVVIK - KLP Kr  2.564.559 

D 219640001  ARBG.AVG - PREMIEAVVIK KLP Kr     130.793 

K 239550002 PREMIEAVVIK - SPK  Kr   -279.215 

K 239640002 ARBG.AVG - PREMIEAVVIK SPK        Kr     -14.240 

    Netto premieavvik: kr 2.401.897 

 

 
 

Vurdering: 

 

Premieavvik er differansen mellom innbetalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad. 

Dersom  denne differansen er positiv, blir den inntektsført i regnskapet. Hvis negativ, blir den 

utgiftsført. 

 

Premieavviket er kun en fiktiv størrelse, da det kun er en føring i regnskapet og endrer ikke 

oppgjøret vis-à-vis pensjonskassen (premiebetalingen). Regnskapsføringen av premieavviket 

påvirker kommunens resultat. 

 

For 2020 ble den negativt og derfor må inndekkes fra disposisjonsfond. Frøya kommune har 

som regel at alle pensjonskostnader skal gjøres opp første år, dvs. ta hele kostnaden påfølgende 

år, slik det foreslås her.  
 

Premieavvikene 

   Pensjonspremie (skulle ha belastet regnskapet) 

– Beregnet pensjonskostnad (faktisk belastning på regnskapet) 

= Årets premieavvik (som oftest er dette en «inntekt») 

 

Kommuneregnskapet følger «anordningsprinsippet». Alle kjente utgifter og inntekter i året tas 

med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet 

avsluttes (jf. §14-6 tredje ledd bokstav c). 

 

IKKE regnskapslovens prinsipp: Årets opptjening føres som inntekt. De tilhørende utgiftene 

kalles «kostnader» og belastes årets regnskap 
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Slik oppstår årets premieavvik 

   (f.eks. når den betalte pensjonspremien er større enn den beregnede pensjonskostnaden) 
 

Driftsregnskapet Balansen 

UTGIFTER INNTEKTER EIENDELER EGENKAP./GJELD 

Betalte 

pensjonspremi

er 

  Penger ut 

fra 

bankkonto 

  

  Premieavvik + Premieavvik   

        

Nettovirkning er at driftsregnskapet 
belastes med pensjonskostnaden 
= Betalt pensjonspremie – Premieavvik 

Blant omløpsmidlene dukker det opp et 
premieavvik, som er «tom luft» (en 
«fordring på framtiden») 
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BUDSJETTJUSTERING NR 1 - INVESTERINGSBUDSJETTET 2021  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Frøya kommune justerer følgende investeringsprosjekters budsjett for 2021 med rest av prosjektene fra 

2020. 

 

Prosjekt Prosjekt Budsjett 
2021 

111305 STARTLÅN 35 000 000 

  Fellestjenester   

550008 Digitalisering 1 787 000 

551430 MORGENDAGENS OMSORG 172 969 825 

  Kultur og idrett   

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 175 000 

551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE 146 932 

551463 SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN FORT 18 390 

551517 Opparbeidelse kulturpark-museum 168 423 

551568 Gammelskolen Sistranda 1 093 473 

  Helse og mestring   

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov 5 298 585 

551496 Bofelleskap 5 boenh. "Frøyablå seng" 156 068 

551545 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet 3 498 694 

  Oppvekst   

551544 Sklie Nabeita oppvekstsenter 200 000 

  Eiendom, kommunalteknikk og utbygging   

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 592 163 

551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET 158 993 

551432 ASFALT FILLINGSNESET 508 887 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 4 755 749 

551435 Parkering Titran kapell 16 593 

550005 Gamle legekontorene til BAM 20 843 848 

550009 Fortau Rådhusgata-Øvergården 3 488 194 
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551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 2 169 545 

551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM 7 160 195 

551351 Opprusting Frøya kommunehus 1 757 294 

551352 Kommunale veier 1 034 098 

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 2 481 350 

551498 Infrastruktur sentrumsområde 499 516 

551499 Opparbeide næringsområder 511 947 

551502 Turistinformasjon 383 817 

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 225 156 

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 238 166 

551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 6 686 080 

551531 Boligmodul Perstua 184 579 

551541 Hurtigladestasjon for EL-biler 880 462 

551554 Bygningen til kommunenes anleggsavdeling på Nabeita 19 775 104 

551561 Gjøre bygdetunet funksjonelt 19 095 

551562 Digitalisering av planarkiv 150 000 

551571 Vei til Skarpneset næringsområde 4 153 132 

551591 Bygging av fuglekikking/uværshytter 1 113 286 

556014 Rehabilitering Rabbenfeltet 9 059 725 

      

  VA prosjekter   

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 25 311 045 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 1 489 054 

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 16 628 942 

551441 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 22 541 596 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 42 655 691 

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 1 731 650 

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 15 869 302 

551460 OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK 1 000 000 

556001 Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost 1 979 635 

556003 Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre 2 178 376 

556004 Vannforsyning Sandvika 987 560 

556007 Rehab.Høydebasseng 4 109 914 

556008 Innkjøp vannmålere 2 384 516 

556010 Oppgradering/utskifting - vannkummer 800 000 

556012 Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 1 609 959 

556016 Overvannskanal Sjådalen 250 000 

557002 Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula 9 999 546 

557004 Opprydding spred avløp Måsøval 4 654 248 

557013 Selvfallsledning FV716-Hamarvik 2 982 416 

557014 VA-plan Siholmen-Sistranda,2020 514 947 

 

Finansieres slik:   

Lånemidler       394 688 895  

Momskompensasjon         52 516 023  
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Totalt       457 258 512  

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 102/21 

 

Vedtak: 
Frøya kommune justerer følgende investeringsprosjekters budsjett for 2021 med rest av prosjektene fra 2020. 

 

Prosjekt Prosjekt Budsjett 
2021 

111305 STARTLÅN 35 000 000 

  Fellestjenester   

550008 Digitalisering 1 787 000 

551430 MORGENDAGENS OMSORG 172 969 825 

  Kultur og idrett   

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 175 000 

551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE 146 932 

551463 SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN FORT 18 390 

551517 Opparbeidelse kulturpark-museum 168 423 

551568 Gammelskolen Sistranda 1 093 473 

  Helse og mestring   

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov 5 298 585 

551496 Bofelleskap 5 boenh. "Frøyablå seng" 156 068 

551545 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet 3 498 694 

  Oppvekst   

551544 Sklie Nabeita oppvekstsenter 200 000 

  Eiendom, kommunalteknikk og utbygging   

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 592 163 

551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET 158 993 

551432 ASFALT FILLINGSNESET 508 887 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 4 755 749 

551435 Parkering Titran kapell 16 593 

550005 Gamle legekontorene til BAM 20 843 848 

550009 Fortau Rådhusgata-Øvergården 3 488 194 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 2 169 545 

551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM 7 160 195 

551351 Opprusting Frøya kommunehus 1 757 294 

551352 Kommunale veier 1 034 098 

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 2 481 350 

551498 Infrastruktur sentrumsområde 499 516 

551499 Opparbeide næringsområder 511 947 

551502 Turistinformasjon 383 817 

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 225 156 

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 238 166 

551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 6 686 080 

551531 Boligmodul Perstua 184 579 
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551541 Hurtigladestasjon for EL-biler 880 462 

551554 Bygningen til kommunenes anleggsavdeling på Nabeita 19 775 104 

551561 Gjøre bygdetunet funksjonelt 19 095 

551562 Digitalisering av planarkiv 150 000 

551571 Vei til Skarpneset næringsområde 4 153 132 

551591 Bygging av fuglekikking/uværshytter 1 113 286 

556014 Rehabilitering Rabbenfeltet 9 059 725 

      

  VA prosjekter   

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 25 311 045 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 1 489 054 

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 16 628 942 

551441 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 22 541 596 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 42 655 691 

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 1 731 650 

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 15 869 302 

551460 OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK 1 000 000 

556001 Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost 1 979 635 

556003 Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre 2 178 376 

556004 Vannforsyning Sandvika 987 560 

556007 Rehab.Høydebasseng 4 109 914 

556008 Innkjøp vannmålere 2 384 516 

556010 Oppgradering/utskifting - vannkummer 800 000 

556012 Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 1 609 959 

556016 Overvannskanal Sjådalen 250 000 

557002 Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula 9 999 546 

557004 Opprydding spred avløp Måsøval 4 654 248 

557013 Selvfallsledning FV716-Hamarvik 2 982 416 

557014 VA-plan Siholmen-Sistranda,2020 514 947 

 

Finansieres slik:   

Lånemidler       394 688 895  

Momskompensasjon         52 516 023  

Totalt       457 258 512  

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune justerer følgende investeringsprosjekters budsjett for 2021 med rest av 

prosjektene fra 2020. 

 

Prosjekt Prosjekt Budsjett 
2021 

111305 STARTLÅN 35 000 000 
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  Fellestjenester   

550008 Digitalisering 1 787 000 

551430 MORGENDAGENS OMSORG 172 969 825 

  Kultur og idrett   

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 175 000 

551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE 146 932 

551463 SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN FORT 18 390 

551517 Opparbeidelse kulturpark-museum 168 423 

551568 Gammelskolen Sistranda 1 093 473 

  Helse og mestring   

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov 5 298 585 

551496 Bofelleskap 5 boenh. "Frøyablå seng" 156 068 

551545 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet 3 498 694 

  Oppvekst   

551544 Sklie Nabeita oppvekstsenter 200 000 

  Eiendom, kommunalteknikk og utbygging   

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 592 163 

551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET 158 993 

551432 ASFALT FILLINGSNESET 508 887 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 4 755 749 

551435 Parkering Titran kapell 16 593 

550005 Gamle legekontorene til BAM 20 843 848 

550009 Fortau Rådhusgata-Øvergården 3 488 194 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 2 169 545 

551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM 7 160 195 

551351 Opprusting Frøya kommunehus 1 757 294 

551352 Kommunale veier 1 034 098 

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 2 481 350 

551498 Infrastruktur sentrumsområde 499 516 

551499 Opparbeide næringsområder 511 947 

551502 Turistinformasjon 383 817 

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 225 156 

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 238 166 

551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 6 686 080 

551531 Boligmodul Perstua 184 579 

551541 Hurtigladestasjon for EL-biler 880 462 

551554 Bygningen til kommunenes anleggsavdeling på Nabeita 19 775 104 

551561 Gjøre bygdetunet funksjonelt 19 095 

551562 Digitalisering av planarkiv 150 000 

551571 Vei til Skarpneset næringsområde 4 153 132 

551591 Bygging av fuglekikking/uværshytter 1 113 286 

556014 Rehabilitering Rabbenfeltet 9 059 725 

      

  VA prosjekter   

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 25 311 045 
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551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 1 489 054 

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 16 628 942 

551441 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 22 541 596 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 42 655 691 

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 1 731 650 

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 15 869 302 

551460 OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK 1 000 000 

556001 Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost 1 979 635 

556003 Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre 2 178 376 

556004 Vannforsyning Sandvika 987 560 

556007 Rehab.Høydebasseng 4 109 914 

556008 Innkjøp vannmålere 2 384 516 

556010 Oppgradering/utskifting - vannkummer 800 000 

556012 Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 1 609 959 

556016 Overvannskanal Sjådalen 250 000 

557002 Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula 9 999 546 

557004 Opprydding spred avløp Måsøval 4 654 248 

557013 Selvfallsledning FV716-Hamarvik 2 982 416 

557014 VA-plan Siholmen-Sistranda,2020 514 947 

 

Finansieres slik:   

Lånemidler       394 688 895  

Momskompensasjon         52 516 023  

Totalt       457 258 512  

 

 

Vedlegg: 
 

K-Sak 150/20 

Overføring av investeringsprosjekter fra 2020 - 2021 

 

Saksopplysninger:   

 

I K-sak 150/20 ble det avsatt midler til overføring og bruk i 2021. I denne sak blir alle disse 

investeringsprosjektene satt opp, sammen med eventuell ny bevilling i 2021.  

 

Vurdering: 

 

I forslag til vedtak er det kun listet opp prosjekter som skal ha et budsjett i 2021. Prosjekter 

som skal avsluttes eller ikke har et budsjett er derfor ikke med i vedtaket. Disse vil blir 

rapportert i forbindelse med tertialrapporteringen.  

 

I budsjett og økonomiplan 2021 – 2024 ble investeringene vedtatt med nye prosjekter og 

prosjekter som får nye tildelinger. Denne saken tar inn de ubrukte investeringsmidlene fra 

tidligere år, og overfører disse fra 2020 til 2021. For noen prosjekter er det også ny midler i 

budsjettvedtaket for 2021.  

 



Saknr: 87/21 

Denne saken medfører ikke noen økning av lånerammer, kun en overføring av ubrukte 

vedtatte rammer fra tidligere år. 
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Roger Antonsen 

Arkivkode: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

103/21 Formannskapet 18.05.2021 

88/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

BUDSJETTJUSTERING NR. 2 - DRIFT - 2021  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Kommunestyret vedtar følgene rammejusteringer for følgende rammeområder: 

 

Endringen medfører ingen konsekvens for kommunens totalbudsjett.  

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 103/21 

 

Vedtak: 
Formannskapet vedtar følgene rammejusteringer for følgende rammeområder: 

 

Endringen medfører ingen konsekvens for kommunens totalbudsjett.  

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar følgene rammejusteringer for følgende rammeområder: 

 

Endringen medfører ingen konsekvens for kommunens totalbudsjett.  

 
 

Saksopplysninger:   
Som følge av organisatoriske endringer mellom rammeområdene og med det flytting av budsjetter, 

fremmes det en budsjettjustering for følgende rammeområder: 

1. Oppvekst, og den administrative delen av voksenopplæringen ble fra 2021 overført til Helse og 

Mestring, ansvar familie og helse. Utøvelsen av tjenesten ivaretas av DalPro AS.  

 

2. Helse og Mestring, institusjonskjøkkenet ved Frøya sykehjem, har ut 2020, hatt ansvar for all 

kantinevirksomhet ved Sistranda barneskole. Dette gjelder personellressurs, råvarer og inntekter 

ved salg av lunsj. Kantinevirksomheten ivaretas fra og med 2021, av Sistranda barneskole og 

Frøya ungdomsskole.   

 

3. Kultur og Idrett, opprydding og overføring av lønnsmidler til Fellestjenester, Stab.  

 

 

 
Følgende budsjettjusteringer foreslås: 

 

 
 

Økonomiske konsekvenser: 

Ovennevnte budsjettjusteringer medfører ingen konsekvens for kommunens totalbudsjett.  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

27.05.2021 

Arkivsaksnr: 

19/383 

Sak nr: 

89/21 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

Q21 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

64/19 Kommunestyret 23.05.2019 

197/19 Formannskapet 03.12.2019 

87/21 Formannskapet 04.05.2021 

89/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

GANG- OG SYKKELVEG SISTRANDA - HAMARVIK - SLUTTREGNSKAP  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Sluttregnskapet vedtas som vist nedenfor, og viser en kostnad på kr. 23.millioner kr 

inkl. mva. 

 

Dette finansieres på følgende måte: 

Medfinansiering fra fylkeskommunen  : kr.   6.500.000,- 

Kommunal andel (havbruksfondet)  : kr.   5.200.000,- 

Overføring i forb. med K-sak 150/20  : kr.   4.160.000,- 

Refusjon fra fylket      : kr.   2.840.000,- 

Momskompensasjon     : kr.   4.300.000,- 

Totalt       : kr. 23.000.000,- 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.05.2021 sak 87/21 

 

Vedtak: 
 

Sluttregnskapet vedtas som vist nedenfor, og viser en kostnad på kr. 23.millioner kr inkl. mva. 

 

Dette finansieres på følgende måte: 

Medfinansiering fra fylkeskommunen  : kr.   6.500.000,- 

Kommunal andel (havbruksfondet)  : kr.   5.200.000,- 

Overføring i forb. med K-sak 150/20  : kr.   4.160.000,- 

Refusjon fra fylket     : kr.   2.840.000,- 

Momskompensasjon    : kr.   4.300.000,- 

Totalt      : kr. 23.000.000,- 

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.12.2019 sak 197/19 

 

Vedtak: 
Frøya kommune godkjenner den fremlagte gjennomføringsavtalen mellom Frøya kommune og Statens Vegvesen 

om utbygging og senere overtakelse av gang- og sykkelveg på strekningen Melkstaden til Hamarvik busslomme. 

 

Når det gjelder avtalen mellom Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune angående finansieringen så legges 

denne frem i møte. 

 

Avtalen mellom Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig.  

 

 
Formannskapets behandling i møte 03.12.19: 

 

Beathe S. Meland ber sin habilitet vurdert som rådmann da hun er grunneier. 

Beathe S. Meland ble enstemmig vurdert habil. 

 

Geir Meland ber sin habilitet vurdert da han er grunneier. 

Geir Meland ble enstemmig vurdert habil. 

 

Følgende omforent forslag til tillegg i vedtak ble fremmet: 

 

Avtalen mellom Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune goskjennes som framlagt. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 23.05.2019 sak 64/19 

 

Vedtak: 
Det vises til saksutredningen og fylkesrådmannens innstilling når det gjelder anleggstilskudd på kr. 6,5 mill for 

utbygging av gang- og sykkelveg for strekningen Sistranda – Hamarvik. 

 

Frøya kommune bevilger inntil kr. 5,2 mill som sin andel av anleggskostnaden og forutsetter at fylkeskommunen 

er byggherre og dermed får momskompensasjon. I og med at kommunen bekoster en betydelig del av 

fundamentkostnaden i forbindelse med VA-anlegget bør den fylkeskommunale andelen økes utover de 50% som 

er innstilt fra fylkesrådmannens side. Det forutsettes videre at evt. overskridelser på anleggskostnaden fordeles 

likt mellom kommunen og fylkeskommunen. 

 

Bevilgningen på kr 5,2 mill tas fra disposisjonsfond og disposisjonsfond – Havbruksfond.  

 

Disposisjonsfondet har følgende oppsett og saldo pr 16.05.19: 

 

Navn Saldo 

Bufferfond 6 900 509 

Disposisjonsfond 2 383 569 

Disposisjonsfond – premieavvik 4 046 748 

Disposisjonsfond - Havbruksfond 77 499 962 

Totalt – disposisjonsfond 90 830 789 

 

Enstemmig. 
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Kommunestyrets behandling i møte 23.05.19: 

 

Bjørnar Grytvik ba om vurdering av sin inhabilitet da han har vært med i noe av 

prosjekteringen av saken. 

Bjørnar Grytvik ble vedtatt habil med 18 mot 1 stemme avgitt av Gustav Gjevik. 

 

Følgende forslag til endring i siste setning i forslag til vedtak ble fremmet av Ap/Sv: 

 

Bevilgning på kr 5,2 mill er allerede gitt gjennom fordeling av Havbruksfondsmidlene 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sluttregnskapet vedtas som vist nedenfor, og viser en kostnad på kr. 23.millioner kr inkl. mva. 

 

Dette finansieres på følgende måte: 

Medfinansiering fra fylkeskommunen  : kr.   6.500.000,- 

Kommunal andel (havbruksfondet)   : kr.   5.200.000,- 

Overføring i forb. med K-sak 150/20   : kr.   4.160.000,- 

Refusjon fra fylket      : kr.   2.840.000,- 

Momskompensasjon     : kr.   4.300.000,- 

Totalt       : kr. 23.000.000,- 

 

 

Vedlegg: 

 

Avtale med fylket 

 

Saksopplysninger:   

 

Gang- og sykkelveg Sistranda – Hamarvik er nå fullført. 

 

I vedtaket om utbygging i 2019 var følgende budsjett lagt til grunn: 

 

Kommunestyret 23.05.2019. Sak: 64/19 TOTAL KOSTNAD  kr.13.016.250,- 

 

Ut fra dette ble det innvilget en medfinansiering fra fylkeskommunen på 50% av 

totalkostnaden som utgjør kr. 6,5 mill inkl. mva. (avtale vedlagt) 

 

Prosjektet er et felles prosjekt som også omfatter vann- og avløpsutbygging og det ble inngått 

to separate kontrakter, men der kommunen hadde arbeider som omfattet felles grøfter, 

sprengning, masseflytting m.m., skulle disse kostnader fordeles med 60% på G/S-vegen og 

40% på VA (VA delen er finansieres over et eget budsjett, og er ikke en del av finansieringen 

som vises i tabellen under). 
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Dette ble finansiert på følgende måte: 

Medfinansiering fra fylkeskommunen : kr.   6.500.000,- 

Kommunal andel (havbruksfondet)  : kr.   5.200.000,- 

Momskompensasjon    : kr.   1.300.000,- 

Totalt      : kr. 13.000.000,- 

 

Anbudsdokumenter og kontrakter er utarbeidet av Trønderplan AS. KN Entreprenør AS var 

rimeligste anbyder og det ble inngått kontrakt med dette firmaet.  

 

Byggestart på anlegget var i februar 2020. 

 

 

Vurdering: 

 

Som følge av at fylkeskommunen var svært sein med å signere avtalen når det gjelder 

medfinansieringen ble vi sterkt forsinket med oppstart. Vi fikk imidlertid en muntlig aksept, 

samt vedtak i Fylkestinget om medfinansiering med 50%, slik at arbeidet ble igangsatt før vi 

hadde en signert avtale. Avtalen ble oversendt 28.01.2020 men ble først signert i juni 2020.  

 

 

Etterkalkyler 

 

Forsinkelsen medførte en tilleggskostnad på kr. 210.000,- ekskl. mva. I tillegg ble grunnerverv 

innlagt i kostnadene.  

 

Det ble så satt opp et nytt kostnadsoppsett som følger:  

 

Tillegg: 

 

Prosjektering/prosjektledelse/byggeledelse    : kr.      500.000,- 

Tillegg for lysanlegget utover kontrakt    : kr.      121.000,- 

Grunnerverv inkl. rivning av fjøs m.m    : kr.      435.000,- 

Forsinket oppstart       : kr.      210.000,- 

Økte masser (sprengtmasser, anslått i mai 2020)   : kr.   2.700.000,- 

Sum tillegg:        : kr    3.966.000,- 

 

Anbud: 

Anbudssum for veg inkl. lysanlegg     : kr.   9.403.905,- 

Sum         : kr. 13.369.905,- 

+ 25 % mva        : kr.   3.342.476,- 

TOTALT        : kr. 16.712.381,- 

 

 

 

 

Økningen i forhold til opprinnelig kostnadsoppsett var da på kr. 3.696.131,- inkl. mva 
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Med bakgrunn i dette kostnadsoppsettet ble det så oversendt søknad til fylkeskommunen om 

økning av deres tilskudd tilsvarende 50% av de økte kostnader. I juni fikk vi svar om at de 

skulle vurdere en økt medfinansiering, dette ble purret flere ganger uten at vi fikk svar.  

 

Først den 13.04.21 fikk kommunen imidlertid dette endelige svaret fra fylket: 

 

«Hei! Jeg beklager seint svar fra meg, det har rett og slett vært en misforståelse på hvem som 

skulle svare dere. Som tidligere meddelt Frøya kommune ved henvendelse per tlf. er det her 

inngått en klar avtale rundt risiko i prosjektet med bl.a. punktene nedenfor fra avtalen. 

Avtalen er slik vi ser det klar på dette punktet som gjelder risiko og det at TRFK sitt bidrag er 

angitt som et avgrenset anleggstilskudd…Vi beklager derfor at en slik søknad ikke kan 

etterkommes. 

 

Med vennlig hilsen Oddveig Kipperberg Seksjonsleder VEG» 

 

Rapporteringer  

 

Det ble varslet (i mai 2020) om tillegg for lysanlegget som følge av krav fra Statens 

Vegvesen/fylkeskommunen som utgjør kr. 750.000,- eks mva.  

 

I byggemøtet i mai 2020 ble det fra entreprenør opplyst at det var en betydelig økning i 

sprengingsmasser i forhold til anbud/kontrakt, noe som ble beregnet til en økt kostnad på ca. 

kr. 4,5 mill og med en fordeling 60/40 så utgjør denne økningen for G/S-vegen ca. kr. 2,7 mill 

eks. mva.  

 

Ved avslutning av anlegget i november 2020 ble så sluttfaktura mottatt fra entreprenør, basert 

på målebrev for både sprengtmasser og myr-/jordmasser. Dette ble en stor overraskelse, da vi 

først nå fikk full oversikt over de faktiske masser.  

 

Dette betyr dessverre en betydelig økning i kostnadene. De totale kostnader for anlegget blir 

som følger (basert på regnskapstall): 

 

Prosjekt/byggeledelse interne kostnader (momsfritt)   : kr.    184.771,- 

Prosjektering/Byggeledelse/konsulentkostnader   : kr.    476.428,- 

Grunnerverv inkl. oppmåling (momsfritt)    : kr.     400.000,- 

Entreprenør inkl. lysanlegg      : kr. 16.231.000,- 

Anleggsbidrag ny trafo (momsfritt)     : kr.      150.000,- 

Endringsmeldinger       : kr.   1.312.037,- 

Sum         : kr. 18.754.236,- 

25% mva (grunnlag 17.877.565,-)      : kr.   4.227.778,-  

 

TOTALT        : kr. 22.982.014,-,- 

 

Dette utgjør en økning i kostnadene i forhold til opprinnelig budsjett på kr. 9.965.764,- inkl. 

mva  
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Årsak til økte kostnader 

 

• Økning i både sprengningsmasser og utgraving av myrmasser/myrlommer 

• Tillegg for lysanlegget utover kontrakt 

• Guard 

• Grunnerverv inkl. rivning av fjøs m.m 

• Forsinket oppstart 

De betydelige utgiftsøkningene skyldes økning i både sprengningsmasser og utgraving av 

myrmasser. Det var flere steder langs veitraseen hvor det var fjell i dagen på begge sider av et 

lite område med myrmasser som kunne ha en dybde på flere meter. Disse massene var av så 

dårlig kvalitet at de måtte fjernes. En grunnundersøkelse langs traseen på forhånd, kunne 

kanskje ha vært gjennomført for å sjekke grunnforholdene, men likevel ville man ikke kunne 

avdekke alle de «lommer» med myrmasser, da dette var korte strekninger med svært stor 

dybde.  

 

Det er imidlertid beklagelig at de økte mengder av myrmasser først ble klarlagt ved målebrev 

som er vedlagt sluttoppgjør. Entreprenør viser til at dette er normal prosedyre for anlegg av en 

slik størrelse, da en løpende beregning og oppsetting av målebrev er svært arbeids- og 

tidkrevende. Det kan her også nevnes at Vegvesenet for lignende anlegg ikke krever løpende 

målebrev for prosjekter under en totalpris på kr. 50 mill. 

 

Det er ikke første gangen vi opplever slike forhold når det gjelder «lommer» med myrmasser 

(jfr. samme forhold under bygging av Hamarvik barnehage, Nabeita skole og Frøya kultur og 

kompetansesenter). Skal man på forhånd få full oversikt over massene må det foretas en 

omfattende grunnundersøkelse før anleggsstart og det vil heller ikke da være sikkert at vi vil 

avdekke alle forhold. Det var spesielt strekningen fra Nordhammarvik kirkegård og frem til 

toppen av Hammarberget at vi hadde de største områder med myrmasser, noe som ut fra 

topografien var svært vanskelig å anslå før gravingen startet. 

 

Det er svært beklagelig at vi har fått betydelige kostnadsøkninger med bakgrunn i 

grunnforholdene og masseutskiftinger. En annen årsak er at anslaget for fjellsprengning var 

angitt alt for lavt i anbudsdokumentene, noe som konsulenten burde ha avdekket på forhånd. 

Imidlertid var det god bruk for disse steinmassene som følge av de store områder av myr som 

måtte utgraves og erstattes med steinmasser. 

 

For å synliggjøre økninger i masser og dermed kostnader er det nedenfor satt opp differanser 

mellom anbud og massene i henhold til endelige målebrev. Dette omfatter masser som gjelder 

G/S-veg hvor totale masser er fordelt 60% på G/S-veg og 40% på VA. 

 

Massetype Anbud 

m3 

Pris 

anbud 

Målebrev 

m3 

Endelig 

kostnad 

Myrmasser som omfatter utgraving.  600 27.000 22.000 1.009.000 

Myrmasser som omfatter opplasting 

og bortkjøring 

600 45.000 22.000 1.616.000 

Sprengning av fjellmasser 12.800 730.000 50.000 2.790.000 

Utgraving av sprengte fjellmasser  3.000 140.000 30.000 1.370.000 

Masseflytting av utsprengte masser 

innen anleggsområdet 

1400 100.000 23.000 1.732.000 

Sum   1.042.000   8.517.000 
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VA 

Kostnadene for VA-anlegget har også økt i forhold til opprinnelig budsjett med bakgrunn i de 

økte massene (fordeling 60% på G/S-vegen og 40% på VA). Dette utgjør en økning i 

kostnaden for VA med kr. 5,1 mil. Denne kostnaden er en del av prosjektet for vannledning 

Sistranda – Nordskag og avløpsledning Sistranda – Hamarvik og som dekkes innenfor dette 

budsjettet som pr. dato viser dekning for beløpet innenfor VA-utbyggingen. 

 

Som tabellen viser så betyr masseøkningen en merkostnad på ca. 8,5 mill kr. for G/S-vegen. I 

tillegg kommer økning i kostnaden for veilysanlegget som følge av krav fra veivesenet på                

ca. kr. 750.000 og kostnader med guard på vel 700.000 kr. Dette er de primære forholdene 

som er årsaken til hele kostnadsøkningen. 

 

Vi har et tilsagn på tilskudd fra fylkeskommunen på kr. 6.500.000,- og dette beløpet er 

allerede mottatt og regnskapsført.  

 

Rapporteringer til politisk nivå underveis i prosjektet 

 

Økonomireglementet sier at økonomisaker skal rapporteres til FSK, hovedutvalgene er 

fagutvalg og blir orientert om fremdrift og utfordringer i prosjektene.  

 

Vedrørende orientering til HOAT, så viser protokoller derfra at det ble orientert om status i 

prosjektet g/s i 8 møter, noe som også protokollen viser. 

 

Datoer for orientering til HOAT: 12.03.20, 28.04.20, 11.06.20, 11.09.20, 15.10.20, 19.11.20, 

03.12.20, 14.12.20 (om off.åpning) 

Formannskapet, orienteringer: 

27.10.20, orientering sak 261/20  

08.12.20, orientering sak 291/20  

08.12 20 sak 297/20  

16.02.21, orientering sak 23/21   

02.03.21, orientering sak 18/21 

 

Kommunestyret: 

10.12.20 sak 150/20  

«Av vesentlige avvik så kan det nevnes at gang og sykkelveien mellom Hamarvik og Sistranda 

har et merforbruk pr 30.11.20 på ca. 5 millioner kroner. Kommunen er i kontakt med 

fylkeskommunen for å finne en løsning på hvordan dette merforbruket skal fordeles. 

Merforbruket er foreslått finansiert i mellomtiden fra midlene som er avsatt til utbygging av 

industriområdet på Uttian»  

• Saken ble enstemmig vedtatt 

 

25.02.21 sak 21/21 
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Læringspunkt/forbedringspunkt 

 

Det er nå foretatt en internrevisjon, og denne saken har vist at kommunen må og skal håndtere 

prosjekter på en annen og bedre håndtering i det videre forløp. 

 

Følgende tiltak er det siste året iverksatt ved nye prosjekter:   

 

• Kvalitetssikring, kontroll og oppfølging i interne prosjektregnskap i prosjektgruppen 

og virksomhetsleder hver 14 dag 

• Jevnlige prosjektmøter der hele prosjektgruppen og virksomhetsleder informerer og 

drøfter tverrfaglig 

• Bedre kontroll og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag fra eksterne konsulenter 

• Sjekklister i prosjekter 

• Rutinebeskrivelser 

• Reserver (variabel) legges inn i alle prosjekter basert på kunnskap og erfaring i 

lignende prosjekter 

• Målebrev i utenomhusarbeider (ledningsanlegg, vegarbeider) 

• Prosjektrapport og prosjektregnskap i alle prosjekter (små og store) 

• Hyppigere rapporteringer til politisk nivå 

 

Forslag til endelig finansiering 

 

Den opprinnelige finansieringsplanen hadde en totalkostnad inklusive mva på kr. 13.000.000.  

 

Dette er finansiert på følgende måte: 

Medfinansiering fra fylkeskommunen : kr.   6.500.000,- 

Kommunal andel (havbruksfondet)  : kr.   5.200.000,- 

Momskompensasjon    : kr.   1.300.000,- 

Totalt      : kr. 13.000.000,- 

 

Sluttregnskapet som vist ovenfor viser en kostnad på kr. 23.millioner kr inkl. mva. 

 

Dette foreslås finansiert på følgende måte: 

 

Medfinansiering fra fylkeskommunen : kr.   6.500.000,- 

Kommunal andel (havbruksfondet)  : kr.   5.200.000,- 

Overføring i forb. med K-sak 150/20* : kr.   4.160.000,- 

Refusjon fra fylket (se nedenfor)**  : kr.   2.840.000,- 

Momskompensasjon    : kr.   4.300.000,- 

Totalt      : kr. 23.000.000,- 

 

 

*I forbindelse med KST-sak 150/20 ble prosjektet tilført 4 160 000 kr (eks. mva) 

 

**Resterende merforbruk 2 840 000 kr (eks. mva) dekkes av utestående midler vedr refusjon 

fra fylkeskommunen ifb med Frøya kommunes forskuttering av gang og sykkelvei knyttet til 

fylkeskommunale veier på kr 7,475 millioner kr – der 2.075 millioner kr gjelder RV 714 
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Stokkhaugen – Sunde og 5,0 millioner kr vedr gang-/sykkelvei Ervika – Dyrvik, samt rest på 

400 tusen kr vedr Bekken – Storhallaren.  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

27.05.2021 

Arkivsaksnr: 

17/1640 

Sak nr: 

90/21 

Saksbehandler: 

Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 

611 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

105/17 Formannskapet 15.06.2017 

88/17 Kommunestyret 22.06.2017 

34/19 Hovedutvalg for drift 14.06.2019 

72/18 Kommunestyret 31.05.2018 

146/18 Kommunestyret 25.10.2018 

3/19 Hovedutvalg for drift 09.01.2019 

105/19 Formannskapet 11.06.2019 

39/19 Hovedutvalg for drift 20.08.2019 

24/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 14.04.2021 

86/21 Formannskapet 04.05.2021 

90/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

UTBYGGING AV HOLAHAUGAN BOLIGOMRÅDE PÅ KVERVA - 

SLUTTRAPPORT/SLUTTREGNSKAP AVTALER 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
 

1. Kommunestyret viser til saksutredningen som omfatter sluttrapport og sluttregnskap for 

utbygging av Holahauan boligfelt. 

 

2. Kommunestyret godkjenner sluttregnskapet med en totalsum på kr.16.324.000,- inkl. mva 

(avrundet). 

 

3. Videre godkjennes følgende finansiering for internkostnadene i boligfeltet: 

 

Opprinnelig låneopptak    : kr.  11.974.309,- 

Salg av tomter     : kr.    1.760.916,- 

Momskompensasjon     : kr.    2.588.823,- 

Totalt      : kr.  16.324.000,-(avrundet) 

 

4. Del av tomtesalget (2 tomter) kr. 190.567,- går til nedbetaling av lån på anlegget.Dette gjelder 

også salgsinntekter for fremtidig salg av tomter i boligfeltet. 

 

5. Kommunestyret godkjenner også sluttregnskapet for VA-anlegget på kr. 1.556.372,-. Denne 

kostnaden er allerede finansiert gjennom budsjettvedtak 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.05.2021 sak 86/21 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret viser til saksutredningen som omfatter sluttrapport og sluttregnskap 

for utbygging av Holahauan boligfelt. 

 

2. Kommunestyret godkjenner sluttregnskapet med en totalsum på kr.16.324.000,- inkl. 

mva (avrundet). 

 

3. Videre godkjennes følgende finansiering for internkostnadene i boligfeltet: 

 

Opprinnelig låneopptak    : kr.  11.974.309,- 

Salg av tomter     : kr.    1.760.916,- 

Momskompensasjon     : kr.    2.588.823,- 

Totalt      : kr.  16.324.000,-(avrundet) 

 

4. Del av tomtesalget (2 tomter) kr. 190.567,- går til nedbetaling av lån på anlegget.Dette 

gjelder også salgsinntekter for fremtidig salg av tomter i boligfeltet. 

 

5. Kommunestyret godkjenner også sluttregnskapet for VA-anlegget på kr. 1.556.372,-. 

Denne kostnaden er allerede finansiert gjennom budsjettvedtak 

 

Enstemmig. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 105/19 

 

Vedtak: 
Formannskapet viser til mottatte anbud for opprabeidelse av Holahauan boligfelt, samt beregning av tomtepris 

som er inntatt i saksutredningen. 

 

1. Det inngås kontrakt med entreprenør, og opparbeidelsen av infrastruktur i boligfeltet starter opp så snart 

kontrakten er inngått.  

2. Tomteprisen fastsettes til kr. 806.000,- pr tomt i snitt. Pris for infrastruktur på kr. 571.000 og del av 

rentekostnader på kr. 69.000,- er likt for alle tomter, mens råtomtprisen som i snitt er på kr. 166.000,- 

varierer med størrelsen av tomtene. 

I tillegg kommer delingsutgifter for hver enkelt tomt, samt tilknytningsavgifter for vann og avløp. 

3. Intensjonsavtaler inngås med interressenter ihht til tidligere vedtak 

4. Markedsføring iverksettes ihht til tidligere vedtak 

 

Enstemmig. 

 

 
Formannskapets behandling i møte 11.06.19: 

 

Kristin Reppe Storø ber om vurdering av sin habilitet da hun er eier i boligfelt i nærheten. 

Krisitin Reppe Storø ble enstemmig vurdert inhabil.  
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 25.10.2018 sak 146/18 

 

Vedtak: 
1.  Frøya kommunestyre vedtar å fullføre grunnerverv av boligområdet, samt detaljprosjektering og 

innhenting av anbud på opparbeidelse av infrastruktur. 

 

Enstemmig. 

 

2.  Det forutsettes at rådmannen markedsfører boligfeltet på en positiv måte og at interressenter 

kan inngå intensjonsavtaler for kjøp av tomt i hele perioden frem til anbud. Disse avtalene er 

ikke bindende for å inngå en endelig kjøpekontrakt. 

 

Enstemmig. 

 
 

3.  Prinsippet for fastsetting av tomtepris, vedtatt i HFD i sak 4/11 legges til grunn ved beregning av 

tomtepris. 

 

Enstemmig. 

 

 

4.  Kostnader for detalprosjekttering og innhenting av anbud dekkes av midler bevilget til opparbeidelse av 

Holahauan boligfelt. 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 25.10.18: 

 

Votering av Rådmanns forslag til pkt 4: 

 

1. Etter anbud er innhentet og tomtepris foreligger, må det inngås kjøpekontrakt for kjøp 

av minst 

5 tomter før opparbeidelse av infrastruktur i boligfeltet oppstartes. I kjøpekontraktene 

inntas bestemmelse om når den enkelte tomt skal være byggeklar. 

 

Falt med 10 mot 12 stemmer avgitt av Eli Ann Karlsen, Gustav Gjevik, Arvid Hammernes, 

Halgeri Hammer, Robert Kløven, Harald Aursøy, Martin Nilsen, Remy Strømskag, Knut Arne 

Strømøy, Bjørnar Grytvik, Aleksander Søreng og Hans Kristian Werkland. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 31.05.2018 sak 72/18 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 
Kommunestyrets behandling i møte 31.05.18: 

 

 

Rep. Kristin Reppe Storø ba om vurdering av sin habilitet da hun er medeier i et nærliggende 

boligfelt. 

Rep. Kristin Reppe Storø ble enstemmig erklært inhabil. 
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Følgende forslag til vedtak ble femmet av V, H, Sp og Frp: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 22.06.2017 sak 88/17 

 

Vedtak: 
1. Frøya kommunestyre vedtar å fullføre grunnerverv for nødvendig tomtekjøp til utbygging av boligfeltet 

Holahauan på Kverva/Nordskag.  

 

Enstemmig. 

 

 

2. Frøya kommunestyre vedtar å gjennomføre detaljprosjektering når det er solgt minimum fem tomter på 

området. 

 

Vedtatt med 12 mot 11 stemmer. 

 

3. Det forventes at rådmannen markedsfører boligfeltet på en positiv måte. 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte: 
 

Kristin Reppe Storø ba om vurdering av sin habilitet da hun er eier av naboboligfelt. 

Kristin Reppe Storø ble enstemmig vedtatt inhabil. 

 

 

Rådmannen ble av formannskapet bedt om å ta opp igjen forhandlingen med grunneierne. Det ble avhold møte 

onsdag 21.06.17, der det ble bekreftet at endelig tilbud var som tidligere informert, kr. 75/daa. 

Forhandlingsprotokoll ble sendt ut til kommunestyrets medlemmer torsdag morgen i forkant av 

kommunestyremøte.  

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å fullføre grunnerverv for nødvendig tomtekjøp til utbygging av boligfeltet  

    Holahauan på Kverva/Nordskag.  

 

Enstemmig. 

 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap/Sv: 

 

2. Frøya kommunestyre vedtar å gjennomføre detaljprosjektering når det er solgt minimum fem tomter på 

    området. 

 

Vedtatt med 12 mot 11 stemmer avgitt av H, V, Sp, Frp og Sveinung Gundersen. 

 

3. Det forventes at rådmannen markedsfører boligfeltet på en positiv måte. 

 

Enstemmig. 



Saknr: 90/21 

 
 

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

 

1.  Frøya kommunestyre vedtar å gjennomføre detaljprosjektering fram til anbudsdokumenter.  

Falt med 11 mot 12 stemmer avgitt av Ap/Sv med ordførers dobbelstemme. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2017 sak 105/17 

 

Vedtak: 
Formannskapet ber om at saken settes på sakslisten til KST. 

Rådmannen fremskaffer dokumentasjon på at forhandlinger om pris er gjennomført, og at forhandlinger er 

avsluttet fra begge parter. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 15.06.17: 

 
Rep. Kristin Reppe Storø ba om vurdering av sin habilitet da hun er medeier et boligfeldt bare 3km unna og ser 

seg som konkurrent. 

Rep. Kristin Reppe Storø ble enstemmig vedtatt inhabil. 

 

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

 

Saken utsettes inntil Frøya kommune har gjort ferdig forhandlingene vedrørende erverv av grunn med 

grunneierne. 

 

Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Ap. 

 

Følgende forlag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Formannskapet ber om at saken settes på sakslisten til KST. 

Rådmannen fremskaffer dokumentasjon på at forhandlinger om pris er gjennomført, og at forhandlinger er 

avsluttet fra begge parter. 

 

Enstemmig. 

 

Rådmanns forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å avslutte forhandlinger om grunnerverv for nødvendig tomtekjøp til 

utbygging av boligfeltet Holahauan på Kverva/Nordskag. 

2. Frøya kommunestyre vedtar å ikke gjennomføre detaljprosjektering fram til anbudsdokumenter. 

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

 

Falt enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret viser til saksutredningen som omfatter sluttrapport og sluttregnskap for utbygging av 

Holahauan boligfelt. 

 

2. Kommunestyret godkjenner sluttregnskapet med en totalsum på kr.16.324.000,- inkl. mva (avrundet). 

 

3. Videre godkjennes følgende finansiering for internkostnadene i boligfeltet: 

 



Saknr: 90/21 

Opprinnelig låneopptak    : kr.  11.974.309,- 

Salg av tomter     : kr.    1.760.916,- 

Momskompensasjon     : kr.    2.588.823,- 

Totalt      : kr.  16.324.000,-(avrundet) 

 

4. Del av tomtesalget (2 tomter) kr. 190.567,- går til nedbetaling av lån på anlegget.Dette gjelder også 

salgsinntekter for fremtidig salg av tomter i boligfeltet. 

 

5. Kommunestyret godkjenner også sluttregnskapet for VA-anlegget på kr. 1.556.372,-. Denne kostnaden 

er allerede finansiert gjennom budsjettvedtak 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Reguleringsplan for Holahauan boligfelt ble stadfestet av kommunestyret i 2010. Planen 

omfattet totalt 17 boligtomter. 

I 2014 ble det utarbeidet et forprosjekt for utbygging av boligfeltet. I forbindelse med dette 

forprosjektet ble det foretatt en mindre reguleringsendring, som i hovedsak omfattet mindre 

justeringer av vegtraseen inn til feltet. 

 

Arbeidet med grunnerverv ble igangsatt i 2014 og fortsatte utover i 2016 og 2017, uten at det 

ble inngått noen kjøpekontrakter. 

 

Vurdering: 

 

I KST-sak 88/17 i juni 2017 ble det vedtatt at grunnervervet skulle fullføres, selv om det ikke 

hadde lykkes å tegne intensjonsavtaler med tomtekjøpere. Det ble i samme sak vedtatt at 

detaljprosjektering skulle gjennomføres når det ble solgt minimum 5 tomter.  

Videre forventes at rådmannen markedsfører boligfeltet på en positiv måte. 

 

Det ble så i KST-sak 46/18 i oktober 2018 vedtatt at grunnervervet skulle fullføres, samt at 

detaljprosjektering og innhenting av anbud på opparbeidelse av infrastruktur. 

Vedtaket om markedsføring av boligfeltet ble gjentatt og at interessenter kunne inngå 

intensjonsavtaler for kjøp av tomt i hele perioden frem til anbud. Disse avtalene skulle ikke 

være bindende for å inngå en endelig kjøpekontrakt. 

 

Videre ble det vedtatt at prinsippet for fastsetting av tomtepris, KST-sak 4/11, skulle legges til 

grunn ved beregning av tomtepris. Kostnaden skulle dekkes av midler avsatt til opparbeidelse 

av Holahauan boligfelt. 

 

Ut fra vedtaket ble det så utlyst anbud for detaljprosjektering og utarbeidelse av anbud for 

opparbeidelse av boligfeltet. Anbudsfrist var 12.12.2018 og kontrakt med konsulent ble 

inngått 30.01.2019. 

 

Prosjekteringen ble igangsatt og anbud på opparbeidelse ble offentlig utlyst i april 2019 og 

med anbudsfrist 24.05.2019. Det ble mottatt 2 anbud og det ble i FSK-sak 105/19 i møte den 

11.06.19 vedtatt å inngå kontrakt med entreprenør. 
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Hitra Anleggsservice AS hadde det gunstigste anbud og det ble inngått kontrakt 10.07.2019. 

Oppstart av arbeidet var i kontrakten avtalt til 01.10.2019 og med ferdigstillelse 31.05.2020. 

 

Det ble noe forsinket oppstart, men arbeidet var i full gang i løpet av høsten. I forbindelse med 

tilknytning til VA måtte det foretas utskifting av hovedvannledningen som lå i adkomstveien 

til feltet, samt at man skiftet en kum og eksisterende vannledning fra fylkesvegen og frem til 

tilknytningspunktet for vann til feltet. Videre ble det lagt hovedkloakk fra eksisterende 

slamavskiller og frem til tilknytningspunkt for feltet. 

Utgiftene til disse VA-arbeidene ble dekket over VA-budsjettet i samsvar med tidligere 

prinsippvedtak fra 2011 i forbindelse med utbygging av Beinskardet boligfelt. Disse arbeidene 

skal ikke være med i grunnlaget for beregning av tomtepris. 

 

De faktura vi mottok fra entreprenør ble derfor delt opp etter dette prinsippet, slik at VA ble 

belastet selvkostområdet, mens opparbeidelse av veg og VA inne i selve feltet ble belastet 

selve opparbeidelseskostanden for boligfeltet og som er grunnlaget for tomtepris. 

 

Når det gjelder beregning av tomtepris så skal den fordeles mellom råtomtpris og 

infrastruktur. Det er totalt 17 tomter i boligfeltet, men 2 tomter er ikke kjøpt, men det er 

fremlagt infrastruktur til tomtene. Dersom disse tomtene også kjøpes av kommunen eller 

utbygges av tomteeier selv så skal selvsagt kostnaden for infrastruktur belastes disse tomtene. 

 

Det måtte foretas en del endringer av hovedledninger og ikke minst overvannshåndtering over 

en privat eiendom som medførte en del ekstrakostnader. I tillegg ble det en økning av 

fjellsprengning, slik at vi fikk en del ekstrakostnader som medfører at tomteprisen er økt, da 

alle merkostnader internt i feltet skal dekkes av tomtekjøpere. 

 

ØKONOMI: 

 

I 2017 ble det bevilget totalt kr. 14.563.132,- inkl. mva til opparbeidelse av selve boligfeltet. 

Videre er det i 2020-budsjettet bevilget kr. 1.565.000,- til infrastruktur VA som skal dekkes 

innen selvkostområdet for VA. 

 

Budsjett før oppstart av anleggsarbeidet inkl. mva var som følger når det gjelder internt i feltet 

inkl. mva: 

 

Tomtekjøp inkl. gebyrer og omkostninger  : kr. 2.500.000,- 

Prosjektering/byggeledelse/    : kr.    990.000,- 

Opparbeidelseskostnader internt i feltet  : kr. 9.123.132,- 

Tensio – utbygging elforsyning og ny trafo  : kr.    700.000,- 

Uforutsett/reserve     : kr. 1.250.000,-   

Totalt inkl. mva     : kr.14.563.132,- 

 

For VA-anlegget var det budsjettert med følgende kostnader: 

 

Prosjektering/byggeledelse   : kr.      50.000,- 

VA-anlegg     : kr. 1.140.000,-  

Uforutsett/reserve    : kr.    375.000,- 

Totalt      : kr. 1.565.000,- 
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Regnskapet for anlegget er nå ferdigstilt og dette viser følgende kostnader for 

opparbeidelseskostnader internt i feltet: 

  

Tomtekjøp inkl. omkostninger/gebyrer  : kr.    2.598.210,- 

Prosjektering/byggeledelse    : kr.       922.273,- 

Kontraktarbeid inkl, endringer   : kr.    9.676.848,- 

Tensio – utbygging elforsyning og ny trafo  : kr.       537.894,- 

Sum       : kr.  13.735.225,- 

25% mva       : kr.    2.588.823,- 

Totalt       : kr. 16.324 048,- 

 

Dette betyr en merutgift forhold til budsjett på kr. 1.760.916,- 

 

Alle kostnader internt i feltet skal dekkes av tomtesalg og pr dato har vi solgt 2 tomter 

med en salgsinntekt på. kr. 1.951.482,- som da går til dekning av merkostnaden samt 

avsettes til nedbetaling av lån. 

 

Dette gir følgende finansiering for infrastruktur i feltet: 

 

Opprinnelig låneopptak   : kr.  11.974.309,- 

Salg av tomter (del av salgsinntekt)  : kr.    1.760.916,- 

Momskompensasjon    : kr.    2.588.823,- 

Totalt      : kr.  16.324.048,- 

 

 

 

Alle kostnader som gjelder VA-anlegget fra hovedledninger og frem til tilknytningspunkt for 

feltet skal dekkes innen selvkostområdet VA. 

Regnskapet er nå ferdigstilt også for VA og er som følger: 

 

Prosjektering/byggeledelse   : kr.       16.110,- 

VA-anlegg     : kr.  1.540.262,-  

Totalt      : kr. 1.556.372,- 

 

Dette er innenfor budsjett og det er ikke behov for tilleggsbevilgninger. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

27.05.2021 

Arkivsaksnr: 

20/569 
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Saksbehandler: 

Danussia  Baracho Teixeira 

Arkivkode: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

4/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 11.02.2021 

41/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 20.05.2021 

91/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN - MYRAN-BEINSKARDET B5 

PLANID: 5014202002 

 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 
I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommunestyre egengodkjenning av 

detaljreguleringsplanen for Myran-Beinskardet (PLANID: 5014202002), som vist på planbeskrivelse 

datert 10.11.2020, planbestemmelser datert 04.05.2021 og plankart datert 10.11.2020. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og 

gjøre evt. mindre rettinger. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 20.05.2021 sak 41/21 

 

Vedtak: 
I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommunestyre egengodkjenning av 

detaljreguleringsplanen for Myran-Beinskardet (PLANID: 5014202002), som vist på planbeskrivelse datert 

10.11.2020, planbestemmelser datert 04.05.2021 og plankart datert 10.11.2020. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. 

mindre rettinger. 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 11.02.2021 sak 4/21 

 
Vedtak: 

1. Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig 

ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.  

2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling i planutvalget sørge for at planens innhold og framstilling 

blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

3. Det tas sikte på å oppheve deler av reguleringsplan for Bekken (planid: 1620201705), vedtatt 

27.09.2018 inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning 

av detaljregulering for Myran/Beinskaret B5 (planid: 5014202002). 

 

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 
I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommunestyre egengodkjenning av detaljreguleringsplanen for 

Myran-Beinskardet (PLANID: 5014202002), som vist på planbeskrivelse datert 10.11.2020, planbestemmelser datert 

04.05.2021 og plankart datert 10.11.2020. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. mindre 

rettinger. 

 

Vedlegg: 

 
1. Planbeskrivelse, datert 10.11.2020  

2. Planbestemmelser, datert 04.05.2021  

3. Plankart, målestokk: 1:500, datert 10.11.2020  

4. Vedlegg - Illustrasjonsplan  

5. Vedlegg - ROS-analyse  

6. Vedlegg - Notat Naturmangfold  

7. Vedlegg - Geologisk vurdering  

8. Vedlegg - VA-plan  

9. Vedlegg - Notat Overflatevannshåndtering 

10. Vedlegg - Analyse byggets påvirkning 

11. Vedlegg – Perspektiver 3D 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Planforslaget 

Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS på vegne av Frøy eiendom. Revidert forslag ble mottatt 

hos kommunen 22.04.2021 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av sentrumsnære boenheter. Planområdet 

ligger i tilknytning til et større eksisterende boligfelt, ca. 500 m fra Sistranda sentrum. Planen åpner 

for utbygning av 2 leilighetsbygg med tilhørende infrastruktur. Det tilrettelegges for 6-mannsboliger i 

2 etasjer med utvendige boder og en fellesgarasje. 

Planområdet er på ca. 4,5 dekar. 

Beliggenhet, eksiterende forhold 

Planområdet ligger på Beinskardet, sør for Sistranda sentrum. Arealet er ubebygd og fremstår som 

grøntområde med vegetasjonen som hovedsakelig består av gress og kratt. I området rundt er det i dag 

boligfelt med eneboliger, tomannsboliger og leilighetsbygg. Øst for planområdet ned mot strandlinjen 

er det spredt bebyggelse og større områder med fulldyrka jord. Deler av dette området er regulert til 

parkeringsplass/fremtidig bebyggelse tilknyttet utbygning av omsorgsbolig, sykehjem og aldersbolig 

på eiendommen gnr. 20 bnr. 42. 
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Nærmeste butikk, skole og barnehage ligger innen gangavstand fra planområdet. Det er etablert fortau 

langs Nordfrøyveien. Buss er eneste alternativ for kollektivtransport. 

Forhold til overordnede planer 

I kommunedelplan for Sistranda er området avsatt til boligbebyggelse. Tiltaket er i tråd med 

overordnet planverk. 

Førstegangsbehandling 

Planen ble vedtatt og sendt ut til høring og offentlig ettersyn i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske 

tjenester, sak 4/21, 11.02.2021. Brev til naboer og regionale- og statlige sektormyndigheter ble sendt 

08.03.2021, frist for merknader ble satt til 13.04.2021. 

Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 

27.03.20 Anmodning om oppstartsmøte mottatt fra 

Kystplan 

Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 

foreslått planavgrensning. 

02.04.20 Oppstartsmøte avholdt på Skype Fra kommunen møter: Espen Skagen (Fagleder 

planavdelingen), Bjørnar Grytvik 

(Avdelingsleder VA). Forslagstiller: May 

Andreassen (Kystplan). Tiltakshaver: Morten 

Gåsø (Frøy Eiendom AS). 

12.05.20 Kunngjøring i Hitra-Frøya avisen Frist for merknader satt til 05.06.2020. 

21.09.20 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 

kommer med merknader. 

09.11.20 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes Kystplan. 

14.11.20 Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht. 

merknadene som er gitt. 

11.02.21 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT. 

08.03.21 Høring og offentlig ettersyn Planen sendes på høring og offentlig ettersyn til 

naboer og sektormyndigheter. 

13.04.21 Høringsfrist utløpt Det er ikke kommet innsigelser. 

 

22.04.21 Revidert planforslag mottatt 

 

Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 

merknader fra sektormyndighetene. 

  Planen behandles i planutvalget   

  Planen egengodkjennes i Kommunestyret   

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 08.03.2021 til 13.04.2021. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn 

totalt 4 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert 

nedenfor. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter 
Innspill 

Vurdering i plan Merknad fra KP 
22-04-2021 

(A) 
Fylkeskommunen 

10.03.21 Fylkeskommunen 
gjennomførte i 2018 en 

Tatt til orientering. 
 

Ingen endring. 
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arkeologisk registrering av 
planområdet i forbindelse 
med detaljregulering for 
Beinskardet. Plangrensen 
ligger delvis innenfor 
denne planen og det ble 
ikke gjort funn i dette 
området. Det ble imidlertid 
registrert en 
steinalderboplass sør i 
området som har fått 
Askeladden ID 242027. De 
anser at den registreringen 
som ble gjennomført i 2018 
er tilfredsstillende. 
Minner om den generelle 
aktsomhetsplikten etter § 8 
i kulturminneloven. 
Dersom en under 
opparbeidingen skulle 
støte på noe spesielt i 
grunnen (mulig fredet 
kulturminne), skal arbeidet 
stanses og 
fylkeskommunen varsles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adressert i de generelle 
bestemmelsene (2.1h). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen endring. 

(A) Sametinget 15.03.21 Kjenner ikke til at det er 
registrert automatisk 
fredet samiske 
kulturminner i det omsøkte 
området. Sametinget har 
derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige 
merknader til planforslaget 
på det nåværende 
tidspunktet. Minner 
imidlertid om det generelle 
aktsomhetsansvaret. Dette 
bør fremgå av 
reguleringsbestemmelsene. 

Adressert i de generelle 
bestemmelsene (2.1h). 

Ingen endring. 

(A) 
Statsforvalteren 

12.04.21 Gir faglig råd om at det 
settes maksimumsgrense 
for antall 
bilparkeringsplasser, og 
minimumsgrense for antall 
sykkelparkeringsplasser. 
 
De mener også at de skulle 
gjerne ha sett at 
arealutnyttelsen hadde 
vært høyere, for eksempel 
med noe parkering under 
bakken. 
 
 
 
 
I saksframlegget er det 

Tatt til etterretning. 
Antallsgrensene legges 
inn i 
plandokumentene. 
 
 
 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. 

Maks 24 plasser 
lagt inn og min 1 
sykkelparkering pr. 
enhet. 
 
 
 
Har fjernet 
begrensingen på 
antall enheter i 
bestemmelsene. 
Det planlegges nå 
for flere enheter, 
men bygget har 
samme størrelse. 
 
 
Minimum 
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beskrevet at kravene i 
kommunedelplanen er 
inntatt i bestemmelsene til 
planen, men dette ser ikke 
ut til å stemme for 
uteoppholdsareal. Selv om 
kommunedelplanens 
bestemmelser gjelder, kan 
det være en fordel om 
minstekravet til 
uteoppholdsareal også tas 
inn i bestemmelsene til 
detaljplanen. Kravet er da 
lettere tilgjengelig for alle 
parter. 
 
Minner om Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke 
barn og unges interesser i 
planleggingen. Der står det 
at arealer som skal brukes 
av barn og unge skal være 
sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen 
helsefare, noe som 
vurderes mulig å ivareta 
ved byggesaksbehandling 
av endelig 
prosjektbeskrivelse. På 
illustrasjon er mulig 
plassering for lekeplass vist 
nært parkeringsplass, 
renovasjonsanlegg og veg. 
Dette kan medføre risiko. 
Vegen vil også være 
adkomst til planområdet 
Bekken i øst. Det kan enten 
velges annen plassering, 
alternativt kan det være 
aktuelt med skjerming av 
lekeplassen. 
 
I tillegg til støy og 
luftkvalitet bør denne 
planen også redegjøre for 
trafikkavvikling, slik at 
trafikksikkerheten ivaretas. 
Bestemmelsen 6c bør 
forsterkes ved å ta inn at 
luftkvalitetsgrenser for 
bygge- og anleggsfasen 
angitt i T-1520 skal gjelde. 
Statsforvalteren gir faglig 
råd om at bestemmelsen 
pkt. 6c også bør ivareta 
trafikkavvikling og 
trafikksikkerhet samt 

Det settes inn 
minstekrav for 
uteoppholdsareal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. 
Det legges inn i 
bestemmelsene at 
lekeplassene skal 
beskyttes fysisk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. 
Bestemmelsen 6c 
inkluderer T-1520. 
 
Trafikksikkerhet dekkes 
i 
rekkefølgebestemmelse 
6f. 

uteopphold privat 
6m2 og fellesareal 
25m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekeplassene skal 
ha fysisk 
avsperring mot 
trafikkområder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lagt inn at 
luftkvaliteten skal 
vurderes i planen 
for støy og støv i 
anleggsperioden. 
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luftkvalitetsgrenser gitt i T-
1520.  

(A) Mattilsynet 13.04.21 Har ikke merknader til 
planforslaget. 

Tatt til orientering. Ingen endring. 

(A) Statens 
Vegvesen 

04.05.21 
(enkelhøring) 

Ber om at det legges til 
rette for gode løsninger for 
myke trafikanter i tråd med 
prinsippene om universell 
utforming. Samtidig må det 
også tas hensyn til adkomst 
for utrykningskjøretøy. 

Tatt til etterretning. 
Universell utforming 
fremheves i Generelle 
bestemmelser (2.1g). 
Bestemmelsen 4.2 blir 
også endret for å 
imøtekomme universell 
utforming. 

Lagt inn 4.1c i 
bestemmelsene 
ang. adkomst for 
utrykningskjøretøy. 

(B) Nabo   - -   

(C) Foreninger   - -   

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet innsigelser til planen. 

Endringer etter førstegangsbehandling 

Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn: 

1. Begrensingen på antall enheter fjernes fra bestemmelsen §3.1a. Det planlegges nå for flere 

enheter, men bygget har samme størrelse. 

2. Det ble lagt inn maksimum av 24 parkeringsplasser og min 1 sykkelparkering pr. enhet 

(§3.1h-i). 

3. Bestemmelsen §3.1p suppleres med at lekeplassene skal ha fysisk avsperring mot 

trafikkområder. 

4. Fastsetter minimum privatuteoppholdsareal til 6m2 og fellesuteoppholdsareal til 25m2 (§3.1q). 

5. Lagt inn at luftkvaliteten skal vurderes i planen for støy og støv i anleggsperioden i 

rekkefølgebestemmelsen §6c. 

6. Lagt inn rekkefølgebestemmelse om trafikksikkerhet (§6f). 

7. Lagt inn bestemmelse §4.1c om tilrettelegging for adkomst for utrykningskjøretøy. 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», 

med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes oppfangskriterier og skal derfor 

ikke konsekvensutredes. 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

 

Vurdering: 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering 

Planinitativet fremmes av Kystplan AS på vegne av Frøy Eiendom. Det ønskes regulert et område på 

ca. 4,5 daa til boligformål med tilhørende areal infrastruktur. Hensikten med planarbeidene er å 

tilrettelegge for to 6-mannsboliger. Forslaget er i samsvar med arealdelen til kommunedelplan for 
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Sistranda, og det er dermed ikke krav om konsekvensutredning med planprogram jfr. Plan- og 

bygningsloven § 4-2. 

Etter kommunedirektørens vurdering gir planforslaget et godt og trygt bomiljø med gode bokvaliteter. 

Nærhet til sjøen og turområder til friluftsliv er positivt mtp. folkehelse. Planen legger opp til 

konsentrert bebyggelse med god arealutnyttelse og er i tråd med Statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Kommunedirektøren mener utbygging av området er 

en naturlig del av utviklingen av Sistranda sentrum. De nye leilighetene ligger innenfor gå-

/sykkelavstand til dagligvare, skole, barnehage og et stort antall arbeidsplasser. 

Det er uheldig at planforslaget medfører nedbygging av fulldyrka jord. Dyrket mark er en knapp 

ressurs og kommunen ønsker å ivareta jordvernhensyn, men dette skal også balanseres med andre 

samfunnshensyn. Gjennom kommunedelplan for Sistranda er det krav om høy grad av benyttelse der 

jordinteresser blir berørt. I denne planen legges det opp til 3 enheter per dekar. Planen tilrettelegger 

for god arealutnyttelse og fortetting av Sistranda. Dette vurderes som positivt mtp. klima, folkehelse 

og et levende sentrum i Sistranda. 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Det er vurdert som lite sannsynlig at 

planforslaget vil medføre konflikter innenfor planområdet og omkringliggende områder. 

Kommunedirektøren vurderer planarbeidet som godt gjennomarbeidet, og at planbeskrivelsen, ROS 

og andre analyser holder en tilfredsstillende kvalitet. I tillegg er det gjort omfattende 

skisseprosjektering slik at man kan danne seg et godt bilde av hvordan prosjektet kan bli seende ut. 

Konklusjon 

I henhold til PBL §12-12, egengodkjenner Frøya kommune detaljreguleringsplanen for Myran-

Beinskardet. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

29/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 16.04.2020 

38/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 20.05.2021 

92/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN - FRØYA FLYPLASS 1620201711 

 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommunestyre å egengodkjenne 

detaljreguleringsplanen for Frøya Flyplass (planid: 1620201711), som vist på plankart datert 11.01.2021, 

planbeskrivelse datert 29.04.2021 og planbestemmelser datert 29.04.2021. 

 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og 

gjøre evt. mindre rettinger. 

 

Det vedtas å oppheve gjeldende detaljregulering for Trøndelag kystflyplass (planid: 1620200505) og deler 

av reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv716 (planid: 1620200906) vedtatt 25.08.2010. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 20.05.2021 sak 38/21 

 

Vedtak: 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommunestyre å egengodkjenne 

detaljreguleringsplanen for Frøya Flyplass (planid: 1620201711), som vist på plankart datert 11.01.2021, 

planbeskrivelse datert 29.04.2021 og planbestemmelser datert 29.04.2021. 

 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. 

mindre rettinger. 

 

Det vedtas å oppheve gjeldende detaljregulering for Trøndelag kystflyplass (planid: 1620200505) og deler av 

reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv716 (planid: 1620200906) vedtatt 25.08.2010. 

 

Enstemmig. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 16.04.2020 sak 29/20 

 

Vedtak: 
1. Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig 

ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
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2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling i Kommunestyret sørge for at planens innhold og 

framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og 

justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende detaljregulering for Trøndelag kystflyplass (planid: 1620200505) 

og deler av reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv716 (planid: 1620200906) vedtatt 25.08.2010. 

Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 16.04.20: 

 

Rep. Dordi Hammer ba om vurdering av sin habilitet da hennes svigerfar er grunneier i naboområdet og at 

hennes mann har sendt inn spørsmål til saken. 

Rep. Dordi Hammer ble enstemmig vurdert habil. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommunestyre å egengodkjenne 

detaljreguleringsplanen for Frøya Flyplass (planid: 1620201711), som vist på plankart datert 11.01.2021, 

planbeskrivelse datert 29.04.2021 og planbestemmelser datert 29.04.2021. 

 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. 

mindre rettinger. 

 

Det vedtas å oppheve gjeldende detaljregulering for Trøndelag kystflyplass (planid: 1620200505) og deler av 

reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv716 (planid: 1620200906) vedtatt 25.08.2010. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse, datert 29.04.2021 

2. Planbestemmelser, datert 29.04.2021 

3. Plankart (med hensynssone), målestokk 1:3000 (A0), datert 11.01.2021 

4. Plankart (uten hensynssone), målestokk 1:3000 (A0), datert 11.01.2021 

5. Rapport: Støyfaglig vurdering, datert 11.12.2018 

6. Rapport: Naturfaglig vurdering av ål, datert 15.07.2019 

7. Rapport: Kystlynghei og andre naturtyper vurdering og verdisetting, datert 04.01.2021 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Planbeskrivelse, datert 09.03.2020 

Planbestemmelser, datert 09.03.2020 

Plankart, målestokk: 1:3000 (A0), datert 09.03.2020 

Plankart uten hensynssone, målestokk: 1:3000 (A0), datert 09.03.2020 

 

Saksopplysninger: 

 
Planforslaget 

Revidert planforslag ble mottatt fra Plankontoret 12.01.2021 og inneholder revidert 

planbestemmelser (01.01.2021), revidert planbeskrivelse (11.01.2021), reviderte plankart 

(11.11.2021) og vurdering og verdisetting av naturtyper i forbindelse med planer om utvidelse 
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av Frøya flyplass, datert 04.01.2021. Støyfaglig vurdering og naturfaglig vurdering av ål fra 

tidligere planforslag ligger også til grunn for godkjenning av planen. 

 

Hensikt med regulering 

Det er ønskelig å utbygge ut og videreutvikle Frøya flyplass for å tilfredsstille krav i forskrift 

om utforming av flyplasser (BSL E 3-2) og/eller ICAO Annex 14. 

Planforslaget legger hovedsakelig til rette for utvidelse av Frøya flyplass i nordøstlig retning, 

slik at rullebanen øker totallengden til 1199 meter og bredden til 23 meter. Utvidelsen 

medfører en utfylling av deler av Korstjønna. 

Utvidelsen av flyplassen omfattes av BSL E 3-2, forskrift om utforming av store flyplasser 

(jfr. § 1-2. punkt 4). Dette medfører at det skal det fastsettes en referansekode for flyplassen 

som refererer til ulike krav som gjelder til utformingen. Noen av kravene har konsekvenser for 

utforming av reguleringsplanen. Referansekoden skal bestå av et tall som angir 

rullebanelengde og en kodebokstav som angir maks vingespenn og avstand mellom ytterside 

hovedhjul. Referansekoden setter altså begrensninger på hvilke flytyper som kan bruke 

flyplassen. 

Rullebanen for Frøya Flyplass dimensjoneres ut fra Referansekode 2, kodetall B, som angir 

rullebanelengde 800 – 1199 meter, og fly med vingespenn 15 m inntil 24 m. Rullebanen 

dimensjoneres som Ikke-instrumentrullebane - som kun er ment for luftfartøy som benytter 

prosedyrer for landing ved hjelp av visuelle hjelpemidler. Krav til bredde på rullebanen er 23 

meter (dagens rullebane er 15 meter bred). Det er også krav om snuplass som gjør det mulig 

for det største luftfartøy som bruker rullebanen å gjøre en 180° sving. Rullebanen skal 

omsluttes symmetrisk av et sikkerhetsområde, som både skal danne et hinderfritt område for 

luftfartøy i luften og redusere faren for skader på personer, luftfartøy og annet dersom 

luftfartøy ruller utenfor rullebanen. 

 

Beliggenhet, eksisterende forhold 

Frøya Flyplass ligger på Flatval. Planområdet utgjør om lag 1 948 daa, ligger nord for 

Flatval/Nabeita, ved Sandvatnet og Korstjønnin. Planavgrensningen tar utgangspunkt i 

gjeldende reguleringsplan og planskisse utarbeidet av Frøya kommune i 2006. Planområdet 

strekker seg opp mot 73 meter over havet ved Sperrvikberget og Sandvassheia. Området sør 

for Fv716 ligger ned mot 4 moh. ved Husvatnet. Selve rullebanen har slak stigning 

nordøstover, med beliggenhet fra 40-45 moh. På samme høydenivå ligger motorsportsentret. 

Adkomst til planområdet er fra FV 716, Sørfrøyveien. Fylkesveien er lagt om og rettet ut nord 

for Langåsen, uten at dette berører adkomsten til planområdet. 

 

Forhold til overordnede planer 

Plangrensen følger i all hovedsak plangrensen i gjeldende kommuneplan, der størsteparten av 

planområdet er båndlagt. Her skal gjeldende reguleringsplan videreføres. Det tas sikte på å 

oppheve gjeldende detaljregulering for Trøndelag kystflyplass (planid: 1620200505) og deler 

av reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv716 (planid: 1620200906) vedtatt 25.08.2010. 

 

Førstegangs behandling 

Planen ble vedtatt sendt ut til høring og offentlig ettersyn i HOAT, sak 29/20, 16.04.2020. 

Brev til naboer og regionale- og statlige sektormyndigheter ble sendt 27.01.2020, frist for 

merknader ble satt til 05.06.2020. 
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Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 

08.03.17 Anmodning om oppstartsmøte mottatt fra 

Plankontoret 

Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 

foreslått planavgrensning 

24.03.17 

18.04.17 

06.04.18 

Oppstartsmøte avholdt Fra kommunen møter: Stian Aspaas Haugen 

(Arealplanlegger). Forslagstiller: Leif Conradi 

Skorem (Plankontoret). Tiltakshaver: Olav 

Andreas Ervik (SALMAR ASA) 

03.01.19 Varsel om oppstart mottatt og sendt til 

berørte grunneiere, naboer og 

sektormydigheter 

Frist for merknader satt til 08.02.2019 

08.01.19 Kunngjøring i Hitra-Frøya avisen   

09.01.20 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 

kommer med merknader 

09.03.20 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes 

Plankontoret 

24.04.20 Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht. 

merknadene som er gitt 

16.04.20 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 

24.04.20 Høring og offentlig ettersyn Planen sendes på høring og offentlig ettersyn til 

naboer og sektormyndigheter 

05.06.20 Høringsfrist utløpt Det er kommet 5 innsigelser fra 

Statsforvalteren i løpet av høringstiden 

11.01.21 Revidert planforslag mottatt Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 

merknader fra sektormyndighetene 

01.02.21 Forespørsel om tilbaketrekking av 

innsigelser 

Kommunen sender forespørsel om trekking av 

innsigelser 

11.05.21 Trekking av innsigelser av myndighetene Statsforvalteren trekker sine innsigelser 

  Planen behandles i planutvalget   

  Planen egengodkjennes i Kommunestyret   

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 24.04.2020 til 05.06.2020. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det 

kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i 

merknadene er referert nedenfor. 
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Innspill fra Dato Hovedmomenter innspill Vurdering i plan 

DSB - Direktoratet 

for 

samfunnssikkerhet 

og beredskap 

28.04.20 Ingen merknader. Ingen merknader. 

Sametinget – 

Samediggi 

29.04.20 Minner om den generelle 

aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i 

reguleringsbestemmelsene. Foreslår 

følgende tekst: 

«Kulturminner og aktsomhetsplikten. 

Om noen under arbeid skulle mistenke 

funn av kulturminner, må en umiddelbar 

stanse arbeidet og gi beskjed til 

Sametinget og fylkeskommunen. 

Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 

50 om kulturminner (KML) § 8 annet 

ledd. Dette må videreformidles til alle 

som skal delta i gjennomføring av 

tiltaket» 

  
  
  
  
Foreslått endret ordlyd om 

generell aktsomhetsplikt og 

kulturminner er tatt inn. 

Kystverket 30.04.20 Ingen merknader. Ingen merknader. 

Statens Vegvesen 12.05.20 Ingen merknader. Ingen merknader. 

Mattilsynet 20.05.20 Ingen merknader. Ingen merknader. 

Trøndelag 

fylkeskommune 

25.05.20 Vannforvaltning: Plan må ivareta 

miljømålene for vann slik som fastsatt i 

regionalplan for vannforvaltning 2016-

2021. Nye inngrep skal skje på en slik 

måte at miljøstanden i vannet ikke 

forringes, noe som medfører behov for å 

vurdere løsninger som er mest mulig 

skånsomme for vannmiljøet. 

Kulvert under ny fylling må utformes slik 

at den ikke slammes ned i 

byggeperioden. Vannløpet må være så 

høyt at det ikke blir liggende under 

nivået for dannelse og akkumulering av 

bunnsubstrater. 

 

Fv716: I bestemmelser knyttet til 

hensynssoner står det: I frisiktsonen skal 

det være fritt langs veg og kryss over 0,5 

over terreng. Busker, trær støyskjerm og 

gjerder som kan hindre sikten, er ikke 

tillatt. Denne formuleringen bør 

formuleres slik: «I frisiktsonene skal 

eventuelle sikthindringer ikke være 

høyere enn 0,5 meter over kjørebanenivå 

for primærvegen.» 

 

Kulturminner: Minner om den generelle 

aktsomhetsplikten jf. KML § 8 

Lagt inn i 

rekkefølgebestemmelsene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordlyd om frisiktsoner er justert. 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

NVE - Norges 29.05.20 Ingen merknader. Ingen merknader. 
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vassdrags- og 

energidirektorat 

NTNU – Institutt for 

arkeologi og 

kulturhistorie 

07.06.20 NTNU Vitenskapsmuseet har ingen 

informasjon som tilsier forhøyet 

potensial for kulturminner under vann i 

reguleringsområdet, og vurderer at det 

ikke er stor fare for konflikt med slike. 

Det vil derfor ikke være nødvendig å 

gjennomføre en 

marinarkeologiskbefaring av 

sjøområdene i reguleringsplanen. 

NTNU Vitenskapsmuseet har dermed 

ingen anmerkninger til 

reguleringsendringen, slik det foreligger, 

men minner om meldeplikten. Dette 

medfører at dersom det oppdages 

kulturhistorisk materiale som kan være 

fredet eller vernet av loven her 

(keramikk, glass, vrakdeler etc.) må 

arbeidet straks stanses og NTNU 

Vitenskapsmuseet varsles jf. 

kulturminneloven § 14 tredje ledd jf. §§ 

8 annet ledd, 13 første ledd første 

punktum og 13 annet ledd. Tiltakshaver 

plikter å underrette den som skal utføre 

arbeidet om dette, men står også selv 

ansvarlig for at det blir overholdt. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsforvalteren i 

Trøndelag 

17.06.20 Det fremmes følgende innsigelser til 

reguleringsplanen: 

1. Statsforvalteren fremmer med 
hjemmel i plan- og 
bygningsloven (PBL) § 5-4 
jf. rundskriv T-2/16 
innsigelse til planen inntil 
tiltaket er vurdert etter 
vannforskriften § 12, og til 
det er tatt inn en 
bestemmelse som sikrer 
overvåking av 
vannforekomsten. 

 
2. Statsforvalteren fremmer med 

hjemmel i PBL § 5-4 jf. 
naturmangfoldloven § 7 og 
rundskriv T-2/16 innsigelse 
til planen inntil det er 
avklart hvorvidt det er 
kystlynghei med verdi A 
eller B i området og inntil 
tiltaket er vurdert etter 
naturmangfoldloven §§ 8-
12. 

 
3. Statsforvalteren fremmer med 

  
  
Foreslått rekkefølgekrav (punkt 

5.4) om overvåkingsprogram for 

de berørte vannforekomstene. 

Det skal kartlegges kjemisk og 

økologisk tilstand etter ulike 

parametere bestemt av 

Statsforvalteren, både mht. 

nåverdi og framtidig utvikling. 

 

 

 

Verdi av naturtypene kystlynghei 

og nedbørsmyr er utredet 

(vedlegg) og vurdert, kapittel 6.3, 

Naturmangfold, i 

planbeskrivelsen. 

Det er også tatt inn bestemmelse 

som sikrer hensyn til lokalitetene 

med kystlynghei i anleggsfasen 

(punkt 2.2). 

 

 

Vurdering av påflygningsfare og 
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hjemmel i PBL § 5-4 jf. 
naturmangfoldloven § 7 og 
rundskriv T-2/16 innsigelse 
til planen inntil 
påflygingsfare for 
rødlistede fuglearter er 
utredet og vurdert etter 
naturmangfoldloven §§ 8-
12. 

 
 
 
 
 

4. Statsforvalteren fremmer med 
hjemmel i PBL § 5-4 jf. 
rundskriv T-2/16 innsigelse 
til utvidelsen av 
motorsportanlegget i 
nordøstlig retning. 

 
5. Statsforvalteren fremmer med 

hjemmel i PBL § 5-4 jf. T-
1442/16 innsigelse til 
planen inntil det er tatt inn 
en bestemmelse som sikrer 
at støyfølsom bebyggelse 
utenfor planområdet får 
tilfredsstillende støynivå på 
uteoppholdsareal og 
utenfor rom til støyfølsom 
bruk. 

 
Det fremmes følgende faglige råd til 

reguleringsplanen:  

1.  Statsforvalteren har faglig råd 
om at ordlyden i 
bestemmelsene punkt 
2.2 endres til: «der 
matjordlaget fjernes ved 
utbygging skal 
overskytende matjord 
primært brukes til 
jordbruksformål i 
nærområdet». 

 
2.  Statsforvalteren har faglig råd 

om at planen tar inn en 
bestemmelse som sikrer 
utbedring av kulvertene 
under flystripen, samt at 
vannveier åpnes/holdes 
åpne i området mellom 
Nord-Korstjønna og 
kulvertene under 
flystripen. 

 

hekkeområde for fuglearter på 

rødlisten er utredet og vurdert, 

kap. 6.3, naturmangfold, i 

planbeskrivelsen. 

Det er også tatt inn 

bestemmelser om vilkår for bruk 

av motorsportsenteret (punkt 

3.1.2) av hensyn til sensitive 

arter, samt bestemmelser som 

sikrer at anleggsarbeid tar hensyn 

til sensitive arter (punkt 2.2). 

 

Område for utvidelse av 

motorsportsenter mot nord tas 

ut av plankartet, og berørte tema 

i planbeskrivelsen endres. 

 

 

 

Lagt inn i rekkefølgekrav (punkt 

5.2). I tillegg, er det også lagt inn 

bestemmelse om varsling og 

informasjon om motorsport- og 

luftsportarrangementer, punkt 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 2.2 om matjord er endret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilføyd i punkt 5.1 som 

rekkefølgekrav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er tilføyd rekkefølgekrav om 
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3.  Statsforvalteren har faglig råd 
om at bestemmelsene 
må sikre at kulverten i 
Nord-Korstjønna blir 
utformet og plassert på 
en slik måte at også 
svømmende vannfugl 
kan ta seg gjennom den. 

det. 

Ingvill Enoksen 

(8/9) 

04.06.20 Ønsker kompensasjon for verditap på sin 

eiendom. Eiendommen ligger innenfor 

den planlagte utvidelsen av flyplassen og 

dens støysoner, der det er også bebygde 

2 hytter. Ved utbyggelse av planen, blir 

det ikke tillat hytte-/boligfelt inni 

området. 

Kommunedirektøren ber om at 

forslagstiller/ utbygger tar 

kontakt med hjemmelshaver og 

besvarer konsekvensene som blir 

tatt opp i merknaden. 

 

Etter første forespørsel om trekking av innsigelsene, beholdt Statsforvalteren 1 innsigelse: 

Innsigelse 

fra 

Dato Hovedmomenter innsigelse Vurdering i plan 

Statsforvalteren 

i Trøndelag 

01.03.21 Ny kulvert i Korstjønna må beskrives. 

 

 

 

 

 

 

 

Utbedring av kulverter under 

flystripa må også beskrives. 

 

 

 

 

Vurdering av om bekkeløpet mellom 

flystripa og motorsportsenteret kan 

åpnes. 

 

 

Det må tas inn bestemmelser som 

stiller krav til størrelse og utforming 

av kulvertene. 

Lagt inn rekkefølgebestemmelse under 
5.2: Ved utvidelse av rullebanen og 
utfylling av Nordre Korstjønn skal det 
etableres en kulvert som binder de to 
adskilte delene av vatnet sammen slik at 
akvatiske organismer som ål, ørret og 
svømmende vannfugl kan ta seg gjennom 
den. Kulverten skal utformes og 
etableres i henhold til anbefalingene i 
Statens vegvesens håndbøker N200 
Vegbygging og V134 Veger og dyreliv, 
samt Miljødirektoratets håndbok «Slipp 
fisken fram!» 
 
Lagt inn rekkefølgebestemmelse under 
5.2: Ved utvidelse av rullebanen skal 
eksisterende kulverter under flystripen 
utbedres slik at vannveier kan 
åpnes/holdes åpne mellom disse og 
Nordre Korstjønn for å lette vandring av 
ål langs vassdraget. 
Fyllinger/massehindringer foran 
innløp/utløp skal fjernes. 
 
Det er tatt inn i Kap. 6.3 i planbeskrivelse 
vurdering av om bekkeløpet mellom 
flystripa ogmotorsportsenteret kan 
åpnes. Det er også gjort en nærmere 
beskrivelse og vurdering av etablering av 
nytt bekkeløp ogutløp fra Nord-
Korstjønn. 
 
Lagt inn rekkefølgebestemmelse under 
5.1: Det skal vurderes behov for 
etablering av inntaksrist for kulverten i 
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Mengden slam som er forventet bør 

beskrives. 

 

 

 

Det må tas inn en bestemmelse om 

avbøtende tiltak som reduserer 

faren for nedslamming. 

 

 

 

 

 

 

Det bør vurderes å flytte utløpet til 

den lille vika i nordvest av 

Korstjønna hvor det er en kløft i 

terrenget. 

 

Det bør stilles krav i bestemmelsene 

til at vannløpet utformes mest mulig 

naturlig og ikke som en rett kanal. 

Det må gå fram av planbeskrivelsen 

at Korstjønna vil bli delt i to med 

utfylling. En kulvert som forbinder 

de to delene av Korstjønna er et 

avbøtende tiltak for å redusere den 

negative påvirkningen, jf. 

vannforskriften § 12 a). Dette må 

endres i planbeskrivelsen. Setningen 

For vannforekomsten vil tiltaket ikke 

fragmentere området ytterligere ut 

over dagens situasjon må tas ut. 

Tiltakene kan vurderes slik at med 

gode avbøtende tiltak vil ikke den 

samlede belastningen bli for stor, jf. 

nml §§ 10 og 12. 

Nordre Korstjønn. Avstand mellom 
spaltene i risten bør ikke være mindre 
enn 20 cm. Plassering av risten må ligge 
såpass høyt at akvatiske organismer kan 
passere samtidig som kvister o.l. samles 
opp. 
 
Det er tatt inn en mer detaljert 
beskrivelse og vurdering av ny kulvert i 
NordreKorstjønn og eksisterende 
kulverter. Mengden slam som er 
forventet er beskrevet under Kap. 6.3 om 
Naturverdier og avbøtende tiltak, i 
planbeskrivelsen. 
 
Foreslått vilkår for bruk av arealer og 
anlegg (punkt 3.2.4): Kulverter under 
rullebanen skal sjekkes jevnlig for å 
unngå nedslamming, fjerne uønsket 
slam/masse og sikre god 
vanngjennomstrømming slik at økologisk 
funksjon opprettholdes. Det ble også lagt 
inn under rekkefølgebestemmelse 5.2 at 
det skal vurderes behov for etablering av 
sedimenteringsbasseng under 
anleggsarbeidet for å unngå 
nedslamming av kulvertene, både 
eksisterende og i Nordre Korstjønn. 
 
Lagt inn rekkefølgebestemmelse under 
5.1: Det skal ved prosjekteringen av nytt 
vannløp fra Nordre Korstjønn vurderes 
om utløpet kan etableres fra den 
nordvestlige vika i tjønna, hvor det er en 
kløft i terrenget. 
 
Vannløpet skal, om mulig, utformes etter 
de naturlige terrengformene, ikke som 
en rett kanal. 
 
 
Kap. 6.3 i planbeskrivelsen om 
«Naturverdier, påvirkning og 
konsekvens», er følgende setning: For 
vannforekomstenvil tiltaket ikke 
fragmentere området ytterligere ut over 
dagens situasjon» endret til: 
«Forvannforekomsten vil tiltaket 
medføre ytterligere fragmentering ved at 
Nordre Korstjønn blirutfylt og delt i to». 
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Innsigelser 

Det ble varslet 5 innsigelser til planen fra Statsforvalteren i Trøndelag. Innsigelsene 

omhandlet vannforskrift og overvåking av vannforekomsten, naturmangfoldloven, 

motorsportanlegget og støy. Endringer ble utført og 4 av innsigelsene ble trukket. Den siste 

innsigelsen ble trukket etter følgende endringer: 

 

Bestemmelser: 

- Foreslått vilkår for bruk av arealer og anlegg (punkt 3.2.4): Kulverter under rullebanen 

skal sjekkes jevnlig for å unngå nedslamming, fjerne uønsket slam/masse og sikre god 

vanngjennomstrømming slik at økologisk funksjon opprettholdes. 

 

- Foreslått rekkefølgebestemmelser (punkt 5.1, før rammetillatelse gis): 

• Det skal vurderes behov for etablering av sedimenteringsbasseng under 

anleggsarbeidet for å unngå nedslamming av kulvertene, både eksisterende og i 

Nordre Korstjønn. 

• Det skal vurderes behov for etablering av inntaksrist for kulverten i Nordre 

Korstjønn. Avstand mellom spaltene i risten bør ikke være mindre enn 20 cm. 

Plassering av risten må ligge såpass høyt at akvatiske organismer kan passere 

samtidig som kvister o.l. samles opp. 

• Det skal ved prosjekteringen av nytt vannløp fra Nordre Korstjønn vurderes om 

utløpet kan etableres fra den nordvestlige vika i tjønna, hvor det er en kløft i 

terrenget. Vannløpet skal, om mulig, utformes etter de naturlige 

terrengformene, ikke som en rett kanal. 

 

- Foreslått rekkefølgebestemmelser (punkt 5.2, før bebyggelse og anlegg tas i bruk): 

• Ved utvidelse av rullebanen og utfylling av Nordre Korstjønn skal det etableres 

en kulvert som binder de to adskilte delene av vatnet sammen slik at akvatiske 

organismer som ål, ørret og svømmende vannfugl kan ta seg gjennom den. 

Kulverten skal utformes og etableres i henhold til anbefalingene i Statens 

vegvesens håndbøker N200 Vegbygging og V134 Veger og dyreliv, samt 

Miljødirektoratets håndbok «Slipp fisken fram!» 

• Ved utvidelse av rullebanen skal eksisterende kulverter under flystripen 

utbedres slik at vannveier kan åpnes/holdes åpne mellom disse og Nordre 

Korstjønn for å lette vandring av ål langs vassdraget. 

Fyllinger/massehindringer foran innløp/utløp skal fjernes. 

• Det skal etableres et tydelig vannløp langs nordsiden av den planlagte 

rullebanen som erstatning for utfylling av eksisterende utløp av Nordre 

Korstjønn. 

 

Planbeskrivelse: 

- Kapittel 6.4, Vassdrag og forurensning, er det presisert følgende; «Vurderingene etter 

vannforskriftens §12, vannforekomstens økologiske funksjon med tanke på 

eksisterende og planlagte inngrep er gjort i kap. 6.3, Naturverdier.» 

 

- Kapittel 6.3, Naturverdier, avbøtende tiltak: 

• Det er tatt inn en mer detaljert beskrivelse og vurdering av ny kulvert i Nordre 

Korstjønn og eksisterende kulverter. Mengden slam som er forventet er 

beskrevet. 
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• Det er tatt inn beskrivelse og vurdering av om bekkeløpet mellom flystripa og 

motorsportsenteret kan åpnes. 

• Det er gjort en nærmere beskrivelse og vurdering av etablering av nytt 

bekkeløp og utløp fra Nord-Korstjønn. 

 

- Kap. 6.3 Naturverdier, påvirkning og konsekvens er følgende setning: «For 

vannforekomsten vil tiltaket ikke fragmentere området ytterligere ut over dagens 

situasjon» endret til: «For vannforekomsten vil tiltaket medføre ytterligere 

fragmentering ved at Nordre Korstjønn blir utfylt og delt i to». 

 

Trekning av innsigelser: Innsigelsene er hensyntatt i revidert planforslag. Kommunen har 

fått bekreftelse på at varslet innsigelsene fra myndigheten er trukket. 

 

Øvrige endringer etter førstegangsbehandling 

Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn: 

Bestemmelser: 

- Det er tatt inn bestemmelse som sikrer hensyn til lokalitetene med kystlynghei i 

anleggsfasen (punkt 2.2). 

- Foreslått endret ordlyd om generell aktsomhetsplikt og kulturminner er tatt inn. 

- Ordlyd om frisiktsoner er justert. 

- Foreslått rekkefølgekrav (punkt 5.4) om overvåkingsprogram for de berørte 

vannforekomstene. Det skal kartlegges kjemisk og økologisk tilstand etter ulike 

parametere bestemt av Statsforvalteren, både mht nåverdi og framtidig utvikling. 

- Foreslått rekkefølgekrav (punkt 5.2) som sikrer at støyfølsom bebyggelse i og utenfor 

planområdet får tilfredsstillende støynivå. 

- Bestemmelser om varsling og informasjon om motorsport- og luftsportarrangementer 

er tatt inn, punkt 3.1. 

- Det er tatt inn bestemmelser om vilkår for bruk av motorsportsenteret (punkt 3.1.2) av 

hensyn til sensitive arter. 

- Foreslått bestemmelser (punkt 2.2) som sikrer at anleggsarbeid tar hensyn til sensitive 

arter. 

- Punkt 2.2 om matjord er endret: der matjordlaget fjernes ved utbygging skal 

overskytende matjord primært brukes til jordbruksformål i nærområdet. 

- Punkt 5.1, det er tilføyd rekkefølgekrav om utbedring av kulvertene under flystripen, 

samt at vannveier åpnes/holdes åpne i området mellom Nord-Korstjønna og kulvertene 

under flystripen. Det er tilføyd rekkefølgekrav om at kulverten i Nord-Korstjønna blir 

utformet og plassert på en slik måte at også svømmende vannfugl kan ta seg gjennom 

den. 

 

Planbeskrivelse: 

- Verdi av naturtypene kystlynghei og nedbørsmyr er utredet (vedlegg) og vurdert, 

kapittel 6.3, naturmangfold. 

- Vurdering av påflygningsfare og hekkeområde for fuglearter på rødlisten er utredet og 

vurdert, kap. 6.3, naturmangfold. 

 

Plankart: 

- Område for utvidelse av motorsportsenter mot nord tas ut av plankartet, og berørte 

tema i planbeskrivelsen endres. 
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Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes 

oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. 

 

Vurdering: 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

 

Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Det er vurdert som lite 

sannsynlig at planforslaget vil medføre konflikter innenfor planområdet og omkringliggende 

områder. Kommunedirektøren vurderer planarbeidet som godt gjennomarbeidet, og at 

planbeskrivelsen, ROS og andre analyser holder en tilfredsstillende kvalitet. I tillegg er det 

gjort omfattende skisseprosjektering slik at man kan danne seg et godt bilde av hvordan 

prosjektet kan bli seende ut. 

 

Konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret egengodkjenner planforslaget for Frøya 

flyplassen. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

3/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 11.02.2021 

40/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 20.05.2021 

93/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN - INDRE PURKSKAGET, MAUSUND 

PLANID: 5014202001 

 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 
I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommunestyre egengodkjenning av 

reguleringsplanen for Indre Purkskaget (PlanID: 5014202001), som vist på planbeskrivelse datert 

14.04.2021, planbestemmelser datert 14.04.2021 og plankart datert 04.01.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og 

gjøre evt. mindre rettinger. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 20.05.2021 sak 40/21 

 

Vedtak: 
I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommunestyre egengodkjenning av reguleringsplanen 

for Indre Purkskaget (PlanID: 5014202001), som vist på planbeskrivelse datert 14.04.2021, planbestemmelser 

datert 14.04.2021 og plankart datert 04.01.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. 

mindre rettinger. 

Enstemmig. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 11.02.2021 sak 3/21 

 

Vedtak: 

 
1. Hovedutvalget fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og 

bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling i Hovedutvalget sørge for at planens innhold og 

framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og 

justeringer. 
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3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende detaljregulering for Mausund Havneområde 

(planid: 1620200403), vedtatt 25.3.2004, og reguleringsplan for Indre del av Måøyhålet (planid: 

1620201403), vedtatt 28.8.2014. 

 

 

Enstemmig.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommunestyre egengodkjenning av reguleringsplanen 

for Indre Purkskaget (PlanID: 5014202001), som vist på planbeskrivelse datert 14.04.2021, planbestemmelser 

datert 14.04.2021 og plankart datert 04.01.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. 

mindre rettinger. 

 

Vedlegg: 

 
1. Planbeskrivelse, datert 14.04.2021 

2. Planbestemmelser, datert 14.04.2021 

3. Plankart, målestokk: 1:1000, datert 04.01.2021 

4. Vedlegg 1: Situasjonsplan 

5. Vedlegg 2: ROS - analyse 

6. Vedlegg 3: Geoteknisk notat 

7. Vedlegg 4: Tilstandsrapport sedimenter i sjø 

8. Vedlegg 5: Vurdering naturmangfold 

9. Vedlegg 6. VA-plan 

 

Saksopplysninger:   

 

Planforslaget 

Planforslaget er utarbeidet av Joar Johansen i samarbeid med Arkitektkontoret Odd Thommesen AS 

på vegne av Havnago AS. Revidert forslag ble mottatt hos kommunen 24.01.2021 og endringene etter 

høringsuttalelser mottatt 14.04.2021. 

Hensikt med regulering 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for sjøhus/naust og rorbuer i Indre del av Purkskaget, 

innerst i Måøyholet. Planforslaget åpner for inntil 4 rorbuer, 7 sjøhus/naust, småbåthavn med 

gjesteplasser og servicebygg. Planområdet omfatter et areal på ca. 2,6 dekar.  

Beliggenhet, eksiterende forhold 

Planområdet ligger innerst i Måøyholet på Mausund, ca. 130 m fra Mausundvær kai. Strandlinjen i 

Måøyholet er i dag relativt tett bebygd med sjøhus, naust og flytebrygger på begge sider. Innerst i 

bukta er det etablert naust med tilhørende marina. Planforslaget er en videreføring av den etablerte 

marinaen og vil resultere i ett lengre sammenhengende kaianlegg innerst i Måøyholet. Området rundt 

tiltaket består av relativt konsentrert småhusbebyggelse. Strandlinjen i planområdet fremstår som 

ubebygd kupert kystlandskap. 
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Forhold til overordnende planer 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til bebyggelse og anlegg. Tiltaket er i tråd med 

overordnet planverk. 

Førstegangsbehandling 

Planen ble vedtatt og sendt ut til høring og offentlig ettersyn i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske 

tjenester, sak 3/21, 11.02.2021. Brev til naboer og regionale- og statlige sektormyndigheter ble sendt 

23.02.2021, frist for merknader ble satt til 09.04.2021. 

Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 

17.02.20 Anmodning om oppstartsmøte mottatt fra 

Havnago AS 

Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 

foreslått planavgrensning 

20.04.20 Oppstartsmøte avholdt på Rådhuset Fra kommunen møter: Øyvind Wormdal Selboe 

(Arealplanlegger), Anders Bakken Hekland 

(Arealplanlegger), Bjørnar Grytvik 

(Avdelingsleder VA) og Erlend Brunstad (VA). 

Forslagstiller og Tiltakshaver: Joar Johansen 

(Havnago AS) 

29.10.20 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 

kommer med merknader 

04.01.21 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes Joar 

Johansen 

06.01.21 

25.01.21 

Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht. 

merknadene som er gitt 

02.02.21 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 

23.02.21 Høring og offentlig ettersyn Planen sendes på høring og offentlig ettersyn til 

naboer og sektormyndigheter 

09.04.21 Høringsfrist utløpt Det er kommet innsigelser fra Statsforvaltning i 

løpet av høringstiden 

14.04.21 Revidert planforslag mottatt 

 

Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 

merknader fra sektormyndighetene 

21.04.21 Forespørsel om tilbaketrekking av 

innsigelser 

Kommunen sender forespørsel om trekking av 

innsigelser 

30.04.21 Trekking av innsigelser av myndighetene Statsforvaltning trekker sine innsigelser 

  Planen behandles i planutvalget   

  Planen egengodkjennes i Kommunestyret   

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 23.02.21 til 09.04.21. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 11 

uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Statens Vegvesen 23.02.21 Har ingen merknader til planforslaget. Tatt til orientering. 
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Forurensningsmyndighet 

for avløp 

24.02.21 Utslippsledning fra avløpsanlegg bør 

plasseres i samme trase som eksisterende 

ledning fra den kommunale slamavskilleren 

som går i Måøyhålet og ende utenfor 

moloen. 

Tatt til etterretning. 

Sametinget 26.02.21 Minner om det generelle 

aktsomhetsansvaret. Foreslår tekst som må 

fremgå av reguleringsbestemmelsene 

gjelding det. 

Tatt til etterretning. 

Trøndelag 

fylkeskommune 

15.03.21 Minner om at område med tidligere 

regulerte sjøhus naust ikke bør brukes til 

fritidsboliger, jfr. gjeldende reguleringsplan 

for området. Kai foran rorbuer skal være 

tilgjengelig for allmennheten, dette skal tas 

inn i reguleringsbestemmelsene. 

 

Det skal avsettes 1 gjesteplass per 10 

båtplass på flytebrygge. 

 

Viser til den generelle aktsomhetsplikten 

etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en 

under opparbeidingen skulle støte på noe 

spesielt i grunnen (mulig fredet 

kulturminne), skal arbeidet stanses og 

fylkeskommunen varsles. 

Tatt til etterretning. 

Det er vurdert i 

bestemmelsene 3.1.4. 

 

 

 

 

Tatt til etterretning. 

Det ligger i 

bestemmelsen 5.1.2. 

 

 

Tatt til etterretning. 

Legges i 

bestemmelsene under 

punkt 3.1.6. 

Kystverket 16.03.21 Foreslår at bestemmelsen §4.1.5 

kompletteres med et nytt punkt under §5 

Bruk og vern av sjø og vassdrag: 

«§5.1.4 Kai på påler kan tillates etablert i 

arealet avsatt til småbåthavn i sjø etter 

tillatelse gitt i Havne- og farvannsloven». 

 

Foreslår nytt punkt i bestemmelsene: 

§5.1.5 Etablering av småbåthavn kan ikke 

gjennomføres før det foreligger nødvendig 

tillatelse etter havne og farvannsloven. 

 

Innenfor ankringsområdet til flyteanlegget i 

småbåthavnen, tillates ikke tiltak som er i 

konflikt med bruken av området til 

oppankring. Eksempelvis kabler, rør, 

ledninger og andre tiltak som kan være til 

hinder for anleggssikringen. 

Tatt til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

Tatt til etterretning. 

 

 

 

 

Tatt til etterretning. 

Statsforvalteren i 

Trøndelag 

08.04.21 Er skeptiske til fritidsbebyggelse i områder 

helt ned til sjøen. Mener at det er uheldig å 

planlegge fritidsboliger på dette arealet før 

de andre arealene på Mausund som finnes 

allerede avsatt til formålet er bebygd. 

Fritidsbebyggelse helt ned i sjøkanten er ikke 

Tatt til orientering. 

Området blir tatt med 

videre. Det finnes ett 

lite areal som er 

allerede regulert som 

fritidsbolig i 
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i samsvar med Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen. Frøya er i sone 2 hvor bygge- og 

deleforbudet skal praktiseres strengt. Klima- 

og miljøavdelingen har faglig råd om ikke å 

regulere inn nye fritidsboliger helt nede i 

sjøkanten og avvente ytterligere regulering 

til dette formålet inntil allerede avklarte 

arealer til fritidsbebyggelse i området er 

realisert. 

 

 

 

Det bør tas inn i bestemmelse § 4.5.2.2 at 

det kan etableres WC i servicebygget. 

 

 

INNSIGELSE: Bestemmelse § 3.1.7 må tas ut, 

og det må tas inn en bestemmelse som sier 

at det ikke tillates rom for varig opphold i 

naust/sjøhus. 

 

INNSIGELSE: Det er ikke heldig at det i 

bestemmelse § 3.1.5 tillates at et opphevet 

areal på inntil 15m2 foran hver 

rorbu/fritidsbolig privatiseres. Bestemmelse 

§ 3.1.5 må tas ut. 

nærområdet. Det gir 

noe grunn for at 

sammenhengen 

utvides. Dessuten er 

planområdet et godt 

alternativ for de 

fritidsboligene som 

trenger bedre 

tilknytting til 

samferdsel. Områdene 

ligger også godt 

tilrettelagt for en god 

arealutnyttelse. 

 

Tatt til etterretning. 

Det inkluderes i 

bestemmelsen. 

 

Tatt til etterretning. 

Bestemmelsen er tatt 

ut og ny foreslått 

bestemmelsen tatt inn 

under 4.5.2.1. 

 

 

Tatt til etterretning. 

Bestemmelsen er tatt 

ut. 

NVE 08.04.21 Tilstrekkelig sikkerhet er oppnådd ifm. 

planlagte tiltak. NVE anser at saksområdet er 

tilstrekkelig ivaretatt slik planforslaget 

foreligger og har ingen ytterligere merknader 

i saken. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

Innsigelser 

Det er varslet innsigelser til planen fra Statsforvalteren i Trøndelag. Innsigelsene gjelder 2 

bestemmelser som måtte tas ut og én ny bestemmelse som sier at det ikke tillates rom for varig 

opphold i naust/sjøhus. 

Trekking av innsigelser: Begge innsigelsene er hensyntatt i revidert planforslag. Kommunen har fått 

bekreftelse på at varslet innsigelser fra myndighetene er trukket. 

Endringer etter førstegangsbehandling 

Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn: 
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1. (Varslet innsigelse) Bestemmelse § 3.1.5 tas ut, der sto: «Det tillates at et opphevet areal på 

inntil 15m2 foran hver rorbu/fritidsbolig privatiseres». Planbeskrivelsen tilpasser seg 

endringen ved punktet 6.2.1. 

2. (Varslet innsigelse) Bestemmelse § 3.1.7 tas ut, der sto: «Framføring av vann og strøm til 

sjøhus/naust kan tillates der forholdene ligger til rette for det. Innlegging av vann forutsetter 

at dette frostsikres eller tilrettelegges for avtapping om vinteren slik at forstapping unngås. 

Innstallering av vannklosett forutsetter egen søknad om utslippstillatelse på vanlige vilkår». 

3. (Varslet innsigelse) Ny bestemmelse § 4.5.2.1: «Innenfor felt BUN tillates det oppført 

bygninger med behov for tilknytning til sjøen som sjøhus, naust, sjå, sjøboder og lignende. 

Bygg innenfor område skal benyttes til oppbevaring av utstyr for sjøaktiviteter. Bygninger 

kan også benyttes som arbeidsplass for stell og vedlikehold av utstyr til fiske og fangst. 

Sjøhus/naust tillates ikke innredet med rom for varig opphold». Det legges inn 

rekkefølgebestemmelser som sikrer at leveringskapasiteten vil være tilstrekkelig når feltet blir 

utbygget. 

4. Aktsomhetsplikten legges inn i bestemmelser under punkt 3.1.6. 

5. Bestemmelsen 4.5.2.2 inkluderer at det tillates toalett i servicebygget. 

6. Bestemmelsen 5.1.2 endres til «Det skal avsettes minst 1 gjesteplass per 10 båtplass for 

allmenn benyttelse». 

7. Ny bestemmelse 5.1.4: «Kai på påler kan tillates etablert i arealet avsatt til småbåthavn i sjø 

etter tillatelse gitt i Havne- og farvannsloven». 

8. Ny bestemmelse 5.1.5: «Etablering av småbåthavn kan ikke gjennomføres før det foreligger 

nødvendig tillatelse etter havne og farvannsloven». 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», 

med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes oppfangskriterier og skal derfor 

ikke konsekvensutredes. 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

 

Vurdering: 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

 

Samlet vurdering 

Planinitiativet fremmes av Havnago AS og er utarbeidet av Joar Johansen i samarbeid med 

Arkitektkontoret Odd Thommesen AS. Det ønskes regulert et område på ca. 2,6 daa. Hensikten med 

planarbeidene er å tilrettelegge for inntil 4 rorbuer, 7 sjøhus/naust, småbåthavn med gjesteplasser og 

servicebygg. Forslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel, og det er dermed ikke krav om 

konsekvensutredning med planprogram jfr. Plan- og bygningsloven § 4-2. 

Etter kommunedirektørens vurdering gir planforslaget en fornuftig utbygning i Purkskaget. Området 

skal holdes åpent for allmenheten og vil sammen med eksisterende marina resultere i en lengre 

sammenhengende kai. Dette område vil fungere som fint oppholdsarealet for besøkende på Mausund. 
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Området ligger nært Mausundvær kai, matbutikk og kafe. Nærhet til sjøen og gode muligheter til 

friluftsliv vurderes som positivt mtp. folkehelse. En av målsetningene i samfunnsdelen av 

kommuneplanen er å «stimulere til levende grender og øysamfunn». Kommunedirektøren ser på det 

omsøkte tiltaket som veldig positivt ved at det bedrer tilbudet for tilreisende til øyrekka. 

 

Konklusjon 

I henhold til PBL §12-12, egengodkjenner Frøya kommune reguleringsplanen for Indre Purkskaget. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

27.05.2021 

Arkivsaksnr: 

21/1097 

Sak nr: 

94/21 

Saksbehandler: 

Erlend Brunstad 

Arkivkode: 

GNR 21/258 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

49/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 20.05.2021 

94/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

BEINSKARDET 3 - EGENGODKJENNING AV SLUTTREGNSKAP OG 

TOMTESALG  

 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 
1. Kommunestyret vedtar sluttregnskapet for Beinskardet 3 med en totalkostnad på kr. 6.930.894 

inkl. mva. godkjennes som fremlagt. 

 

2. Kommunestyret vedtar at område B2 legges ut for salg til privat utbygger jfr. utbyggingsavtale. 

 

3. Område B3 deles opp i 7-8 boligtomter jfr. mulighetskisse, og fradeles og selges på ordinært vis av 

kommunen. 

 

4. Kommunedirektøren fremmer egen sak om tomtepris for område B2 og B3. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 20.05.2021 sak 49/21 

 

Vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar sluttregnskapet for Beinskardet 3 med en totalkostnad på kr. 6.930.894 inkl. 

mva. godkjennes som fremlagt. 

 

2. Kommunestyret vedtar at område B2 legges ut for salg til privat utbygger jfr. utbyggingsavtale. 

 

3. Område B3 deles opp i 7-8 boligtomter jfr. mulighetskisse, og fradeles og selges på ordinært vis av 

kommunen. 

 

4. Kommunedirektøren fremmer egen sak om tomtepris for område B2 og B3. 

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret vedtar sluttregnskapet for Beinskardet 3 med en totalkostnad på kr. 6.930.894 inkl. 

mva. godkjennes som fremlagt. 

 
2. Kommunestyret vedtar at område B2 legges ut for salg til privat utbygger jfr. utbyggingsavtale. 

 

3. Område B3 deles opp i 7-8 boligtomter jfr. mulighetskisse, og fradeles og selges på ordinært vis av 

kommunen. 

 

4. Kommunedirektøren fremmer egen sak om tomtepris for område B2 og B3. 

 

 

Vedlegg: 

 
1. Reguleringsplan for Beinskardet 3 

2. Mulighetsskisse tomteutnyttelse 

3. Dronebilde 

4. Utbyggingsavtale Beinskardet 3, felt B2 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

21/1097-1 BEINSKARDET 3 - EGENGODKJENNING AV SLUTTREGNSKAP OG 

TOMTESALG  

  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken gjelder sluttregnskap for Beinskardet 3. 

 

Det vises til reguleringsplan for boligområdet Beinskardet 3 som ble egengodkjent av 

kommunestyret den 15.12.2016. Med bakgrunn i denne planen gjorde så kommunestyret 

følgende vedtak i sitt møte den 26.01.2017 (ref. arkivsak 16/3753): 

«Frøya kommune står for utbygging av infrastruktur med veg, vann og avløp i Beinskardet 3, 

slik det er gjort tidligere i Beinskardet for del 1 og 2 deretter vurderes det å legge området ut 

for salg til private utbyggere.» 

 

Trønderplan har vært engasjert for å detaljprosjektere utbyggingen med veg, vann og avløp 

inkludert utarbeidelse av beskrivelse og konkurransegrunnlag. 

Tilbudforespørsel for utbyggingen ble lyst ut på anbud i mars 2019. KN Entreprenør AS 

leverte det rimeligste tilbudet og vant konkurransen. Det ble inngått kontrakt mellom 

kommunen og KN i november 2019. 

Dato for oppstart entreprenør var 05.02.20. Dato for ferdigstillelse var 22.10.20 og signert 

overtakelse av anlegget er datert 04.12.20. 
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Gitte bevilgninger: 

Budsjett ved start  kr. 6.338.460 inkl. mva 

Tilleggsbevilgninger 2020: kr. 2.472.000 inkl. mva 

Budsjett totalt:   kr. 8.810.460 inkl. mva 

 

Tilleggsfinansieringen på kr. 2.472.000 dekkes av salgsinnteter fra salg av tomter i feltet 

Beinskardet 3, jfr. FSK-sak 168/20, KST-sak 40/20, arkivsak 20/704. 

 

Sluttregnskap entreprenørkostnader: 

Post     Eks. mva  Inkl. mva 

Kontraktssum entreprenør  4.010.548,00  5.013.185,00 

Endring 1 – Gatelys      222.250,00     277.812,50 

Endring 2 – Vannkummer     322.522,50     403.153,13 

Endring 3 – Sandfangskummer      38.043,00       47.553,75 

Endring 4 – Strømforsyning       75.903,00       94.878,75 

Endring 5 – Eksterne fjellmasser    256.417,58     320.521,97 

Endring 6 – Kumskilt        10.365,00       12.956,25 

Tillegg – Planering fiber        25.456,00       31.820,00 

Sum Total    4.961.505,08  6.201.881,35 

 

 

Opplysninger om endringene: 

I oppstartsmøte den 24.01.20 med KN Entreprenør ble det tatt opp diverse forhold kommunen 

ønsket å endre i forhold til det som var med i detaljprosjekteringen fra Trønderplan datert 

13.02.2019. Blant annet var ny kommunedelplan for Sistranda (egengodkjent jfr. KST-sak 

121/18 datert 27.09.18) et sentralt tema. Dette med bakgrunn i at det ble tatt inn et nytt 

boligområde B19 ovenfor Beinskardet 3. Dette måtte vi ta hensyn til, spesielt vedrørende 

kapasitet på VA-anlegget. 

Jfr. arkivsak 19/2564 for informasjon vedrørende søknad om mindre endring på 

reguleringsplan for Beinskardet 3. 

 

Etter oppstartsmøtet med KN Entreprenør ble Trøndeplan engasjert på nytt for å revidere 

tegningsgrunnlaget. Reviderte arbeidstegninger er datert 27.02.20. 

 

Endring 1: Det ble avklart at feltet skal ha gatelys i tråd med belysning i Beinskardet 1 og 2.  

 

Endring 2 og 3: Det ble bestemt å sette ned 2 stk. ekstra vannkummer i endepunktet av begge 

veiene. Dette både for å gjøre klart og sikre vannforsyning til B19-feltet, men også for å få et 

ekstra uttak til brannvatn og for å ha mulighet til å hente ut renseplugg fra pluggkjøring. 

Videre ble det avklart å etablere 8 stk. flere sandfangskummer. Dette både for å håndtere økte 

menger overvann som trolig vil komme fra B19-feltet, samt for drenering fra de ekstra 

vannkummene. 

 

Endring 4: Det var ikke beskrevet arbeider for strømforsyning eller plan for kabler og skap i 

feltet. Kommunen fikk raskt avklart med Tensio om avtale for kabelutbygging i feltet. 

 

Endringsmelding 5: I konkurransegrunnlaget var det beskrevet 1.000 m3 masse som skulle 

masseutskiftes. Disse mengdene er stipulert, men det var antatt at det kunne være lommer med 

myr i traseen som måtte trauges ut og fjernes. Det vi så når vi startet opp med graving var at 
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det var en god del mer myrmasser enn det som var forventet. Ved beregning av massebalansen 

så vi et underskudd på ca. 1.200 m3 fjellmasser. I den forbindelse ble det tilført eksterne 

fjellmasser. 

 

Endring 6: I henhold til kommunens VA Norm skal kummer være markerte med kumskilt. 

Dette var ikke inkludert i beskrivelsen. 

 

Prosjektregnskap: 

Prosjektering:   kr.        2.931,20 

Entreprise:   kr. 4.299.076,80 

Endringer:   kr.    925.501,60 

Byggeledelse:   kr.    143.810,00 

Annet:    kr.    129.838,40 

Interne kostnader:  kr.      82.300,00 

Sum mva:   kr. 1.347.436,15 

Sum totalkostnader:  kr. 6.930.894,15  

 

Oppsummering: 

Sum budsjett   kr. 8.810.460 inkl. mva 

Sum totalkostnader  kr. 6.930.894 inkl. mva 

Restbeløp til gode  kr. 1.879.566 inkl. mva 

 

Totalkostandene på kr. 6.930.894,15 inkl. mva dekkes inn av salg av tomter i Beinskardet 3. 

 

 

 

 

 

Vurdering sluttregnskap: 

 

Vår erfaring fra dette prosjektet er at det i prosjekteringsfasen kunne vært utført et bedre 

prosjekteringsarbeid fra konsulent og en bedre oppfølging/kontroll fra kommunens side før 

konkurranse ble lyst ut på anbud, jfr. endringsmeldinger. 

 

Selve gjennomføringen av tiltaket er etter vår oppfatning at dette prosjektet har gått svært bra. 

Et mindreforbruk på nesten 1,9 mill. kr. er positivt i seg selv. Samtidig er det gledelig at 

utførelse kan sies å ha vært vellykket, selv om vi måtte justere og gjøre endringer i 

arbeidstegningene i oppstartsfasen.  

 

Det har vært fokus på å ha en tett dialog og hyppig oppfølging med utførende entreprenør. 

Dette har ført til at vi har fått raske tilbakemeldinger, samt fått tidlig beskjed på hendelser og 

mindre problemstillinger som har dukket opp i anleggsfasen. Videre har dette også ført til at vi 

raskt kunne svare opp spørsmål og henvendelser fra nærliggende beboere og turfolk i området.  
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Vurdering for salg av tomter i Beinskardet 3 

 

Området B1 er ikke aktuell for vurdering da det allerede er inngått avtale/kontrakt med 

privatperson om kjøp av tomt, jfr. arkivsak 16/3753. I henhold til avtalen er tomtepris fastsatt 

til en øvre grense på kr. 500.000,-. 

 

Område B2 er et større område som ligger mellom de to tilførselsveiene, og vil være godt 

egnet til konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, leilighetsbygg eller lignende) i henhold til 

gjeldende reguleringsbestemmelser. Dette vil derfor ligge til rette for helhetlig utbygging i regi 

av privat utbygger i samsvar med tidligere kommunestyrevedtak. 

Kommunedirektøren foreslår derfor at område B2 legges ut for salg til utbyggere for samlet 

utbygging på bakgrunn av kriterier fastlagt av kommunen. Et kriterium må være kvalitet på 

boligområdet. Det betyr at interesserte utbyggere må levere et enkelt forprosjekt på prosjektet 

de ønsker å realisere. Dette må vise hvordan reguleringsbestemmelser blir oppfylt og gjøre det 

mulig å vurdere bokvalitetene i området. Bokvalitetene som vurderes må omfatte fordeling av 

leilighetstyper, disponering av utearealer med hensyn til solforhold, lekeplasser, 

parkeringsløsninger, arkitektur med mer. Det andre kriteriet må være pris. Pris må som et 

minimum forutsettes å dekke alle kommunens kostnader. Det må fastlegges hvordan de ulike 

kriteriene pris/kvalitet skal vektes i forbindelse med valg av utbygger. 

./. Se forslag til prisinndeling under, samt vedlagte forslag til utbyggingsavtale. 

 

Område B3 er et langstrakt område med ca. 30-35 meters dybde på sørsiden av vei 2. Dette vil 

kunne benyttes til konsentrert småhusbebyggelse, men vil på grunn av sin form også være 

egnet til å legges ut til eneboligtomter. Med en tomtestørrelse på ca. 700 m2 vil en her trolig 

kunne få plass til ca. 8 tomter. 

B3 kan vurderes på samme måte som B2 og annonseres til utbyggere enten som eget 

delområde eller sammen med B2. Kommunedirektøren vurderer at det kan være ønskelig at 

kommunen i tillegg til feltutbygging av B2, kan være ønskelig å ha enkelttomter å tilby til 

privatpersoner. Kommunedirektøren vil derfor foreslå at det foretas en fradeling av inntil 8 

tomter a ca. 7-800 m2, og at disse legges ut for salg enkeltvis. 

./. Jfr. vedlegg 2 – Mulighetsskisse tomteutnyttelse. 

 

 

Økonomi ved salg 

 

Areal B1 =   1.430 m2 

Areal B2 =   12.500 m2 

Areal B3 =     6.500 m2 

Areal totalt = 20.430 m2 

 

Utregning av tomtepris ved fordeling av areal blir da: 

 

B1 = 6.930.894,15 kr * 1.430 m2 /20.430 m2   =    485.128,67 kr. 

B2 = 6.930.894,15 kr * 12.500 m2 /20.430 m2  = 4.240.635,20 kr. 

B3 = 6.930.894,15 kr *   6.500 m2 /20.430 m2  = 2.205.130,30 kr. 

 

Ved tomtesalg må også kostnader som blant annet grunnerverv, oppmåling og fradeling, 

kunngjøringer, salgskostnader, tilknytningskostnader regnes inn i tomteprisen. Disse 

kostnadene er ikke inkludert i utregningen ovenfor. 
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Kommunedirektøren vil på et senere tidspunkt fremme egen sak på tomtepriser. 

 

Forhold til overordnet planverk 

 

Reguleringsbestemmelser - Arealformål: 

 

Bebyggelse og anlegg 
- Frittliggende småhusbebyggelse 

- Konsentrert småhusbebyggelse 

- Energianlegg 

- Lekeplass 

 

Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur 
- Kjøreveg 

- Fortau 

- Gang- og sykkelveg 

- Annen veggrunn (teknisk infrastruktur) 

 

Grønnstruktur 
- Friområde 

 

Sikringssoner 
- Frisiktsområde 

 



Saknr: 95/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

27.05.2021 

Arkivsaksnr: 

21/593 

Sak nr: 

95/21 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

GNR 20/1 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

88/21 Formannskapet 04.05.2021 

98/21 Formannskapet 18.05.2021 

95/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

ERVERV AV GNR 20 BNR 1 TIL "MORGENDAGENS OMSORG"  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Frøya kommune erverver deler av parsell fra gnr 20 bnr 1 for 600 000 kr av Hallgeir Bremnes og 

Eli Kristin Fredagsvik. Parsellen har et areal på ca. 1000 m2. 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt innenfor rammen som vist i punkt 1. 

3. Frøya kommune selger 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 000 000 kr til DalPro AS 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå salgskontrakt innenfor rammen som vist i punkt 3. 

5. Kjøpet finansieres ved salg av gnr 20 bnr 42 til DalPro AS 

 

Erverv av deler av parsell gnr 20 bnr 1 600 000 kr 

Salg av 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 - 4 000 000 kr  

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 98/21 

 

Vedtak: 
 

1. Frøya kommune erverver deler av parsell fra gnr 20 bnr 1 for 600 000 kr av Hallgeir Bremnes og Eli 

Kristin Fredagsvik. Parsellen har et areal på ca. 1000 m2. 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt innenfor rammen som vist i punkt 1. 

3. Frøya kommune selger 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 000 000 kr til DalPro AS 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå salgskontrakt innenfor rammen som vist i punkt 3. 

5. Kjøpet finansieres ved salg av gnr 20 bnr 42 til DalPro AS 

 

Erverv av deler av parsell gnr 20 bnr 1 600 000 kr 

Salg av 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 - 4 000 000 kr  

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.05.2021 sak 88/21 

 
Vedtak: 

1. Forhandlingsutvalget gis i mandat å fortsette forhandlinger med grunneierne av parsell gnr. 20, bnr. 1   

    for et areal på ca. 7406 m2. Resultatet av forhandlingene behandles i sak i formannskapsmøte 18.mai.  

 

2. Frøya kommune selger 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 000 000 kr til DalPro AS  

 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå salgskontrakt innenfor rammen som vist i punkt 2.  
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4. Eventuelt kjøp finansieres ved bruk av disposisjonsfond og salg av eiendom til DalPro AS   

 

Disponibelt saldo på disposisjonsfond pr 22.04.2021 er på kr 88.116.587  

 

Enstemmig. 

 
Formannskapets behandling i møte 04.05.21: 

 
Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av ordfører: 

 

1. Forhandlingsutvalget gis i mandat å fortsette forhandlinger med grunneierne av parsell gnr. 20, bnr. 1 for et 

areal på ca. 7406 m2. Resultatet av forhandlingene behandles i sak i formannskapsmøte 18.mai.  

 

2. Frøya kommune selger 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 000 000 kr til DalPro AS  

 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå salgskontrakt innenfor rammen som vist i punkt 2.  

 

4. Eventuelt kjøp finansieres ved bruk av disposisjonsfond og salg av eiendom til DalPro AS   

 

Disponibelt saldo på disposisjonsfond pr 22.04.2021 er på kr 88.116.587  

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunedirektørens instilling: 

 

Falt enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune erverver deler av parsell fra gnr 20 bnr 1 for 600 000 kr av Hallgeir Bremnes og Eli 

Kristin Fredagsvik. Parsellen har et areal på ca. 1000 m2. 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt innenfor rammen som vist i punkt 1. 

3. Frøya kommune selger 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 000 000 kr til DalPro AS 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå salgskontrakt innenfor rammen som vist i punkt 3. 

5. Kjøpet finansieres ved salg av gnr 20 bnr 42 til DalPro AS 

 

Erverv av deler av parsell gnr 20 bnr 1 600 000 kr 

Salg av 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 - 4 000 000 kr  

 

 

Vedlegg: 

 

E-post fra Hallgeir Bremnes om tilbudet etter ny forhandlingsrunde 

Vedtak fra FSK 04.05.21 

Saksframlegg av 04.05.21 

 

Vedlegg fra saken som ble behandlet 04.05.21 

 
Intensjonserklæring fra DalPro AS 

Epost fra Hallgeir Bremnes angående evt. kjøp 

Kart for salg 

Kart for kjøp 
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Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med prosjektet «Morgendagens omsorg» har brannvesenet pålagt en adkomstvei 

fra sør (brannvei). Det er også planlagt en gang- og sykkelvei gjennom området, for å knytte 

Rabben til midtre Sistranda, som er en del av dette. 

 

Kommunedirektøren har vært i forhandling meg grunneier for å erverve denne «brannveien».  

Grunneier er villig til selge 1.000 kvm av gbnr 20/1 til dette formålet, til 600 kr pr kvm, totalt 

600 000 kr. Grunneier setter da som forutsetning at det avtalefestes en rettighet knyttet til VA 

ledninger som går over gbnr 20/1 og at ved en regulering av gbnr 20/1 at BYA 

(utnyttelsesgraden) ikke blir påvirket av kjøpet av 1 mål av eiendommen til «brannvei». 

 

Grunneier tilbyr også hele parsellen av gbnr 20/1, ca. 7406 m2, til taksten grunneier har fått på 

eiendommen – 6.700.000 kr. Dette blir 905 kr pr m2. 

 

Forhandlingsutvalget hadde møte med grunneier til formannskapet møte 04.05.21, og 

forhandlet prisen på parsellen av gbnr 20/1 til 6.450.000 kr, Dette blir 871 kr pr m2  

 

Grunneier meddeler at lavere pris pr m2 på areal til «brannveien» er akseptabelt, da antall 

enheter som kan bygges på eiendommen ikke blir påvirket av at kommunen erverver dette 

området. Prisen for hele området er satt i tråd med taksen grunneier har av eiendommen, med 

et fratrekk for reguleringskostnaden av området.  

 

Saken ble behandlet i formannskapet 04.05.21, der vedtaket (se vedlegg) ble at 

forhandlingsutvalget skulle ha en ny forhandlingsrunde med grunneier.   

 

Vurdering: 

 

Etter behandlingen i formannskapet 04.05.21, fikk forhandlingsutvalget følgende mandat: 
«Forhandlingsutvalget gis i mandat å fortsette forhandlinger med grunneierne av parsell gnr. 20, bnr. 1  

for et areal på ca. 7406 m2. Resultatet av forhandlingene behandles i sak i formannskapsmøte 18.mai.» 

 

Forhandlingsutvalget hadde nytt møte med grunneier 06.05.21 for å forhandle ny pris. 

Grunneier ble tilbudt følgende etter dette møtet:  
 
Hei 
Ut ifra dagens møte med forhandlingsutvalget ønsker Frøya kommune å tilby 6 000 000 kr 
for parsell av gnr 20 bnr 1 ca. 7406 kvm. 
 
Forhandlingsutvalget legger til grunn i tilbudet at ut fra e-taksten grunneier har for parsellen, 
så er et området på ca. 500 kvm tatt ut. Dette mener forhandlingsutvalget bør reflekteres i 
salgssummen. 
 
Med en positiv tilbakemelding fra grunneier vil dette bli framlagt for politisk behandling i 
formannskapet 18.05 og kommunestyret 27.05 
 
Med negativ tilbakemelding vil dette også bli framlagt formannskap og kommunestyret, men 
da med innstilling på erverv av kun «brannvei», ca. 1 mål for 600 000 kr. 
 

Kommunedirektøren fikk følgende svar fra grunneier 10.05.21 
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Hei, 
 
Takker for tilbud, og ser ingen grunn til å gå ned på prisen så mye som dere ønsker. 
Området har en vesentlig høyere verdi for vår del frem i tid når en bygger ut området for 
boliger jfr tidligere forhåndskonferanse med FK.(forslag regplan) 
Området er av satt til boligformål og har da en større verdi. 
 
Antall m2 er ca. og er målt ut fra kart på nett som vi ikke kan gå god for at dette stemmer 
her. 
Samt at den eiendommen som ligger i mellom må få justert grenser ved en eventuell 
overdragelse. 
En snakker her om det øvre området mot barnehagen og det er på ca. 7,4m2 + -. 
 

• Vårt tilbud er som følger 6,5 mill. da har vi redusert fra E taksten også. Slik at en får 
sakene ferdig vedrørende området. 

• Kommunen får da ryddet opp i tidligere ulovlige forhold med gravinger og legging av 
infrastruktur over tomten, så en slipper ytterligere avtaler og bindinger frem i tid. 

• Det registreres at det allerede også startet opp med «brannveien» på vår tomt. 
 
En ser også av vedtak tilsendt at Frøya kommune selger næringstomt til ca. 1000,-/m2 til 
Dalpro AS på andre siden av morgendagens omsorg, så hvorfor vårt område avsatt til 
boligformål skal ha vesentlig lavere verdi forstås ikke. 
Differansen på tilbud og bud er da over 1  mill +. Så vi er av den oppfatning at dette er et 
veldig bra tilbud til Frøya kommune. 

 
Detaljer og formaliteter ser man på etter eventuelt aksept. 
 
Tilbudet står til utløp av førstkommende FSK/ kommunestyremøte. 
 

Avsluttende kommentarer  

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak legges i tråd med tilbudet til grunneier, at kommunen 

erverver kun ca. 1 mål til «brannvei», for 600 000 kr.  

 

Angående punktet fra grunneier, om igangsettelse av arbeidet med «brannvei», så har 

kommunedirektøren vært i kontakt med Ivar Sæther, prosjektleder i «Morgendagens omsorg» 

og Markus Viggen hos Ruta (Entreprenør for utbyggingen), som har bekreftet at det ikke er 

startet et arbeid med «brannvei» fra deres side. 

 

For ytterligere opplysninger i saken, se vedlagte opprinnelige saksframlegg i saken.  
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FRØYA KOMMUNE 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

97/21 Formannskapet 18.05.2021 

96/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

SALG AV PARSELL AV EIENDOM GBNR 21/376 - BKS EIENDOM AS  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Blått kompetansesenter Eiendom AS får erverve parsell av kommunal eiendom - gbnr 21/ 376 

2. Eiendommen har et antatt areal på 1.335 km. Endelig areal fastsettes ved oppmåling 

3. Pris pr kvm er satt til 348 kr pr. kvm. 

4. Kjøper betaler tilleggskostnader for delings- og oppmålingsgebyr samt kostnader for tinglysing 

5. Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

6. Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til grunn 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 97/21 

 

Vedtak: 
 

1. Blått kompetansesenter Eiendom AS får erverve parsell av kommunal eiendom - gbnr 21/ 376 

2. Eiendommen har et antatt areal på 1.335 km. Endelig areal fastsettes ved oppmåling 

3. Pris pr kvm er satt til 348 kr pr. kvm. 

4. Kjøper betaler tilleggskostnader for delings- og oppmålingsgebyr samt kostnader for tinglysing 

5. Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

6. Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til grunn 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Blått kompetansesenter Eiendom AS får erverve parsell av kommunal eiendom - gbnr 21/ 376 

2. Eiendommen har et antatt areal på 1.335 km. Endelig areal fastsettes ved oppmåling 

3. Pris pr kvm er satt til 348 kr pr. kvm. 

4. Kjøper betaler tilleggskostnader for delings- og oppmålingsgebyr samt kostnader for tinglysing 

5. Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

6. Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til grunn 
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Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått en henvendelse fra Blått kompetansesenter Eiendom AS om erverv 

av tilleggsareal for bygging av andre byggetrinn Blått kompetansesenter - «BLÅTT 2». 

Tilleggsarealet er en del av gbnr 21/ 376 (markert med striplet linje i kartutsnitt, under: 

 

 
Parsellen de ønsker å erverve: 

 

 
 

Arealet er på ca 1.335 kvm, noe som blir endelig oppmålt som en del av prosessen. 

Reguleringsplanen omfatter et noe større areal mot nord (del av gbnr 21/ 376) enn 

eiendommen som BKS Eiendom eier i dag, dvs også den parsell som nå ønskes ervervet. 

Ervervet er i tråd med reguleringsplanen. 
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Reguleringsplanen omfatter også vei til bedehus og til nærliggende naust. Det må hensyntas i 

prosessen. 

 

Forhandlingsutvalget har vært i møte med søker. Eiendommen som ble ervervet av BKS 

Eiendom i 2015, ble solgt for 300 kr pr kvm – vedtak i FSK 14.01.2015 – Sak 14/15.  En KPI-

justering fra februar 2015 til mars 2021 gir en prisstigning på 15,9%, hvilket gir en kvm-pris 

på 348 kr, noe som søker har akseptert. 

Ut i fra vurderingen av areal gir det en total kjøpesum på 464.580 kr. I tillegg kommer 

delingsgebyr, oppmålingsgebyr og kostnader for tinglysing.  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren er positiv til at kommunen selger omsøkte parsell. Det er i tråd med de 

planer som tidligere har blitt presentert for kommunen og som reguleringsplanen for området 

allerede har hensyntatt. 

 

Kommunedriektøren tilrår derfor at: 

 

• Blått kompetansesenter Eiendom AS får erverve parsell av kommunal eiendom - gbnr 

21/ 376 

• Eiendommen har et antatt areal på 1.335 km. Endelig areal fastsettes ved oppmåling 

• Pris pr kvm er satt til 348 kr pr. kvm. 

• Kjøper betaler tilleggskostnader for delings- og oppmålingsgebyr samt kostnader for 

tinglysing 

• Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

• Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til 

grunn 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

53/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 20.05.2021 

97/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

STYRKING AV PLANOMRÅDET  

 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 
1. Kommunestyret setter av 1 million kr til rekruttering innen planområdet 

2. Kommunestyret setter av 1 million kr til målrettet arbeid med plan innen næring 

 

Saldo på disponibelt disposisjonsfond er kr 81 428 839 pr 14.05.21 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 20.05.2021 sak 53/21 

 

Vedtak: 

 
1. Kommunestyret setter av 1 million kr til rekruttering innen planområdet 

2. Kommunestyret setter av 1 million kr til målrettet arbeid med plan innen næring 

 

Saldo på disponibelt disposisjonsfond er kr 81 428 839 pr 14.05.21 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret setter av 1 million kr til rekruttering innen planområdet 

2. Kommunestyret setter av 1 million kr til målrettet arbeid med plan innen næring 

 

Saldo på disponibelt disposisjonsfond er kr 81 428 839 pr 14.05.21 

 

Vedlegg: 
 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har i en lengere periode hatt hyppige utskiftninger av medarbeidere som 

jobber innen planområdet. Dette er utfordrende for kommunen da det er høyt aktivitetsnivå på 

området, samt at kommunen også jobber aktivt med egne planer. 
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Vurdering: 

 

Frøya kommune har i en lengere periode hatt hyppige utskiftninger av medarbeidere som 

jobber innen planområdet. Dette er utfordrende for kommunen da det er høyt aktivitetsnivå på 

området, samt at kommunen også jobber aktivt med egne planer som strategisk næringsplan, 

mulighetsstudier næring, klima og energiplan, beitebruksplan og sentrumsplan for Sistranda 

med flere.  

 

For å sikre framtidig ressurstilgang innen dette feltet og samtidig bedre kapasiteten på kort 

sikt ser nå Kommunedirektøren på en ordning som innebærer en kombinasjon av 

rekrutteringstiltak og kjøp av eksterne tjenester.  

 

Kommunedirektøren forslår å avsette 1 million til rekruttering, f.eks. gjennom en 

videreutdanning og/eller traineeordning, slik at vi kan få medarbeidere som forplikter seg over 

en lengre periode. 

 

I tillegg forslås det å avsette 1 million til å jobbe målrettet med plan innen næring. Sistnevnte 

er en kortsiktig strategi for sikre framdrift i pågående rulleringsarbeid med kommuneplan og 

fram til kommunen får på plass ny kommuneplanlegger 

 



Saknr: 98/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 
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Sak nr: 
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233 J53 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

20/21 Formannskapet 02.02.2021 

96/21 Formannskapet 18.05.2021 

98/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

OPPFØRING AV FUGLEKIKKER-/UVÆRSHYTTER PÅ TITRAN  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

 
1. Kommunestyret vedtar at det etableres uværshytter på ett eller flere av følgende 

områder på Titran: 

- Kjervågsund 

- Stabben 

- Svalbalen 

Jf. situasjonskart, datert 11.05.2021  

 

2. Kommunestyret vedtar at grusparkeringsplassen i enden av Kjervågsundveien, jf. situasjonskart 

v/ Kjervågsund, datert 11.05.21 utbedres innenfor prosjektets budsjettramme. 

 

3. Tiltaket har en økonomisk ramme pålydende kr 1´724´849 inkl mva. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 96/21 

 

Vedtak: 

 
1. Kommunestyret vedtar at det etableres uværshytter på ett eller flere av følgende områder på 

Titran: 

- Kjervågsund 

- Stabben 

- Svalbalen 

Jf. situasjonskart, datert 11.05.2021  

 

2. Kommunestyret vedtar at grusparkeringsplassen i enden av Kjervågsundveien, jf. situasjonskart v/ 

Kjervågsund, datert 11.05.21 utbedres innenfor prosjektets budsjettramme. 

 

3. Tiltaket har en økonomisk ramme pålydende kr 1´724´849 inkl mva. 

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 02.02.2021 sak 20/21 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 02.02.21: 
 

Rep. Knut Arne Strømøy erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Arvid Hammernes: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret vedtar at det etableres uværshytter på ett eller flere av følgende områder på Titran: 

- Kjervågsund 

- Stabben 

- Svalbalen 

Jf. situasjonskart, datert 11.05.2021  

 

2. Kommunestyret vedtar at grusparkeringsplassen i enden av Kjervågsundveien, jf. situasjonskart v/ 

Kjervågsund, datert 11.05.21 utbedres innenfor prosjektets budsjettramme. 

 

3. Tiltaket har en økonomisk ramme pålydende kr 1´724´849 inkl mva. 

 

 

Vedlegg: 
 

    

20/444-1 UTBETALING AV TILSKUDD - BYGGING AV FUGLEKIKKING-

/UVÆRSHYTTER  

  

20/444-2               NYTT FORSLAG: UVÆRSHYTTE PÅ STABBEN 

 

20/444-3               SITUASJONSKART TITRAN 

 

20/444-4               SITUASJONSKART KJERVÅGSUND 

 

20/444-5               FREMDRIFTSPLAN 

 

 

 



Saknr: 98/21 

 

Saksopplysninger:   

 

Det er gjennom prosjektet «Uværshytter» et omforent ønske at det føres opp tre uværshytter på 

Titran for å akkomodere friluftsliv i naturrike omgivelser. En prosjektgruppe ble nedsatt, 

bestående av ordfører Kristin Strømskag, Øyvor Helstad ved landbruk, natur og miljø, Grethe 

Lund ved Titran Grendalag, Ingrid Kristiansen - kommunelege, Karl Thorvaldsen - ornitolog, 

Gunhild Riiber – Turlaget samt tidligere prosjektleder Lars Christian Larsen. I løpet av 

sommeren tiltrådte Lars Christian en annen stilling og saksbehandler trådte inn som 

prosjektleder. Videre har Andreas Skagøy tatt over for Riiber som Turlagets representant, 

mens Anders Bakken Hetland tiltrådte gruppen i relasjon til funksjon kommuneplanlegger. 

 

Prosjektgruppen ønsket at prosjektet skulle utgjøre 3 stk. hytter hvor hver av dem ligger på 

mellom 15-25m2, og plassering av disse ble avgjort i prosjektgruppen: én på Kjervågund, én 

på Svalbalen og én på Stabben. Enheten på Stabben tenkes som en uværshytte – en hytte å 

oppholde seg i med ly for vær og vind, samtidig som man har god sikt over storhavet. Det skal 

også være mulig å overnatte her ved behov. Enheten på Svalbalen er tenkt som en noe mindre 

enhet som brukes som base for utforskning av omkringliggende naturterreng, mens enheten på 

Kjervågsund er spesielt tiltenkt ornitologer grunnet habitatet rundt tomten. Relevante 

grunneiere – John Georg Lund og Isak Gaustad - er orientert og har sagt seg villig til å leie ut 

areal for dette prosjektet. Leieavtaler er utarbeidet og blir signert med det første. Lund stiller 

også egnet område til disposisjon for anleggelse av parkeringsplass ved Kjervågsund for å ta 

unna pågangen av friluftsmennesker, turister og ornitologer.  

 

Det jobbes nå med prosjektering av hyttene slik at de skal kunne produseres i 

sommermånedene. Det er lagt frem en tidsplan på dette, og vi er per nå i rute i henhold til 

vedlagt fremdriftsplan. 

 

Prosjektets totale ramme er på kr 1´724´849,-, hvorav kr 1´224´849,- er i omposterte midler 

fra prosjektet «Helhetlig Idrettspark», samt kr 500´000,- i tilskudd fra Miljødirektoratet med 

frist for sluttrapport desember 2021. Prosjektet kutter mye utgifter allerede i konsulentbruk 

siden saksbehandler er utdannet arkitekt ved Bergen Arkitekthøgskole, og slipper å bruke 

midler på å hyre inn arkitekter. Per nå har det gått midler til materiell for modellbygging, 

lisens for tegneprogramvare samt lønn for timebruk til saksbehandler.  

 

Det ble tidligere lagt frem et forslag til utforming av hyttene, men på ønske fra 

prosjektgruppen produserte saksbehandler et nytt forslag for å kutte kostnader på produksjon 

av hyttene. Den nye hytten er tegnet slik at intern arbeidskraft – snekkere – kan bygge den 

selv, uten å måtte hyre inn ekstern bistand fra entreprenører. Den er tilpasset Stabben, men er 

tegnet slik at samme prinsipp enkelt kan tilpasses til de andre tomtene. Forslaget ble lagt frem 

for prosjektgruppen 26.04.21, som vedtok dette. Samme forslag er vedlagt saksfremlegget. 

Med dette vedtok også prosjektgruppen at prosjektet utføres uten videre tilleggsbevilgning; 

dvs. at så mange hytter som mulig produseres innenfor gjeldende budsjettramme. Dersom det 

ble nødvendig med en prioritering over hvilken eller hvilke hytter av hensyn til tilgjengelige 

ressurser, penger og tid, ble prosjektgruppen enige om å prioritere hytten på Kjervågsund mtp. 

bruken inn mot ornitologer og deres sesongavhengige arbeid. 

 

Ekstern arkitektfaglig konsulent kom nylig, på saksbehandlers oppfordring, med et ca. estimat 

på en kvadratmeterpris for hytten. Den var pålydende kr 30´000,- inkl.mva. per m2, som 
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inkluderer material, produksjon og timepris. Tas det utgangspunkt i foreslåtte hytte på 20m2, 

utgjør dette kr. 600´000,- inkl.mva. per hytte. Ihht. matrisen nedenfor som viser budsjettet for 

uværshytteprosjektet, vil budsjettet da rekke for to hytter. Som nevnt er allerede Kjervågsund-

hytten prioritert, så dermed vil prosjektgruppen ved neste møte avgjøre hvilke av de to andre 

tomtene – Stabben eller Svalbalen – som får en hytte. Konsulent la for øvrig vekt på at gitt 

slike type prosjekters natur, er det vanskelig å komme med en eksakt kvadratmetersum, da 

dette avhenger av faktorer som ikke er mulig å vite eksakt på forhånd, som uvisse 

grunnforhold i urørte områder, værforhold under oppføring, ytterligere nødvendige 

tilpasninger ihht. forannevnte, osv.  

 

Ved Kjervågsund er det i enden av veien gruset opp en enkel parkeringsplass rett på myren. 

Ifølge grunneier Lund er dette et sted som opplever mye tilfart av turfolk som kommer dit med 

bil. Saksbehandler har selv vært på plassen, og opplever den som meget utsatt for erosjon og 

generell slitasje. I sammenheng med at en hytte etableres i området, er det sannsynlig at 

tilfarten vil øke; skjønt uvisst hvor mye. Dermed er det behov for å utbedre denne, og det er 

satt av en sum i budsjettet nedenfor på bakgrunn av estimat fra entreprenør. 

 

Alt i alt er det etter Kommunedirektørens skjønn ønskelig at det etableres uværshytter på 

Kjervågsund og Svalbalen / Stabben, jfr kartvedlegg, samt utbedring av parkeringsplassen i 

enden av Kjervågsundveien. 

 

 

Status høringsinnstanser  

 

Maritim sektor i Fylkeskommunen hadde ingen innsigelser mot tidligere plassering av 

uværshytte på Stabben, så lenge den tok hensyn til krigsminnene der. Plasseringen måtte 

endres av praktiske grunner, men da lenger vekk fra krigsminnene. Maritim sektor er 

informert om dette, og responsen er positiv, såfremt de får se endelige forslag. Fylkesmannen 

er underrettet om prosjektet, og responsen er positiv. Det må søkes dispensasjon fra LNFR-

formålet i kommuneplanens arealdel, samt bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet langs 

sjø. Saksbehandler jobber med dette. 

 

 

Vurdering: 

 

Det ønskes at det etableres hytter ihht. ovennevnte beskrivelse og vedlagte dokumenter på 

områdene Kjervågsund og Svalbalen / Stabben, samt en utbedring av eksisterende 

grusparkeringsplass i enden av Kjervågsundveien. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kjervågsund, Stabben og Svalbalen er inkludert i Kommuneplanens arealdel innunder §36; 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (§11-7 NR. 5 OG §11-11). Stabben 

hører også innunder §52; 52. HENSYNSSONE MED SPESIELT VIKTIGE LANDSKAPS- 

NATUR-, FRILUFTSLIV OG KULTURVERDIER (§11-8, BOKSTAV C). Det må søkes om 

dispensasjon fra LNFR, mens tiltaket på Stabben må ifølge Kommuneplanen gjøres rede for 

særskilt og sendes til regional kulturminneforvaltning til uttalelse. 
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Økonomiske konsekvenser: 

 

Prosjektet vil holde seg til gjeldende budsjettramme. 

 

Utgiftsposter / budsjett 

  Prisestimat inkl.mva 

Skisse- og forprosjekt (lisensavgifter, 

materiell) 

kr 55´000,- 

Utgifter bygging (materiell, produksjon, 

timepris) 

kr 1´200´000,- 

Søknader kr 30´000,- 

Utbedring av parkeringsplass v/ 

Kjervågsundveien 

kr 90´000,- 

Intern lønnskostnad 12mnd kr 190´000,- 

Sikkerhet 10% + kr 3´349,- kr 159´849,- 

SUM kr 1´724´849,- 
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109/21 Formannskapet 18.05.2021 

99/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
 

1. Kommunestyret utvider styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger administrasjonen å 

hensynta følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:  

a. Tydeligere fokus på hovednæring 

b. Aldersgrense på 18 år 

c. Tilskuddet skal være utløsende. Det gjelder også om totalinvesteringen er høy og 

tilskuddsbeløpet blir en marginell del av finansieringen 

d. Ha fortsatt fokus på primærnæringer - fiskeri og jordbruk/ matproduksjon 

2. Det innføres 4 søknadsfrister i året; 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember 

3. Den økonomiske rammen for hver tildelingsrunde settes til 700.000 kr 

4. Innkomne søknader blir behandlet i en og samme sak, der prioritereringer og tildelinger skjer 

innefor rammen på 700.000 kr 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 109/21 

 

Vedtak: 

 
1. Kommunestyret utvider styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger administrasjonen å 

hensynta følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:  

a. Tydeligere fokus på hovednæring 

b. Aldersgrense på 18 år 

c. Tilskuddet skal være utløsende. Det gjelder også om totalinvesteringen er høy og 

tilskuddsbeløpet blir en marginell del av finansieringen 

d. Ha fortsatt fokus på primærnæringer - fiskeri og jordbruk/ matproduksjon 

2. Det innføres 4 søknadsfrister i året; 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember 

3. Den økonomiske rammen for hver tildelingsrunde settes til 700.000 kr 

4. Innkomne søknader blir behandlet i en og samme sak, der prioritereringer og tildelinger skjer innefor 

rammen på 700.000 kr 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.01.2021 sak 14/21 

 

Vedtak: 

 
1. Kommunestyret beholder vedtektene for Næringsfondet uendret 

2. Kommunestyret justerer satsningsområder som følger: 

a. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

b. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

c. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

d. Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

e. Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk 

3. Kommunestyret utvider styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger administrasjonen å hensynta 

følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:  

a. Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

b. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender 

c. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring 

d. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen 

e. Definisjonen av «lettomsettelige varer» skal skjerpes. Det skal legges inn en klausul om at det man 

investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i løpet av 2 år 

f. Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan har 

utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 

g. Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan bedriften har utviklet 

seg 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.01.21: 

 

Rep. Nils Jørgen Karslen erklærte seg inhabil som saksbehandler. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret utvider styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger administrasjonen å 

hensynta følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:  

a. Tydeligere fokus på hovednæring 

b. Aldersgrense på 18 år 

c. Tilskuddet skal være utløsende. Det gjelder også om totalinvesteringen er høy og 

tilskuddsbeløpet blir en marginell del av finansieringen 

d. Ha fortsatt fokus på primærnæringer - fiskeri og jordbruk/ matproduksjon 

2. Det innføres 4 søknadsfrister i året; 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember 

3. Den økonomiske rammen for hver tildelingsrunde settes til 700.000 kr 

4. Innkomne søknader blir behandlet i en og samme sak, der prioritereringer og tildelinger skjer innefor 

rammen på 700.000 kr 

 

Vedlegg: 
 

• Vedtekter 
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Saksopplysninger:   

 
Kommunalt næringsfond, med en ramme på 6.000.000 kr ble finansiert over Havbruksfondet. Vedtak 

ble fattet i kommunestyret i september 2019; vedtekter og satsningsområder.  

 

Vedtektene sier følgende: 

 

• Støtte gis som tilskudd 

• Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jfr. Kommunelovens 

§51) 

• Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat 

næringsvirksomhet 

 

Vedtektene definerer også vilkår for å motta støtte: 

 

• Samlet støtte max 50% av budsjett 

• 35% støtte til harde investeringer 

• 50% støtte til myke investeringer 

• Ikke støtte til lett omsettelige varer 

• Max tilskuddsbeløp: 200.000 kr 

• Motiverende og utløsende – ikke igangsatt før søknad sendes inn 

• Bosatt i Frøya kommune  

• Ikke tilskudd til drift 

• Tilskudd kan gis til fellestiltak 

• 50% forskudd  

 

I kommunestyremøtet – 28.01.2021, sak14/21 – ble satsningsområdene samt faktorer for vurdering av 

søknader justert som følger: 

 

1. Kommunestyret justerer satsningsområder som følger: 

a. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

b. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

c. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

d. Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

e. Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk 

 

2. Kommunestyret utvider styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger 

administrasjonen å hensynta følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:  

a. Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

b. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender 

c. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring 

d. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen 

e. Definisjonen av «lettomsettelige varer» skal skjerpes. Det skal legges inn en klausul 

om at det man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i 

løpet av 2 år 

f. Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan 

har utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 

g. Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan 

bedriften har utviklet seg 
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Det er Formannskapet som forvalter fondet og som fatter vedtak om tilskudd. Søknader under 40.000 

kr behandles administrativt. Søknader blir vurdert og behandlet fortløpende. 

Blått kompetansesenter (BKS) har en rolle som støtteressurs i å skrive søknader. I de små bedriftene 

får de – i en søknadsprosess – hjelp til å strukturere tanker og ideer, planlegge og til strategisk 

utvikling.  

 

Økonomi 

 
Vi hadde et gjenstående beløp i det gamle næringsfondet. I løpet av 2020 ble det overført midler fra 

Orkdalsregionen (235.000 kr) samt ekstra statlige korona-midler øremerket kommunale næringsfond 

(978.706 kr). I sak 155/20 i kommunestyret, 10.12.2020 - Disponering av Havbruksfondet 2020 – ble 

det avsatt ytterligere 1.500.000 kr til Næringsfondet. 

 

Prosjekt Navn   Saldo 

112016 Kommunalt næringsfond Gammel saldo - bundet driftsfond 334 568 

  Fra Havbruksfondet Disposisjonsfond 2020-2023 6 000 000 

  IB September 2019   6 334 568 

  Orkdalsregionen   235 000 

  Fylkeskommunen Korona   978 706 

  Fra Havbruksfondet 2020   1 500 000 

   Totalt   9 048 274 

 

 

• Vedtatt støtte i 2019 beløper seg til 562.669 kr, hvor av det er utbetalt 413.308 kr, fordelt på 9 

søknader 

• Vedtatt støtte i 2020 beløper seg til 3.319.144 kr, hvor av det er utbetalt 2.288.858 kr, fordelt 

på 30 søknader 

• Hittil i 2021 (mars) har vi vedtatt støtte til en sum av 2.011.834 kr, hvor av det er utbetalt 

580.000 kr, fordelt på 18 søknader 

• Siden mars 2021 har vi mottatt ytterligere 10 søknader med totalt søknadsbeløp på 1.461.000 

kr som ikke er behandlet politisk 

• I perioden 2019 og frem til mars 2021 har vi innvilget tilskudd til en sum av 5.893.647 

 

Diskusjon i Formannskapet – april 2021 

 
I formannskapets møte 20.04.2021 ble Næringsfondet igjen diskutert: 

 

• Antallet nye søknader øker fortsatt 

• Tydeligere fokus på hovednæring 

• Aldersgrense på 18 år 

• Konkurransevridning er et vanskelig kriterie å forholde seg til 

• Tilskuddet skal være utløsende. Det gjelder også om totalinvesteringen er høy og 

tilskuddsbeløpet blir en marginell del av finansieringen 

• Ha fortsatt fokus på primærnæringer - fiskeri og jordbruk/ matproduksjon 

• Utrede muligheten for 2-4 søknadsfrister pr år med en felles vurdering av innkomne søknader, 

prioritere tilskuddsmidler 

• Maksimal ramme pr år. Tildelinger i den takt vi nå ser, tømmer næringsfondet ila 2021 
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Vurdering: 

 
Kommunedirektøren mener at vedtektene for Næringsfondet ivaretar kommunens intensjoner og 

foreslår at de holdes uendret. 

 

Kommunedirektøren foreslår at styringsdokumentet – satsningsområder – utvides og tar hensyn til de 

innspill som har fremkommet i diskusjonen: 

 

• Tydeligere fokus på hovednæring 

• Aldersgrense på 18 år 

• Tilskuddet skal være utløsende. Det gjelder også om totalinvesteringen er høy og 

tilskuddsbeløpet blir en marginell del av finansieringen 

• Ha fortsatt fokus på primærnæringer - fiskeri og jordbruk/ matproduksjon 

 

Videre foreslår kommunedirektøren at det settes 4 søknadsfrister pr år: 

 

1. 1. mars 

2. 1. juni 

3. 1. september 

4. 1. desember 

 

Innkomne søknader blir da behandlet i en og samme sak, der man prioriterer og tildeler tilskudd i 

henhold til prioriteringer. 

 

Den totale tildelingsrammen ble i 2019 vurdert til gjennomsnittlig 1.500.000 kr pr år. Kommunestyret 

overførte ytterligere 1.500.000 kr til næringsfondet i 2020 og vi har i tillegg fått overført midler fra 

staten øremerket korona. Kommunedirektøren forutsetter at det også ved kommende innbetalinger fra 

Havbruksfondet blir avsatt midler til kommunalt næringsfond. I kommunestyrets møte 10.12.2020 – 

sak 155/20 – ble Disponering av Havbruksfondet 2020 og fremtidig produksjonsavgift behandlet. Som 

prinsipp ble 5% av inntekter fra Havbruksfondet avsatt til tilskuddsfond, totalt 4.500.000 kr, hvorav 

1.500.000 kr ble avsatt til næringsfondet. I videre beregning av næringsfondets størrelse og 

tilskuddsramme, forutsettes tilføring av 1.500.000 kr årlig for 2021, 2022 og 2023. 

 

Næringsfondet har pt en beholdning på 3.154.627 kr. Ved ytterliger tilførsel v totalt 4.500.000 kr for 

årene 2021-23, gir det en totalramme på 7.654.627 kr. Ved tildelinger 4 ganger i året, hensyntatt en 

runde avklart i 2021, gjenstår det 11 tildelingsrunder i perioden 2020-2023 (3+4+4). En fordeling av 

gjenstående midler gir en tildelingspott pr runde på knappe 700.000 kr. Kommunedirektøren anbefaler 

at total tilskuddsramme pr behandling beløper seg til 700.000 kr. 

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

• Kommunestyret utvider styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger 

administrasjonen å hensynta følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:  

o Tydeligere fokus på hovednæring 

o Aldersgrense på 18 år 

o Tilskuddet skal være utløsende. Det gjelder også om totalinvesteringen er høy og 

tilskuddsbeløpet blir en marginell del av finansieringen 

o Ha fortsatt fokus på primærnæringer - fiskeri og jordbruk/ matproduksjon 

• Det innføres 4 søknadsfrister i året; 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember 

• Den økonomiske rammen for hver tildelingsrunde settes til 700.000 kr 



Saknr: 99/21 

• Innkomne søknader blir behandlet i en og samme sak, der prioritereringer og tildelinger skjer 

innefor rammen på 700.000 kr 

 



Saknr: 100/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

27.05.2021 

Arkivsaksnr: 

21/923 

Sak nr: 

100/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

89/21 Formannskapet 04.05.2021 

100/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

VALG TIL STYRET I DALPRO  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

 
Følgende medlem til styret for 2 år velges: Geir Egil Meland 

 

Følgende varamedlem for 2 år velges: Aleksander Søreng 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.05.2021 sak 89/21 

 
Vedtak: 

 
Følgende medlem til styret for 2 år velges: Geir Egil Meland 

 

Følgende varamedlem for 2 år velges: Aleksander Søreng 

 

Enstemmig. 

 
Formannskapets behandling i møte 04.05.21: 

 
 

Følgende forslag til medlem ble fremmet av Billy Fredagsvik: 

Geir Egil Meland. 

 

Følgende forslag til varamedlem ble fremmet av Knut Arne Strømøy: 

Aleksander søreng. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Følgende medlem til styret for 2 år velges:  

 

Følgende varamedlem for 2 år velges: 

 

 



Saknr: 100/21 

 

Saksopplysninger:   

 
Ved årets generalforsamling for DalPro AS skal det velges 1 medlemmer med personlige varamedlem for 2 år. 

Følgende styremedlem med personlig varamedlem er nå på valg:  

 

Medlem: Heidi Taraldsen  

Varamedlem: Aleksander Søreng 

 

 



Saknr: 101/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

27.05.2021 

Arkivsaksnr: 

20/2586 

Sak nr: 

101/21 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

U00 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

284/20 Formannskapet 24.11.2020 

127/20 Kommunestyret 26.11.2020 

146/20 Kommunestyret 10.12.2020 

300/20 Formannskapet 08.12.2020 

15/21 Kommunestyret 28.01.2021 

78/21 Formannskapet 20.04.2021 

75/21 Kommunestyret 29.04.2021 

101/21 Kommunestyret 27.05.2021 

 

VALG AV VARAMEDLEMMER I KOMMUNENS FORHANDLINGSUTVALG  

 

Forslag til vedtak: 
 

Som vara til forhandlingsutvalg næring i Frøya kommune gjøres følgende valg: 

 

Som vara til ordfører velges: 

 

Som vara til opposisjonsleder velges: 

 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.04.2021 sak 75/21 

 
Vedtak: 

 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte. 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 29.04.21: 
 

Rep. Nils Jørgen Karlsen ba om vurdering av sin habilitet da han var saksbehandler da saken om retningslinjene 

var opp som sak 

Rep. Nils Jørgen Karlsen ble enstemmig vurdert habil. 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Knut Arne Strømøy: 

 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte. 

 

Enstemmig. 

 



Saknr: 101/21 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 78/21 

 

Vedtak: 
Som vara til forhandlingsutvalg næring i Frøya kommune gjøres følgende valg: 

 

Som vara til ordfører velges: Varaordfører 

 

Enstemmig. 

 
 

Som vara for mindretallet velges: Billy Fredagsvik 

 

Vedtatt med 2 og 5 blanke stemmer. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 20.04.21: 
 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Kommunedirektøren: 

 

Som vara til leder i mindretall velges: 

 

Enstemmig. 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Sp: 

 

Som vara til ordfører velges: Varaordfører 

 

Enstemmig. 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Som vara for mindretallet velges: Billy Fredagsvik 

 

Vedtatt med 2 stemmer, 5 blanke avgitt av H, Sp og V. 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av R/Sv: 

 

Som vara for mindretallet velges: Eskil Sandvik 

 

Falt med 1 mot 6 blanke avgitt av Ap, H, Sp og Venstre. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.01.2021 sak 15/21 

 

Vedtak: 

 
Saken trekkes fra sakslisten. 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.01.21: 

 

Saken trekkes fra sakslisten. 

 

Enstemmig. 



Saknr: 101/21 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2020 sak 300/20 

 
Vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i punkt 1-8 i 

saksframlegget med følgende endringer:  

 

Nytt pkt. 4, Politisk godkjenning 

 

Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene godkjennes av 

kommunestyret.  

Leder i utvalget er ordfører.  

 

 

Enstemmig. 

 

 
Formannskapets behandling i møte 08.12.20: 

 

Følgende omforente forslag til endring i retningslinjene ble fremmet: 

 

Nytt pkt. 4, Politisk godkjenning 

 

Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene godkjennes av 

kommunestyret.  

Leder i utvalget er ordfører.  

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 10.12.2020 sak 146/20 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i punkt 1-8 i 

saksframlegget med følgende endringer:  

 

Nytt pkt. 4, Politisk godkjenning 

 

Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene godkjennes av 

kommunestyret.  

Leder i utvalget er ordfører.  

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 10.12.20: 

 
Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.11.2020 sak 127/20 

 

 

 

 



Saknr: 101/21 

Vedtak: 

 

Saken tas ut av saksbehandlingen. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.11.20: 

 

Saken tas ut av saksbehandlingen. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2020 sak 284/20 

 

Vedtak: 

Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for innarbeiding av innspill kommet i møtet.  

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 24.11.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av  

 

Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for innarbeiding av innspill kommet i møtet.  

Enstemmig. 

 

 

 

 

Vedlegg: 
 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 
I kommunens reglement for forhandlingsutvalg næring, vedtatt 28.01.21 står det følgende om 

sammensetningen av utvalget: 

 

«OPPRETTELSE/VALG OG SAMMENSETNING  

Forhandlingsutvalget består av ordfører og opposisjonsleder. Kommunedirektøren utpeker to 

medlemmer som fungerer som sekretariat» 

  

I protokollen fra møtet i kommunestyret, K- sak 146/20, ble følgende vedtatt: 

 

«Leder i utvalget er ordfører» 

 

Vurdering: 

 
Det formålstjenelig at det i tillegg til faste politiske representanter velges vara. Disse kan da tre inn i 

utvalget ved inhabilitet, sykdom etc. Dette for å sikre kontinuiet i utvalgets arbeid, samt å unngå 

evtuelle problemstillinger knyttet til habilitet. Posisjonen og opposisjonen fremmer hhv hvert sitt 

forslag suppleant til forhandlingsutvalg næring. 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1156    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.04.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 29.04.21 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 29.04.21 

 

 

 

 









































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Anders Hekland Arkiv: PLAN 5014201813  

Arkivsaksnr.: 18/3421    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BEHANDLING ETTER MEKLING - DETALJREGULERINGSPLAN UTTIAN 

NÆRINGSOMRÅDE 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune vedtar å sende innsigelsen fra Statsforvalteren i Trøndelag til Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse jmf. PBL § 5-6, med bakgrunn i meklingsmøte den 

12.02.2021, som ikke førte frem. 

 

Det bes om at saken sees i sin helhet, for å avklare om prosessen har vært i tråd med gjeldende 

bestemmelser, slik som nevnt i tilleggsnotat fra kommunens advokat. 

 

Vedlegg: 

1. Samlet saksfremstilling fra behandling i KST 26.11.2020 

2. Referat meklingsmøte, 12.02.2021 

3. Notat Bjerkan Stav, 05.03.2021 

4. Tilleggsnotat Bjerkan Stav, 13.03.2021 

5. Innsigelse til KPA fra Fylkesmannen, 26.04.2019 (side 10, N6-Uttian) 

6. Innsigelse til reguleringsplan fra Fylkesmannen, 20.08.2019 

7. Innsigelse til ny reguleringsplan fra Fylkesmannen, 01.09.2020 

Saksopplysninger: 

 

Redegjørelse for tidligere behandling: 

Reguleringsplanen for næringsområdet på Uttian ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for 

Forvaltning (HFF) i sak 104/19 den 19.06.2019. Planen ble da vedtatt lagt ut på høring og 

offentlig ettersyn. 

 

Det kom inn flere merknader til saken, samt innsigelse fra fylkesmannen i høringsperioden. 

Saken ble i første omgang gjort klar for behandling hos HFF i sak 135/19 den 29.08.2019, 

men saken ble vedtatt utsatt, ettersom sakspapirene først ble tilgjengelige kort tid før møtet. 

Dette vedtaket ble fulgt opp av kommunestyret samme dag i sak 95/19. 

 

I løpet av den påfølgende perioden ble det gjort avklaringer mot fylkesmannen vedrørende 

innsigelsen, og fylkesmannen trakk dermed sin innsigelse før saken ble tatt opp til ny politisk 

behandling i sak 138/19 den 12.09.2019 hos HFF, og til endelig vedtak hos kommunestyret i 

sak 106/19 den 26.09.2019. 

 



Vedtak av 26.09.2019 ble så påklaget, av tre separate klagere, innen utløp av klagefristen. 

Klagene ble svart ut i sak 3/20 den 07.01.2020 hos Formannskapet (FSK), hvorpå 

klagebehandlingen ble sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Mens FM forberedte klagesaksbehandlingen, så sendte en av klagerne inn egne kommentarer 

på den foregående klagebehandlingen den 21.01.2020. Disse kommentarene ble oversendt 

kommunen for kommentarer den 22.01.2020, hvorpå svar gikk tilbake til fylkesmannen den 

18.02.2020. 

 

I den samme prosessen ble det oppdaget at et eget dokument fra M. Pearson, som ble sendt 

direkte til Fylkesmannen med kopi til kommunen, den 09.09.2019 angående hubro, ikke var 

blitt fanget opp i deres vurdering av kunnskapsgrunnlaget. På tidspunkt for oversendelse var 

saksfremlegg ferdigstilt fra administrasjonen i Frøya kommune, og oversendt politisk 

behandling. 

 

Den 24.04.2020 mottok kommunen resultatet av fylkesmannens behandling. Kommunen fikk 

medhold i alle påklagede punkter, med unntak av vurdering om planen ville påvirke en 

nærliggende hubrolokalitet. Fylkesmannen besluttet dermed å oppheve planen med bakgrunn i 

at det manglet vurderinger på det nye kunnskapsgrunnlaget som forelå, og at denne 

informasjonen kunne ha virket bestemmende for utfallet i saken. 

 

Etter dialogmøter med Fylkesmannen, samt innhenting av ytterligere informasjon om 

naturmangfoldet i området, vedtok kommunen den 06.07.2020 å legge planen ut til høring og 

offentlig ettersyn, med frist for innspill satt til den 01.09.2020. Kommunen mottok så 17 

innspill, hvorav 10 innspill var fra private og interesseorganisasjoner. 

 

I sitt innspill mottatt den 01.09.2020 fremmet Fylkesmannen i Trøndelag innsigelse mot 

planen, hjemlet i PBL §5-4, og NML §9, grunnet usikkerhet rundt tiltakets påvirkning på det 

lokale hubroparet. 

 

Før saken ble tatt til politisk behandling, så ble det avholdt møte med Fylkesmannen for å se 

om det fantes noen mulighet for at innsigelsen kunne trekkes. I møtet ble det konkludert med 

at trekking av innsigelsen ikke var aktuelt, uavhengig av potensielle avbøtende tiltak som 

kommunen brakte til bordet. 

 

Ettersom innsigelsen ble stående, så vedtok Frøya kommune planen den 26.11.2020, og ba 

om et meklingsmøte med Fylkesmannen vedrørende innsigelsen. 

 

Arbeid etter politisk vedtak 

 

Meklingsmøtet ble så gjennomført den 12.02.2021. Det ble underveis i møtet klart at 

Fylkesmannen, nå Statsforvalteren, ikke kunne se noe alternativ som ville gi et godt nok 

grunnlag til å kunne trekke innsigelsen. Meklingen førte dermed ikke frem, på tross av 

kommunens forslag til flere forskjellige avbøtende tiltak. 

 

Ettersom meklingsmøtet ikke resulterte i noen løsning for planen, engasjerte kommunen 

advokatfirmaet Bjerkan Stav til å gå gjennom saken. Dette ble bestilt for å komme med en 

anbefaling om kommunen skulle sende saken til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet 

(KMD), eller om en skulle skrinlegge arbeidet. 



 

Arbeidet utført av Bjerkan Stav ble så oversendt kommunen i form av et notat den 

05.03.2021. I notatet konkluderte Bjerkan Stav følgende: 

 

Etter vårt syn er det grunnlag for å få saken løftet opp til departementet slik at den 

kan gis en overordnet og kanskje prinsipiell vurdering der. 

 

Etter denne første vurderingen tok kommunen ny kontakt med Bjerkan Stav, for å vurdere 

Statsforvalterens håndtering av plansaken opp mot gjeldende lovbestemmelser og god 

forvaltningsskikk. 

 

Årsaken til dette lå i de erverv og prosesser som kommunen igangsatte, i god tro, etter det 

første vedtaket av planen i oktober 2019, med påfølgende kostnader som totalt sett passerer 

5,6 millioner kroner. 

 

I denne gjennomgangen konkluderte Bjerkan Stav følgende: 

 

Etter vår vurdering er det grunnlag for å anføre at Statsforvalterens adgang til å 

fremme innsigelse var gått tapt, både når det gjelder reguleringsplan 1 og 

reguleringsplan 2. Bestemmelser i selve KPA med krav til reguleringsplaner vil i 

utgangspunktet ikke rokke ved dette. 

 

Det er også grunn til å være kritisk til Statsforvalterens håndtering av 

innsigelsesprosessen. Det fremgår klart av loven og forarbeidene at innsigelser skal 

fremmes så raskt som mulig, og at prosessen skal være forutsigbar. Praksis fra 

Sivilombudsmannen referert til over tilsier at Statsforvalteren er den som må bære 

ansvaret for en uryddig prosess og uklarheter som følge av dette. 

 

Begge notater ligger vedlagt saken. 

 

Alternative veier fremover 

 

Saken om Uttian Næringsområde har utviklet seg til å bli en meget komplisert sak, med to 

separate planprosesser, innsigelser, klager, ekstra undersøkelser og stor media dekning. 

Med en fremdeles stående innsigelse mot planen etter meklingsmøtet, så har kommunen tre 

alternativer for veien videre. 

 

Alternativ 1: Ytterligere utredninger av området 

I tilbakemeldingene fra Statsforvalteren før og etter planvedtaket, så veier usikkerheten rundt 

planens påvirkning av nærområdet svært tungt. Utfylling i sjø kan potensielt føre til endrede 

strømforhold, som kan påvirke hele næringskjeden i området, fra børstedyr og bløtdyr i sjø til 

det mye omtalte hubroparet. 

 

Videre bør det også i så tilfelle gjøres et forsøk på å kartlegge hubroens faktiske bruk av 

området. Ettersom hubro er et nattdyr, så er det vanskelig å gjennomføre slike undersøkelser 

på generelt grunnlag. 

 

Likevel må det her også poengteres at disse undersøkelsene ikke vil gi en automatisk åpning 

av området. Undersøkelsene kan avdekke nye momenter, og det er også en reell mulighet for 



at en må se for seg et tidsperspektiv på flere år for å få et godt nok grunnlag. Dette betyr at 

kostnadene knyttet mot planen vil øke, uten at det finnes noen garanti for at en til slutt får 

gjennomført planen. 

 

Alternativ 2: Sende planen til KMD for gjennomgang og endelig avgjørelse 

Det kom ganske tydelig frem av meklingsmøtet med Statsforvalteren at det ikke finnes noen 

anledning for å trekke innsigelsen med dagens grunnlag. 

 

Som et alternativ til å gjøre videre undersøkelser, så har kommunen også anledning til å sende 

tvisten til KMD for gjennomgang og endelig avgjørelse, jmf. PBL § 5-6. 

 

Om kommunen skulle velge dette alternativet, så vil saken sendes til Statsforvalteren, som så 

sender saken til KMD, med Statsforvalterens svar og anbefalinger. Etter dette vil saken 

behandles hos KMD, før det fattes et vedtak uten klagemulighet. 

 

Alternativ 3: Skrinlegging av planen 

Det tredje alternativet er å stanse arbeidet med Uttian Næringsområde, og akseptere 

innsigelsen uten videre omkamp for området. 

 

Til slutt så må det nevnes at saken kunne ha gått direkte til KMD, ettersom KST allerede har 

egengodkjent planen, som nevnt i Bjerkan Stav sitt notat av 05.03.2021. Likevel så ønsker 

administrasjonen å sende saken til politisk behandling, for å forsikre seg om at flertallet av 

de folkevalgte ønsker å sende planen til KMD for gjennomgang og endelig avgjørelse på et 

prinsipielt grunnlag. 

 

Samlet vurdering 

 

Med samtlige muligheter på å løse stillstanden rundt planen oppbrukt, så er Frøya kommune 

nå kommet til siste korsveg. De tre alternativene som gjenstår har både fordeler og ulemper, 

men ingen av de kan gi en garanti om at næringsområdet kan opparbeides. 

 

Samtidig så må veien frem til dette punktet tas i betraktning. Frøya kommune har, i god tro, 

brukt 5,6 millioner kroner på vurderinger, planarbeid og ervervelse av området som har vært 

forsøkt regulert siden 2018. 

 

Området på Uttian ble foreslått avsatt i kommuneplanens arealdel når denne var til revidering i 

2018 – 2019. Området var på dette tidspunktet betydelig større enn det området som det ble 

startet regulering på i samme tidsrom. 

 

Gjennom arbeidet i KPA ble det varslet innsigelse fra Fylkesmannen mot dette området. 

Innsigelsen ble løst ved at arealet ble redusert til området det var blitt varslet om oppstart på. 

Dette området ligger fortsatt avsatt til næringsformål i KPA, med en bestemmelse som sier at 

det må foreligge en godkjent reguleringsplan før tiltak kan iverksettes. 

 

Parallelt ble reguleringsplanen for næringsområdet sendt på høring, hvor en mottok den første 

innsigelsen vedrørende naturmangfoldet, bla. Med hensyn til fugler. Her var ikke hubro 

spesifikt nevnt, selv om denne var nevnt i merknadsbehandlingen fra oppstartsfasen. Etter 

dialog med kommunen ble det informert fra Fylkesmannen at innsigelsen ville bli trukket. 

 



Skal en følge de argumenter som er fremlagt av Bjerkan Stav, så er det her at 

Statsforvalterens videre innsigelsesrett vedrørende naturmangfoldet faller bort. I PBL § 5-5 så 

defineres begrensninger for innsigelsesadgangen til sektormyndigheter. Et utdrag av PBL § 5-

5 kan sees under: 

 

§ 5-5. Begrensning i adgangen til å fremme innsigelse 

 Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold fastsatt i formål og bestemmelser 

som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har blitt avgjort i løpet av 

de ti foregående år. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot forhold i plansak som 

det kunne ha vært fremmet innsigelse mot i forbindelse med en tidligere plan om 

samme forhold vedtatt i løpet av de ti foregående år. Dersom kommunen og 

innsigelsesorganet er uenig om adgangen til å fremme innsigelse etter denne 

bestemmelsen er avskåret, avgjør departementet spørsmålet når innsigelsessaken er 

sendt til departementet. 

 

I tilfeller som nevnt i første ledd tredje punktum får kommunens planvedtak først 

virkning når departementet har avgjort at innsigelsesadgangen er avskåret. Dersom 

departementet finner at innsigelsesadgangen er i behold, behandles saken videre på 

vanlig måte. 

… 

 

Videre står det følgende i forarbeidene til bestemmelsen: 

 

Formålet med denne bestemmelsen er økt effektivitet og forutsigbarhet i 

planleggingen. Dette kan f.eks gjelde når det har vært reist innsigelse mot en del av 

en arealdel til kommuneplan, som avgjøres av departementet, og det senere 

utarbeides en reguleringsplan som er i samsvar med departementets vedtak. Det 

samme må gjelde når partene er blitt enige gjennom mekling. 

 

Her anfører Bjerkan Stav at innsigelsesmyndigheten, i dette tilfelle Statsforvalteren, ikke har 

anledning til å fremme innsigelse mot forhold som det tidligere har vært fremmet innsigelse 

mot, og som har blitt avgjort i løpet av de siste ti årene. I dette kan det dermed også forstås 

hen at innsigelser som er trukket vil falle inn under den samme bestemmelsen, ettersom dette 

har samme virkning som en faktisk mekling. 

 

Bjerkan Stav kommenterer også at dette får støtte av at det etter bestemmelsen heller ikke er 

adgang til å fremme innsigelse mot forhold som det kunne vært reist innsigelse mot i 

forbindelse med en tidligere plan. Uavhengig av om man definerer at Statsforvalteren i dettet 

tilfellet har reist en innsigelse, eller kunne ha gjort det, så kan en anse at virkningen vil bli den 

samme, og at adgangen til å fremme innsigelse har gått tapt. 

 

Videre så er det også ønskelig å få en bedre avklaring på hva kommunen kan forvente i 

fremtiden. Hubroparet ved Uttian er ikke det eneste paret på Frøya, og Uttian Næringsområde 

vil ikke bli den siste planen hvor hubro vil bli et tema. 

 

Ettersom kommunen ikke har lokalitetenes faktiske plassering, så vil tidlig dialog med 

Statsforvalteren være essensiell. En behandling av Uttian saken hos KMD kan være med på å 

legge til rette for en mer forutsigbar prosess ved lignende situasjoner gjennom avklaring av 

problemstillinger og spørsmål. 



 

Konklusjon 

 

Basert på informasjonen som er kommet fra Bjerkan Stav, så ser Kommunedirektøren at det 

her er viktig å få en avklaring av Statsforvalterens innsigelsesrett, og om denne faktisk har falt 

bort som anført av advokatfirmaet. 

 

Uttian Næringsområde er ikke den eneste planen hvor en kan se en potensiell interessekonflikt 

mellom naturmangfoldet og samfunnets ønsker. Med den store veksten Frøya kommune 

fortsatt opplever, så er det høyst sannsynlig at lignende situasjoner vil oppstå i fremtiden. Det 

anses derfor som svært viktig at innsigelsesadgangen og dennes håndtering blir avklart, så en 

kan få en god og oversiktlig prosess i fremtiden.  

 

Resultatet av KMD sin behandling vil også kunne ha påvirkning for andre kommuner enn 

Frøya, samt påvirkning for Statsforvalteren i Trøndelag, og muligens resten av 

Statsforvalterembetene i Norge. Med en avklaring fra sentralt hold, så vil det forhåpentligvis 

være lettere for både kommuner og sektormyndigheter å kunne komme til enighet. En vil også 

da kunne ha en felles forståelse av regelverket, slik at saksbehandlingen er i tråd med 

gjeldende regelverk. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Kommunedirektøren at innsigelsen 

sendes til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, på prinsipielt grunnlag, for 

endelig avgjørelse, jmf. PBL § 5-6. 
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FRØYA KOMMUNE 
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PLAN 5014201813 
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Behandling: 
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SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERINGSPLAN - UTTIAN 

NÆRINGSOMRÅDE - ANDREGANGSBEHANDLING  

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.11.2020 sak 126/20 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 26.11.20: 

 

 

Rep. Nils Jørgen Karlsen ba om vurdering av sin habiltet da han har vært prosjektleder for 

prosjektet. 

Rep. Nils Jørgen Karlsen ble enstemmig vurdert inhabil. 

 

Votering: 

Vedtatt med 15 mot 8 stemmer avgitt av Sp, R og Sv. 

 

Vedtak: 

  

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

detaljreguleringsplan for Uttian Næringsområde (PlanID: 5014201813) som vist på 

plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 28.08.2019.  
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2. Planen vedtas mot innsigelse fra sektormyndighet, og unntas dermed rettsvirkning 

inntil innsigelse er avgjort ved mekling mellom kommunen og aktuelle sektormyndighet, 

eller av aktuelt departement hvis mekling ikke fører fram, jf. plan- og bygningsloven § 5-

6.  
 

Vedtatt med 15 mot 8 stemmer. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.10.2020 sak 98/20 

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

Saken trukket enstemmig under behandling av sakslisten. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 15.10.2020 sak 

98/20 

 

Behandling: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 15.10.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av leder: 

 

Saken sendes uten behandling til formannskapet. 

 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Saken sendes uten behandling til formannskapet. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2020 sak 282/20 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 24.11.20: 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Ordfører: 

I pkt 1 strykes: «egengodkjenner» 

  

Følgende strykes i pkt 2: 

«eller av aktuelt departement hvis mekling ikke fører fram» 

 

Votering: 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Sp og R. 

 

Vedtak: 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune 

detaljreguleringsplan for Uttian  
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    Næringsområde (PlanID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og 

planbeskrivelse  

    datert 28.08.2019.  

 

2. Planen vedtas mot innsigelse fra sektormyndighet, og unntas dermed rettsvirkning 

inntil innsigelse er  

    avgjort ved mekling mellom kommunen og aktuelle sektormyndighet jf. plan- og 

bygningsloven § 5-6.  

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.10.2020 sak 257/20 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 27.10.20: 

 

Møtet lukkes etter Kl. § 11.5  

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.10.2020 sak 237/20 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 13.10.20: 

 

Følgende forslag til endring i pkt. 1 ble fremmet av kommunedirektøren: 

 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune 

detaljreguleringsplan for Uttian Næringsområde (PlanID: 5014201813) som vist på 

plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 28.08.2019. 

 

Møtet lukkes etter koml. § 11.5 pkt.3  

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Lene D. Skarsvåg: 

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 

 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 
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Enstemmig. 

 

 

Innstilling: 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

detaljreguleringsplan for Uttian Næringsområde (PlanID: 5014201813) som vist på 

plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 28.08.2019. 

 

2. Planen vedtas mot innsigelse fra sektormyndighet, og unntas dermed rettsvirkning inntil 

innsigelse er avgjort ved mekling mellom kommunen og aktuelle sektormyndighet, eller av 

aktuelt departement hvis mekling ikke fører fram, jf. plan- og bygningsloven § 5-6. 

 

Utredning: 

Vedlegg: 

1. Plankart, 28.08.2019 

2. Planbestemmelser, 28.08.2019 

3. Planbeskrivelse, 28.08.2019 

4. ROS-analyse, datert 07.06.2019 

5. Støyutredning, datert 11.04.2019 

6. Illustrasjonsplan 

7. Konsekvensutredning naturmangfold, 27.07.2019 

8. Notat Hubro, 05.06.2020 

9. Notat Storspove, 03.06.2020 

10. Notat Oter, 04.06.2020 

11. Notat sjøfugl og havbunn, 02.07.2020 

12. Rapport landskapsbilde, 04.06.2019 

13. Vurdering av alternativ lokalisering næring, 15.06.2020 

14. Vurdering av alternativ lokalisering naturmangfold, 02.07.2020 

15. Referat informasjonsmøte, 18.03.2019 

16. Merknadsbehandling førstegangsbehandling, 19.06.2019 

17. Merknadsbehandling andregangsbehandling, 12.09.2019 

18. Klagebehandling og opphevelsesvedtak, 24.04.2020 

19. Merknadsbehandling, 02.10.2020 

20. Merknader (17 stk.) 

21. Informasjon fra Havforskningsinstituttet vedr. gytefelt (ettersendes) 

Saksopplysninger: 

Redegjørelse for tidligere behandling: 

Reguleringsplanen for næringsområdet på Uttian ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for 

Forvaltning (HFF) i sak 104/19 den 19.06.2019. Planen ble da vedtatt lagt ut på høring og 

offentlig ettersyn. 

 

Det kom inn flere merknader til saken, samt innsigelse fra fylkesmannen i høringsperioden. 

Saken ble i første omgang gjort klar for behandling hos HFF i sak 135/19 den 29.08.2019, men 
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saken ble vedtatt utsatt, ettersom sakspapirene først ble tilgjengelige kort tid før møtet. Dette 

vedtaket ble fulgt opp av kommunestyret samme dag i sak 95/19. 

 

I løpet av den påfølgende perioden ble det gjort avklaringer mot fylkesmannen vedrørende 

innsigelsen, og fylkesmannen trakk dermed sin innsigelse før saken ble tatt opp til ny politisk 

behandling i sak 138/19 den 12.09.2019 hos HFF, og til endelig vedtak hos kommunestyret i 

sak 106/19 den 26.09.2019. 

 

Vedtak av 26.09.2019 ble så påklaget, av tre separate klagere, innen utløp av klagefristen. 

Klagene ble svart ut i sak 3/20 den 07.01.2020 hos Formannskapet (FSK), hvorpå 

klagebehandlingen ble sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Mens FM forberedte klagesaksbehandlingen, så sendte en av klagerne inn egne kommentarer 

på den foregående klagebehandlingen den 21.01.2020. Disse kommentarene ble oversendt 

kommunen for kommentarer den 22.01.2020, hvorpå svar gikk tilbake til fylkesmannen den 

18.02.2020. 

 

I den samme prosessen ble det oppdaget at et eget dokument fra M. Pearson, som ble sendt 

direkte til Fylkesmannen den 09.09.2019 angående hubro, ikke var blitt fanget opp i deres 

vurdering av kunnskapsgrunnlaget. På tidspunkt for oversendelse var saksfremlegg ferdigstilt 

fra administrasjonen i Frøya kommune, og oversendt politisk behandling. 

 

Den 24.04.2020 mottok kommunen resultatet av fylkesmannens behandling. Kommunen fikk 

medhold i alle påklagede punkter, med unntak av vurdering om planen ville påvirke en 

nærliggende hubrolokalitet. Fylkesmannen besluttet dermed å oppheve planen med bakgrunn i 

at det manglet vurderinger på det nye kunnskapsgrunnlaget som forelå, og at denne 

informasjonen kan ha virket bestemmende for utfallet i saken. 

 

Planforslaget 

Rambøll har på vegne av Frøya kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde 

på eiendommene 26/Felleseie, 26/11, 1451/1 og 1451/2 og Ellingsholmene 

 

Planområdet omfatter deler av Uttiveien 

for å etablere avkjørsel til 

industriområdet.  

 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planarbeidet er å 

regulere foreslått område til industri for 

å legge til rette for økt næringsaktivitet i 

Frøya kommune. Dette er i tråd med 

kommunens prioriterte målsetting om å 

gi de maritimt rettede næringene 
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forbedrete utviklingsmuligheter (Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2017).  

 

Planforslaget innebærer en opparbeiding av ca. 15 daa til industriareal. Området bygges ut ved 

å fylle ut ca. 28500 m2 i sjøen med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra nærliggende 

områder.  

 

 

Eiendomsforhold 

Tabellen under gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet 

består av, slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister.  

Gnr/Bnr Hjemmelshaver 

26/11 Bjørn Furberg, Alfhild 

Midtsian 

1451/1 Statens vegvesen, Trøndelag 

fylkeskommune 

1451/2 Statens vegvesen, Trøndelag 

fylkeskommune 

Ellingsholmene Felleseie 

 

Beliggenhet, eksisterende forhold 

Planområdet ligger ca. 5 km nord for Sistranda sentrum. Foruten Uttian bru som ble etablert i 

1973 har ikke området vært benyttet til noe annet formål. Uttian består av et stort antall øyer, 

holmer og skjær. Området har store områder med strandsoner og terrenget ligger generelt lavt 

i landskapet. Disse lavtliggende øyene har store områder med myr og kystlynghei. Uttian har 

store områder som er tilnærmet urørt av landskapsinngrep.  

 

Planområdet ligger like inntil nordsiden av fv. 6476 ved brua over Ellingsundet (Dyrviksvaet), 

som forbinder Uttian med Fast-Frøya (Dyrvik). Området ligger på øyene Ellingsholmen og 

Litlsørøya. Mellom disse øyene ligger Litlellingsundet, som fylkesvegen krysser på en kort 

vegfylling. Vegfylling er det også over det litt bredere sundet mellom Litlsørøya og Sørøyan i 

vest. Strandsonen i området er preget av oppsprukket fjell: I buktene er det stedvis grus og 

sand. Bortsett fra fylkesvegen og en kraftlinje som starter der sjøkabelen kommer opp nord på 

Litlsørøya er planområdet lite berørt av landskapsinngrep. 

I området rundt planområdet finnes det flere eksisterende tiltak, bla. et større næringsområde 

på Nesset og flere hytter i Madsvågen. 

 

Forhold til overordnende planer 

Kommuneplanens arealdel (5014201809) er gjeldende for området. Området er satt av til 

næringsformål, hvor det kreves reguleringsplan før tiltak kan igangsettes. 

Ved førstegangsbehandling av den nye kommuneplanen var det avsatt et større område til 

næringsformål i området. Det ble varslet innsigelse til dette området, men denne ble trukket når 
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planområdet ble redusert til størrelsen for Uttian næringsområdet. Planen ble godkjent i 

oktober 2019. 

 

Gjeldende reguleringsplan(er) 

Området er uregulert.  

 

Innkomne merknader til planoppstart 

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 06.02.2019. Oppstart av planarbeidet ble annonsert 

den 05.03.19 i avisa Hitra-Frøya og på kommunens nettside. Sektormyndigheter, berørte 

grunneiere og naboer ble tilskrevet med brev. Frist for å komme med innspill til planarbeidet 

ble satt til den 26.03.19. Merknader og merknadsbehandling finnes som vedlegg til saken. 

 

Det ble holdt et informasjonsmøte 18.mars 2019 med interesserte og grunneiere. Temaer som 

ble tatt opp var:  

- Strømningsforholdene må undersøkes. 

- Etterlyser bedre forhold for gående og syklende langs vegen. 

- Det ønskes lysregulering på brua. 

- Næringsområder burde samles mer før vi tar hull på et nytt et. 

- Det må gjøres undersøkelser om hva slags trafikkgenerering det nye området vil ha. 

- Det må settes bestemmelser om arkitektonisk utrykk i forhold til fasade, høyde og 

visuelle inntrykk. Bestemmelser om hvordan området skal se ut. Ved utfylling burde 

stein langs sjø stables. 

Svar på merknadene samt referat finnes i vedlagte merknadsbehandling. 

 

Førstegangs behandling  

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for forvaltning den 19.06.2019 sak 

104/19. Hovedutvalg for forvaltning vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge 

den ut til offentlig ettersyn.  

 

Endringer etter førstegangsbehandling  

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  

- Det er regulert inn gang- og sykkelveg og adkomstvegen er justert etter merknader fra 

Statens vegvesen for å sikre et fremtidig trafikksikkert tilbud til myke trafikanter langs 

planområdet  

- Konsekvensutredningen (KU) for naturmangfold er revidert til kun å gjelde aktuell 

planavgrensning og det er foretatt en ny befaring/kartlegging av området.  

 

Merknadene som kom inn, med påfølgende behandling, kan finnes i vedleggene til saken. 

 

Videre har saken vært på høring i den pågående planprosessen, med høringsfrist satt til den 1. 

september 2020. Det kom inn totalt 17 innspill, hvorav 10 kom fra private og 
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interesseorganisasjoner. Behandling av disse kan sees i tabellen under, som også ligger vedlagt 

som et selvstendig dokument. 

 

 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Statens vegvesen 07.08.2020 Reguleringsplanen ivaretar høringsuttalelse 

av 02.07.2019. Henviser videre til at det nå 

er Fylkeskommunen som er ansvarlig for 

fylkesveger. 

Tatt til orientering. 

Trøndelag 

fylkeskommune 

19.08.2020 Både Fylkeskommunen og Statens 

vegvesen har konkludert med at planen er 

akseptabel mtp. den trafikale situasjonen. 

 

Fylkeskommunen skriver videre at det 

legges opp til et lite område med 

begrensede utvidelsesmuligheter. 

Ettersom landskapsbildet vil bli vesentlig 

endret kommenterer fylkeskommunen at 

en bør vurdere om det finnes bedre 

egnede områder for en slik etablering. 

 

Som siste punkt kommenteres det at det er 

liten risiko for at planen vil komme i 

konflikt med automatisk fredede 

kulturminner på land, men at arbeid må 

stanses øyeblikkelig om slike minner 

oppdages både på land og i vann. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Det har blitt gjort noen 

videre vurderinger for 

alternative lokasjoner, og 

disse ligger vedlagt. 

 

 

 

Tatt til orientering 

Kystverket – Midt-

Norge 

19.08.2020 Refererer til uttalelser og standpunkter fra 

behandlingen før opphevelsesvedtaket. 

Kystverket kan ikke se at forslaget til 

arealbruk er konfliktskapende med de 

virke- og interessefelt som Kystverket 

forvalter, og heller ikke fører med seg noen 

upåregnelige eller negative konsekvenser. 

Tatt til orientering. 

Fiskeridirektoratet 28.08.2020 Forslaget vil ikke påvirke fiskeri- eller 

akvakulturinteresser. 

 

Fiskeridirektoratet har registrert et 

gyteområde for kysttorsk i Erviksvaet. 

Havforskningsinstituttet (HI) har verifisert 

og registrert at dette feltet er betydelig 

større enn opprinnelig tenkt. Planområdet 

er derfor godt innenfor dette gytefeltet. 

Reguleringsplanen mangler en vurdering 

av dette feltet, ettersom størrelsen av 

dette var ukjent når planen opprinnelig ble 

utarbeidet. Det etterlyses derfor en 

Tatt til orientering 

 

 

Frøya kommune har 

kontaktet 

Havforskningsinstituttet og 

bedt om en kort evaluering 

av det registrerte 

gytefeltet. 
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vurdering av tiltakets påvirkning på dette 

gytefeltet. 

 

Videre kan utfyllingen i sjø potensielt spre 

skarpe, flisige eller nåleformede partikler 

som potensielt kan skade torskeyngel og 

annen marin fauna. Videre kan også 

utfylling spre forurensede sedimenter, og 

ikke-omsatt sprengstoff eller metaller ut i 

det marine miljøet. Det må dermed 

fastsettes avbøtende tiltak i planen før 

utfylling i sjø kan skje. 

 

Utover dette har ikke Fiskeridirektoratet 

ytterligere merknader til planforslaget. 

 

 

 

Avbøtende tiltak, som 

utplassering av siltskjørt og 

unngå arbeid i 

gyteperioden vil kunne bli 

implementert for å sikre 

minimal skade på det 

marine miljøet. 

Norges Vassdrags- 

og 

Energidirektorat 

28.08.2020 Anbefaler kommunen å belegge 

fagområdet geoteknikk med ansvar i 

byggesak, i tråd med uttalelsene gitt til 

søknad om tiltak i sjø den 23.04.20 (til FM). 

 

Anbefaler også at det legges inn 

reguleringsbestemmelse med formulering 

«konklusjoner fra Geoteknisk notat G-notat 

001 1350034185 datert 17.06.19 med 

tilhørende datarapport fra 

grunnundersøkelser legges til grunn i 

behandling av byggesøknad. Fagområdet 

geoteknikk er belagt med ansvar i 

byggesøknaden ved tilta som medfører 

utfylling i sjø». 

Begge punkter tas til 

etterretning, og 

implementeres i 

planbestemmelsene etter 

vedtak og påfølgende 

mekling. 

Norsk Ornitologisk 

Forening 

28.08.2020 Åpner med at hubrobestanden på Frøya 

har vært godt kartlagt siden 1999, og en 

vet derfor at den lokale bestanden er svært 

lokal og stedbunden. 

 

Ettersom populasjonen på Frøya ikke 

opplever stort med tilsig av hubro fra 

nabokommuner, så er bestanden svært 

sårbar om en eller flere lokaliteter går tapt. 

Siden 2000 har fem lokaliteter blitt forlatt, 

og det er bare et fåtall intakte territorier 

igjen. 

 

Videre kommenteres de forskjellige 

utsagnene til Natur og Samfunn, hvor det 

signaliseres at mesteparten av utsagnene 

er basert på et dårlig grunnlag, eller feil. 

 

Tatt til orientering. Natur 

og Samfunn ble i 2020 

engasjert av FM og 

Miljødirektoratet for å 

kartlegge naturtyper på 

Uttian våren 2020. Det er 

ikke kommunens oppgave å 

trekke faginstansenes 

vurderinger i tvil. Vi har 

likevel sett at det her er en 

stor uenighet i fagmiljøene, 

noe som igjen gjør Uttian 

saken til en vanskelig sak. 

Administrasjonen prøver 

likevel å fremme alle de 

opplysninger og syn som vi 

har mottatt både før, under 

og etter høringsperioden, 
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Videre refereres takseringen av 

hubrolokaliteten, gjennomført i mai 2020, 

hvorpå det kommenteres at 

hubrolokaliteten det er snakk om er det 

beste gjenværende hubroterritoriet på 

Frøya med god ungeoverlevelse. 

 

Brevet konkluderes med at fremtidig 

utbygging og industri burde lokaliseres i 

mindre sårbare og faunarike områder enn 

Ellingsundet. 

slik at saken kan belyses på 

en best mulig måte. 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

01.09.2020 Fylkesmannen fremmer innsigelse med 

hjemmel i PBL §5-4 og NML §9 (Føre-var-

prinsippet). 

 

Området rundt Ellingssundet og Litlsørøyan 

anses som et viktig næringssøksområde for 

Hubro. 

 

 

 

 

Gunstige strømforhold, skjellsand og 

gruntvannsområder i og rundt planområde 

gir god næringstilgang ved Ellingsholmene 

og Litjsørøyan. Utbyggingen kan potensielt 

endre strømmen, og det er derfor 

usikkerhet knyttet til hvordan dette vil 

forplante seg gjennom næringskjeden. 

Videre kan mink potensielt etablere seg i 

stenfyllingen. 

 

Etableringen av næringsområdet er av 

lokal betydning, mens hubro er en 

nasjonalt viktig art. Tiltaket vil være nok en 

belastning på lokaliteten, og vil gjøre det 

vanskeligere å nå eller opprettholde §§ 4 

og 5 i NML. 

  
  
  
  
Det er fra kommunens side 

kommet med spørsmål og 

forslag til potensielle 

avbøtende tiltak for planen, 

slik at innsigelse kan 

trekkes. 

 

Forskyvning av tiltak, 

strømanalyser, kulverter, 

mink- og kråkefeller, foring 

og andre avbøtende tiltak 

har blitt diskutert i møte 

med FM. 

 

 

 

Etter ovennevnte møte 

med FM, så fremstår det 

som at usikkerheten rundt 

hubroens situasjon, 

uavhengig av avbøtende 

tiltak, gjør at FM ikke 

trekker sin innsigelse. 

Frøya eldre- og 

brukerråd 

07.09.2020 Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser 

til høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt 

mandat om at alle saker som angår eldres 

levekår og alle saker som angår mennesker 

med nedsatt funksjonsevne skal forelegges 

rådet før beslutning foretas i 

kommunestyret, herunder plansaker med 

hjemmel i Plan-og bygningsloven. 

Tatt til orientering. 

Privat – Trond 

Jacobsen 

25.08.2020 Kommenterer at det mangler opplysninger 

angående eierforhold av Ellingsholmen og 

Eierforholdene for 

Ellingsholmen og Litlsørøya 
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Litlsørøya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre bemerkes det at området er lite, 

uten mulighet for utvidelse, og at det må 

til store mengder fyllmasse for å 

opparbeide området. Det stilles spørsmål 

rundt hvor disse massene skal komme fra. 

 

 

 

Det kommenteres at det er et rikt fugleliv i 

området, og at en av de beste 

fiskeplassene finnes på sørvestspissen av 

Ellingsholmen. Mener at denne 

fiskeplassen bør tilrettelegges bedre med 

veiadkomst og anledning for 

bevegelseshemmede til å ta seg dit. 

 

 

 

 

 

Stiller videre spørsmål rundt kommunens 

økonomi, og de kostnader som kommer 

med etablering av området. 

 

 

 

 

 

Til slutt kommenteres det at det finnes 

alternative områder på Rabben og Nesset 

som virksomhetene kan legges til, som vil 

være billigere enn å bygge ut 

næringsområdet. 

er utredet. Gamle 

skylddelinger er studert og 

flere diskusjoner med 

hjemmelshavere på Uttian 

er gjennomført. Statens 

Vegvesen sitt 

ferdigveiskart, benyttet da 

Uttian bru og Uttiveien ble 

etablert bekrefter også 

dette. 

 

Overskuddsmasser fra 

etablering av gang- og 

sykkelveg fra Hamarvika til 

Sistranda er tenkt brukt i 

prosjektet. Massene ligger 

p.d.d midlertidig lagret på 

sydsiden av veien. 

 

Gjennom planen vil et stort 

område på nordsiden av 

Uttian bru bli planert og 

bygd opp. Å pålegge 

utbygger å tilrettelegge for 

en egen vei under brua 

anses som urimelig, med 

tanke på at det enkelt kan 

fiskes fra den planlagte 

utfyllingen, også for 

bevegelseshemmede. 

 

Dette er aspekter som 

normalt ikke behandles i en 

plansak. Kostnader knyttet 

til erverv og opparbeidelse 

av området, er lagt inn i 

avtaler med de som ønsker 

å etablere seg der. 

 

Alternative områder har 

vært vurdert, men de 

foreslåtte områdene fra 

Jacobsens side har ikke den 

nødvendige plassen per 

dags dato. I tillegg har 

eierne på disse områdene 

egne planer, så det må 

gjøre et minst like stort 

arbeide, om ikke større, 
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enn det som er tenkt på 

Uttian om bedriftene 

tenkes overført til de 

nevnte forslag. 

Privat – Line 

Hegle 

26.08.2020 Henviser til konsekvensutredning av Hubro 
fra Natur og Samfunn sett opp mot 
uttalelse gitt av Kai-Egil Skarsvåg i Frøya.no 
(16.07.2020). 
 
I konsekvensutredningen står det at hubro 
jakter om natten, og vil bli mindre påvirket 
av aktiviteten som foregår på dagtid. I 
intervjuet sier Kai-Egil at han og folkene 
hans jobber døgnet rundt. Dette er klart en 
interessekonflikt ettersom dette betyr at 
det kan foregå aktivitet på området når 
hubro er ute og jakter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre så kommenteres det at 

utredningens ordlyd fremstår som veldig 

usikker, og at dette heller er 

argumentasjon mot å bygge ut 

planområdet. 

  
  
  
  
  
Tatt til orientering. 
At Kai-Egil jobber døgnet 
rundt betyr ikke at det 
foregår støyende arbeid i 
lokalene. Det er i dette 
tilfellet mest sannsynlig 
henvist til drodling og 
tegning av nye båttyper 
etc, ikke faktisk bygging, 
ettersom arbeidsgiver ikke 
kan kreve at deres ansatte 
skal være disponible 24/7, 
52 uker i året. Videre skal 
bygningsmassen også være 
støyisolert for å forhindre 
unødvendig 
lydforurensning til 
nærliggende områder. 
 
Tatt til orientering. 
Det er utført mye 

informasjonshenting i 

sammenheng med hubro 

for å minimere disse 

usikkerhetene så godt det 

lar seg gjøre. 

Privat - Odd 

Einum 

26.08.2020 Stiller spørsmål ved kvaliteten til 

rapportene fra Natur og Samfunn AS. Er 

uenig i deres vurdering at området har 

liten verdi for fugler, ettersom Einum og 

hans kone har over flere år observert et 

yrende fugle- og dyreliv i området når de 

har gått turer fra hytten deres på Gnr. 26 

Bnr. 55. 

 

Videre refererer Einum til merknader 

sendt inn ved tidligere anledninger, hvor 

det kommenteres at «flere områder lenger 

inn på Uttian er utbygd eller regulert til 

fritids-, boliger, eller privat næring. I tillegg 

benyttes et større område som beitemark 

for sau. Det er derfor mye som tyder på at 

området fra Uttian bru og et lite stykke inn 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Dette er 

informasjon som har 

kommet inn underveis i 

behandlingen, og som vil 

bli lagt til ved 

sluttbehandlingen av 

planen. 

 

 



13 av 30 

på Sørøya er avgjørende for mat-tilgangen 

for hubroen. Det fortoner seg som lite 

sannsynlig at Hubroen bare kan finne et 

annet område å finne maten sin på», og 

kommenterer både bebyggelse og 

naturmessige forhold i de resterende 

områdene rundt lokaliteten. 

 

I tillegg kommenteres det at forslag til 

arealendringer i kommuneplanens arealdel 

2018-2030 ble avslått pga. observasjon av 

Storspove, mens det i dette tilfellet er gitt 

grønt lys selv om storspove er bekreftet i 

området, for ikke å nevne andre arter som 

hegre, hubro, oter og andre arter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einum fortsetter så å kommentere forhold 

rundt støy, rekreasjon, landskapsbilde, 

alternativ plassering, bevaring av uberørte 

områder og generelt kommunens holdning 

til naturmangfoldet. 

 

 

 

 

 

 

 

I behandlingen av KPA så 

ble det ikke gjort noen dyp 

konsekvensutredning av 

hvert eneste forslag. 

Området på Uttian var 

gjenstand for lignende 

diskusjoner, men innsigelse 

fra FM ble trukket ved at 

det her var snakk om et 

reguleringsarbeide som 

ville avdekke eventuelle 

interesser eller konflikter, 

og ta høyde for disse på et 

høyere detaljnivå enn 

arbeidet med KPA åpner 

for. 

 

Tatt til orientering. 

Forholdene angående støy, 

landskapsbilde, rekreasjon 

og alternativ plassering kan 

finnes i saksdokumentene. 

Privat - Rita-Elin 

Hovde 

30.08.2020 Innleder med å kommentere at 

dokumentasjonen for saken er generelt 

faglig tynt, og at konklusjonene er i alt for 

stor grad basert på synsing. 

 

Ber i sin merknad om at de folkevalgte i 

Frøya kommune og Fylkesmannen gir 

naturmangfoldloven den vekt den skal ha i 

vurderingen, og at Frøya kommune finner 

områder for industri som gir mindre 

inngripen og negativ effekt, samt romme 

flere aktører enn to. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Frøya 

kommune har i denne 

prosessen etterstrebet å 

belyse så godt som mulig 

saken i sin helhet. 

 

I kommunens planstrategi, 

som er planlagt vedtatt ila. 

oktober, for 2020 – 2024 så 

legges det opp til en 

gjennomgang av 

kommunens 

næringsarealer, samt et 

planarbeid for å sikre at 
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Frøya kommune kan tilby 

områder til næringsaktører, 

samtidig som at en slipper 

en spredt utbygging av 

industri. 

Privat - Kjell Johan 

Mathisen m. flere 

30.08.2020 Har delt sine merknader inn i fire temaer. 

 

Fjernvirkning: 

I overordnet plan settes makshøyde til 12 

m, mens det her tillates 14 m. Dette vil gi 

en vesentlig endring av 

landskapskarakteren, og vil bryte med den 

eksisterende silhuetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støy: 

Stiller seg kritiske til at potensielt støyende 

industri blir lagt vis a vis boliger på Fast-

Frøya. Eksisterende trafikkstøy er allerede 

sjenerende, og det antas at bedriftene på 

lang sikt kan vokse ut av lokalene, og 

dermed vil støyisolasjonen i byggene ikke 

kunne redusere støyen som forutsatt. 

 

 

Store inngrep, lite nytte: 

Tiltaket består av store inngrep, men 

arealet vil kun romme to næringsaktører, 

uten mulighet for utvidelse. Det anses som 

unødvendig å åpne området når det finnes 

eksisterende områder som ikke er fullt 

utnyttet ennå. 

  
  
  
Tas til orientering. Som 

nevnt i merknaden så er 

det i hovedsak Skarsvåg 

Boats sitt behov som har 

gjort at maks høyde settes 

til 14 m. Kommuneplanens 

arealdel er en overordnet 

plan, med brede 

penselstrøk, mens en 

detaljreguleringsplan er 

mer detaljert, nettopp fordi 

en kan kjøre dypere 

analyser når man kommer 

seg ned på detaljnivå i et 

mindre geografisk område. 

At et næringsområde 

dermed får høyere 

makshøyde enn 

kommuneplanen står 

dermed ikke i strid med 

overordnet plan, ettersom 

det er detaljreguleringen 

som er førende. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Problemstillingen er 

opprinnelig svart ut i 

planforslaget, men som det 

nevnes i merknaden, så er 

det vanskelig å ta høyde for 

fremtidig vekst og «ad-

hoc» løsninger. 

 

 

Frøya har ganske mange 

områder satt av til næring, 

men mange av disse har 

per dags dato liten 

restkapasitet for 
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Utfylling i sjø: 

I planforslaget sies det at utbyggingen vil 

medføre utfylling i sjø på 28 500 m2, noe 

som er 25% større enn omrisset av arealet i 

planen. Rammene her bør være mye 

tydeligere, slik at det ikke gis åpning for 

tolkning. 

storetableringer. Mange 

områder som har slik 

restplass har egne planer 

for hvordan disse 

områdene skal utnyttes. 

 

 

Saksbehandler ser her at 

det finnes en skrivefeil i 

planbeskrivelsen. Det er 

ikke snakk om en utfylling i 

sjø på 28 500 kvadratmeter, 

men en utfylling som 

består av 28 500 

kubikkmeter steinmasse. 

Det opparbeidede området 

vil være på ca. 13 400 

kvadratmeter, inklusiv 

fyllingsfot. Det anses derfor 

at de rammene som 

etterspørres faktisk 

eksisterer, men at 

skrivefeilen har skapt en 

misforståelse. 

Privat - Lars 

Ingebrigt Vavik 

31.08.2020 Begynner sitt merknadsbrev med en kort 

gjennomgang av historikken til plansaken. 

Fortsetter dernest med å beskrive kort 

vurderingene som er gjort av Natur og 

Samfunn, og poengterer spesielt mangelen 

på vurdering av gytefeltet til torsk, som er 

registrert i området. Etter dette kommer 

det punkter inndelt i undertema. 

 

Observasjon av Ellingsundet: 

Her kommenteres det rike 

naturmangfoldet, med mange eksempler 

på både flora og fauna. Det skrives videre 

at området har allerede blitt påvirket av 

menneskelig aktivitet, men at disse mest 

sannsynlig ikke har medført til vesentlige 

endringer i næringskjeder og økologiske 

kretsløp. Videre er observasjon av topp-

predatorer et godt signal på at området er 

økologisk intakt. En steinfylling på 28 500 

m3 vil kunne påvirke næringskjedene 

negativt. 

 

Gytefelt ved Ellingsundet: 

Kysttorsken står oppført som sterkt truet 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Frøya kommune har 
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(EN), og det er viktig å verne arten for at 

denne ikke skal forsvinne. Gytefeltet syd 

for Uttian bru ble nylig verifisert (2019) av 

HI, som ledd av et arbeide «for å 

identifisere potensielle områder for 

etablering av marine bevaringsområder». 

 

Økologisk vippepunkt: 

Østsiden av Frøya «spises opp» bit for bit 

av tiltak. Alle eksisterende, tyngre tiltak har 

konstant aktivitet og utvidelsesplaner. Hvis 

nok et tiltak skal plasseres i området, så 

kan dette potensielt overskrive tålegrensen 

for det lokale økosystemet, og mangfoldet 

kan dermed påvirkes negativt. Det 

kommenteres her at det finnes andre 

områder, som eksempelvis Hestøya, hvor 

aktørene kan etablere seg, i stedet for å 

åpne opp et uberørt område. 

 

 

 

 

 

 

Konklusjon 

Til slutt skrives det at Fylkesmannen bør 

berømmes for at de har stilt spørsmål om 

lokaliteten. Videre skrives det at 

rapportene fra Natur og Samfunn anses 

som lite troverdige, og ikke kan brukes som 

grunnlag for en politisk beslutning. Vavik 

ber derfor om at det blir foretatt nye 

undersøkelser og konsekvensanalyser før 

en slik plan gis aksept. 

allerede kontaktet HI og 

bedt om informasjon ang. 

gytefeltet 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Her 

skrives det om store 

spørsmål som er vanskelige 

å finne ut av med en enkelt 

regulering, ettersom 

problematikken strekker 

seg over et stort område. 

Frøya kommune prøver å 

rette kartlegginger av 

naturmangfold mot de 

områder hvor vi ser det er 

stort press, så vi har et best 

mulig utgangspunkt 

kunnskapsmessig når det 

kjøres revidering av 

kommuneplanens arealdel. 

 

 

Tatt til orientering. Natur 

og Samfunn ble i 2020 

engasjert av FM og 

Miljødirektoratet for å 

kartlegge naturtyper på 

Uttian våren 2020. Det er 

ikke kommunens oppgave å 

trekke faginstansenes 

vurderinger i tvil. Vi har 

likevel sett at det her er en 

stor uenighet i fagmiljøene, 

noe som igjen gjør Uttian 

saken til en vanskelig sak. 

Administrasjonen prøver 

likevel å fremme alle de 

opplysninger og syn som vi 

har mottatt både før, under 

og etter høringsperioden, 

slik at saken kan belyses på 

en best mulig måte. 

Frøya SV 

v/Eskil Sandvik 

31.08.2020 Innspillet omhandler i hovedsak tre 

punkter: 

 

Gyteplass for kysttorsk 

  
  
  
Merknaden er tatt til 
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Kysttorsken er en rødlistet art (EN), og det 

er derfor viktig å sikre eksisterende 

gytefelt, samt hjelpe til med 

gjenoppbygging av bestanden. Frøya SV 

kan ikke se at dumping av 3000 lastebillass 

med steinfylling er forenelig med å ivareta 

gytefeltet. Det gis ikke noen forslag til 

avbøtende tiltak, annet enn at planen ikke 

vedtas, og det anbefales at Frøya 

kommune heller vurderer å verne dette 

unike området, samt at FM tar initiativ så 

det blir foretatt nødvendige vitenskapelige 

undersøkelser. 

 

 

Visuell forringelse 

Frøya SV anmoder om at utsagnet fra 

Rambøll A/S vedrørende visuell forringelse 

tas på høyeste alvor, og at det sees i 

sammenheng med annen utbygging i 

området. 

 

Avslutningsvis kommenteres det at «det er 

på høy tid at kommunens naturperler tas 

vare på mens det ennå er tid». 

 

Dyreliv, fauna og flora 

Frøya SV ber om at Frøya kommune setter 

seg godt inn i samspillet mellom artene 

både på land og i vann, og at dette tillegges 

vekt i den endelige vurderingen. 

orientering. Frøya 

kommune har allerede tatt 

kontakt med HI og bedt om 

informasjon angående 

gytefeltet. 

 

Videre er det også sett på 

muligheten for avbøtende 

tiltak som plassering av 

siltskjørt og unngå 

anleggsarbeid i 

gyteperioden. 

 

 

Tatt til orientering. I 

utforming av 

bygningsmassen er det bla. 

forsøkt brukt mest mulig 

nøytrale farger, men det 

finnes likevel få avbøtende 

tiltak for et bygg av denne 

størrelsen. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Kommunen har over de 

siste månedene prøvd å 

kartlegge de naturverdier 

som finnes i området, og se 

på hvordan områdets 

økologi er bygd opp. 

Dyrvik Grendalag 31.08.2020 I likhet med sine tidligere innspill i forrige 

planprosess så ønsker styret i Dyrvik 

grendalag at det legges inn et 

rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei fra 

Dørvikan – Uttiankrysset, og vil påklage et 

positivt vedtak hvis dette ikke er gjort. 

Tatt til orientering. 

Problemstillingen med 

gang- og sykkelvei er ikke 

et problem som vil 

forsvinne hvis planen om 

Uttian næringsområde ikke 

vedtas, ettersom det er et 

eksisterende problem.  

 

Det pågår et arbeid opp 

mot Fylkeskommunen for å 

etablere gang- og sykkelvei 

mellom Sistranda og 

Nesset. Dette prosjektet vil 

bli realisert uavhengig av 

planen på Uttian. 
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Det konkluderes dermed 

med at innspillet vil bli 

ivaretatt gjennom 

pågående prosesser. 

Kjell A. Madsvaag 03.09.2020 Har fordelt sine merknader på 10 punkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Manglende oversikt over 

eiendomsforhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Et bygg på 14 m høyde burde vært 

samlokalisert med annen industri, 

fremfor lagt for seg selv på et så 

åpent punkt som Uttian er. 

 

3. Reiser spørsmål om mudring i et 

område som består av skjellsand. 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler ønsker å 

kommentere i første 

instans at merknaden er 

kommet inn for sent ihht. 

svarfrist, ettersom at den 

foregående meldingen 

manglet informasjon som 

ville gjort den til en 

fristavbrytende merknad. 

Saksbehandler har likevel 

valgt å behandle 

merknadene grunnet 

sakens karakter. 

 

1. Eierforholdene for 

Ellingsholmen og 

Litlsørøya er 

utredet. Gamle 

skylddelinger er 

studert og flere 

diskusjoner med 

hjemmelshavere på 

Uttian er 

gjennomført. 

Statens Vegvesen 

sitt ferdigveiskart, 

benyttet da Uttian 

bru og Uttiveien 

ble etablert 

bekrefter også 

dette. 

 

2. Tatt til orientering. 

 

 

 

 

3. Det er ikke 

planlagt noen 

mudring ved 

etablering av 

området, men 

skulle det vise seg 

å bli behov for 

mudring, så kan 
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4. Gytefelt for kysttorsk, vil tiltaket 

forsterke tilbakegangen av fredede 

arter i området? 

 

 

 

 

5. Det samler seg bunnslam ved 

innløpet til Madsvågen, som 

ansees som et resultat av 

etableringen av Uttian bru. Det 

etterlyses derfor strømmålinger for 

å avdekke om tiltaket vil forsterke 

dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bringer opp spørsmål om 

sjøørreten i Madsvågvassdraget vil 

bli påvirket. 

 

 

 

 

 

 

7. Kommenterer at området er svært 

attraktivt og potensielt 

livsnødvendig for mange 

fuglearter, deriblant en 

hegrekoloni. 

 

 

 

 

siltskjørter og 

andre avbøtende 

tiltak kunne 

benyttes for å 

forhindre 

spredning av 

løsmasse. 

 

 

 

4. Her har kommunen 

tatt kontakt med 

HI for å få mer 

informasjon 

vedrørende 

gytefeltet. 

 

5. Det antas at 

strømforholdene 

vil bli minimalt 

påvirket, slik 

beskrevet i 

klagesaksbehandli

ngen. Det kan 

gjennomføres 

strømmålinger om 

dette kreves 

gjennom 

behandling av 

utfyllingstillatelse. 

 

 

6. Ved bruk av 

siltskjørt, og 

potensielt unntak 

av arbeid i 

gytetiden, så vil 

sjøørreten bli 

minimalt påvirket 

av tiltaket. 

 

7. Tatt til orientering. 

Kommunen har 

mottatt mye 

informasjon om 

det lokale 

fuglelivet både før 

og under 

høringsperioden, 

og dette vil bli 
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8. Påstår at rapporten fra Natur og 

Samfunn beror på faktafeil og at 

konklusjon er feil og misvisende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kommenterer at området må ha en 

større oterbestand enn det som 

konkluderes med i rapporten fra 

Natur og Samfunn. 

 

 

 

 

 

10. Kommenterer at det ikke står noe 

sted hvor steinmassen skal komme 

fra, men konkluderer at dette må 

komme fra andre steder i Frøya 

naturen. I tillegg kommenteres 

brakt med til den 

endelige 

behandlingen. 

 

8. Tatt til orientering. 

Natur og Samfunn 

ble i 2020 

engasjert av FM og 

Miljødirektoratet 

for å kartlegge 

naturtyper på 

Uttian våren 2020. 

Det er ikke 

kommunens 

oppgave å trekke 

faginstansenes 

vurderinger i tvil. 

Vi har likevel sett 

at det her er en stor 

uenighet i 

fagmiljøene, noe 

som igjen gjør 

Uttian saken til en 

vanskelig sak. 

Administrasjonen 

prøver likevel å 

fremme alle de 

opplysninger og 

syn som vi har 

mottatt både før, 

under og etter 

høringsperioden, 

slik at saken kan 

belyses på en best 

mulig måte. 

 

9. Tatt til orientering. 

Etter inklusjon av 

oter i 

undersøkelsene, så 

vil også 

problemstillingen 

her tas med til 

sluttbehandling. 

 

10. Tatt til orientering. 

Ved etablering av 

den nye gang- og 

sykkelstien mellom 

Hamarvika og 
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påvirkningen av landskapsbildet 

som byggene vil gi. 

Sistranda, så har 

det blitt en del 

overskuddsmasse 

tilgjengelig. Denne 

massen er 

forespeilet å brukes 

i fyllingen, og 

ligger per dags 

dato midlertidig 

lagret på 

Litjsørøya. Om 

denne massen ikke 

skulle strekke til, 

så har 

masseuttaket ved 

Steinsvatnet 

kapasitet til å 

kunne supplere det 

som måtte mangle. 

Vedrørende 

landskapsbilde så 

er dette beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

 

Byggeplanene 

Planområdet omfatter 31,2 daa. Tabellen under viser arealformål og omfang: 

Arealformål Arealregnskap 

Bebyggelse og anlegg 

Forretning/kontor/industri 14 daa 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg offentlig o_SKV 4,9 daa 

Annen veggrunn – tekniske anlegg 9,1 daa 

Annen veggrunn – grøntareal SVG 0,2 daa 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

Havneområde i sjø 2,7 daa 

TOTALT 31,2 daa 

    

Hensynssoner   

Hensynssone 

Sikringssone - frisiktsone 0,3 

Virkninger av plan 

Landskap og stedets karakter: 

Planen vil ha en negativ innvirkning på landskapsbildet. Med tanke på lokaliseringen av 
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næringsområdet er det vanskelig å se tiltak som vil kunne reduseres de negative konsekvensene 

vesentlig. En redusering av foreslåtte høyder vil kunne bety noe, og det samme vil en bevisst 

nøytral fargesetting av bygningene gjøre.  

 

Planområdets beliggenhet gjør at næringsområdet vil bli sterkt eksponert mot store deler av 

omgivelsene. Dagens landskap med en fylkesveg som krysser en lav holme og små øyer, vil få 

et inngrep som gjør at dagens naturlandskap med brua og vegen fra flere standplasser enten vil 

bli helt vekk eller bli underordnet det nye tiltaket. Sett fra nord vil deler av brua bli skjult bak 

høg næringsbebyggelse. Tiltaket vil i hovedsak påvirke landskapsbilde for vegfarende langs fv. 

6476 og de nærmeste beboerne i Dyrvik og på Nesset. Tiltaket vil også være synlig for den 

sørligste bebyggelsen på Dyrvik og områdene nord for Frøya næringspark.  

 

Transport, trafikk og trafikksikkerhet: 

Planområdet har tilknytning til Fast-Frøya via Uttibrua. Uttibrua er bygd for en totalvekt på 50 

tonn og den har kun et kjørefelt med møteplass. I dag finnes det ikke et trafikksikkert tilbud for 

myke trafikanter langs Uttiveien.  

 

Tomta planlegges bebygd av Skarsvåg Boats AS som driver med båtbygging og reparasjon av 

båter og Servicebrygga med VVS, gulvproduksjon og bryggeri. Der er anslått en økning i ÅDT 

med 70 for lette kjøretøy og ÅDT-T med 10 tunge kjøretøy.  

 

Frøya kommune har tidligere vært i dialog med Statens vegvesen og Trøndelag 

Fylkeskommune som vegeier vedrørende Uttibrua og det å legge til rette for økt trafikk på fv. 

6476. I møtet ble det konkludert med at utbygging på dette arealet kunne aksepteres da det 

ikke ville generere store mengder med trafikk. Det er allikevel ønskelig at det settes av areal til 

et fremtidig trafikksikkert tilbud til myke trafikanter. 

 

I sammenheng med utbygning av nye næringsområder og avkjøringer til disse, bør 

vegbelysning av fylkesveg over bru forlenges forbi avkjøringene til næringsområdet med tanke 

på trafikksikkerhet og forventet økt trafikk i området. Det er derfor medtatt vegbelysning av 

fylkesvei fra østsiden av bru over Dørviksvaet til 55 meter forbi næringsarealet. På deler av 

strekningen langs næringsarealet er det tenkt dobbeltsidig vegbelysning av både fylkesvei og ny 

foreslått vei inn til næringsarealet. 

 

Biologisk mangfold og naturmiljø: 

Det er gjennomført en konsekvensutredning når det gjelder naturmiljø for hele område som var 

tiltenkt etablert som næringsområde. Det vil si på begge sider av brua. Denne 

konsekvensutredningen av naturmangfold er vedlagt i sin helhet.  

 

I utredningen belyses skjellsandforekomstene i Frøya kommune, som er svært store og blir bare 

marginalt berørt av tiltaket. Inngrepene i skjellsandforekomstene ved utfylling er vurdert til å 

være en ubetydelig endring. 

 



23 av 30 

Det er søkt om utfylling i sjø, og denne søknaden er blitt godkjent. Det er gjennomført 

undersøkelser for å vurdere forholdene i bunnsedimentene og hvilken påvirkning tiltaket har 

for miljøet. 

 

Etter opphevelsesvedtak av 24.04.2020 ble det etterspurt flere vurderinger av bla. hubro, 

storspove og oter, ettersom det var kommet inn mer informasjon samt observasjoner av disse 

artene. I disse vurderingene anses det at det biologiske mangfoldet og naturmiljøet vil bli 

forringet, men det er usikkert i hvor stor grad det vil bli påvirket. 

 

Strømningsforhold 

Det fylles ut til rundt kote -2.5 og maksimalt i 20 meters bredde fra land i nordlig retning. 

Sundet har en bredde på rundt 130 meter og er 7 meter på det dypeste.  

 

Gjennomstrømningshastigheten vil kunne gå noe opp, men det antas at endringen er så liten at 

det ikke vil påvirke bunnforhold og/eller sedimentflukt gjennom sundet. 

 

I anleggsfasen kan utfylling i sjø tilpasses strømningsretningen (flo/fjære), eller det kan 

plasseres skjørt som demper eventuell uønsket sedimentflukt fra utfyllingsmassene gjennom 

sundet. 

 

Friluftsliv og folkehelse: 

Tiltaket forbedrer eller forverrer ikke folkehelsen. Næringsområdet ligger rimelig sentralt, som 

gjør at det kan være aktuelt å benytte sykkel som fremkomstmiddel.  

Området blir lite brukt til friluftsliv og rekreasjonsbruk. Det er derimot for mange populært å ta 

bilder fra Uttibrua. Dette kan bli forringet av tiltak.  

 

Kulturminner: 

Det er foretatt en utsjekk i databaser (kulturminnesok.no) for kulturminner. Det er ingen 

registrerte kulturminner, eller kulturmiljøer, innenfor planområdet. Videre har fylkeskommunen 

vurdert at det er lite risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk fredete 

kulturminner. 

 

Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner over eller 

under vann iht. kml. §4 eller kml. §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal meldes 

kulturminnemyndigheten. 

 

Støy: 

Det er utarbeidet støysonekart for anleggsvirksomhet og drift på næringsområdet. Ingen 

boliger vil havne i gul støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt i begge tilfeller.  

 

Driften ved full utnyttelse av næringsanlegget vil hovedsakelig foregå innendørs. Tenkt næring 

på området vil være av en støysvak karakter og dermed forventes det lave støynivåer til 
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omgivelsene. Dersom annen drift, andre type maskiner eller utstyr er tenkt brukt på området 

må det utføres nye vurderinger av støybildet. 

 

Teknisk infrastruktur: 

Det må trekkes vannledning fra Sørøyan på Uttian. Dette er en lengde på 900 meter. Trafo vil 

plasseres nordøst for området.  

 

Barn og unges interesser: 

Det vil bli noe økt trafikk som følge av tiltaket. Barn og unge på Uttian er i dag i stor grad 

avhengig av biltransport til skole/barnehage/idrettsanlegg. En anser derfor at tiltaket vil ha liten 

påvirkning på barn og unges interesser med tanke på skoleveg, da det i dag organiseres 

skoleskyss.  

 

Konsekvensutredning 

Frøya kommune har vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jf. 

Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I vedlegg 1 og 2 til 

forskriften angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes 

om bør konsekvensutredes. 

 

Tiltaket kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger jf. § 8, bokstav a, Vedlegg II, 

punkt 10a; «Utviklingsprosjekter for industriområder», Vedlegg II, punkt 10e ii «Bygging av 

havner og havneanlegg» og Vedlegg II, punkt 11j «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 

tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål». Tiltak etter § 8, bokstav a og b, skal 

konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10. Tiltaket er vurdert til å 

utløse krav om konsekvensutredning ettersom tiltaket omfatter utfylling i sjø som vil kunne få 

konsekvenser for naturmiljø. Det er derfor foretatt en konsekvensutredning av naturmangfold.   

 

For planer som utløser krav om konsekvensutredning etter § 8, bokstav a og b, er det ikke 

krav om utarbeiding av forslag til planprogram. 

 

Vurdering i henhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. § 7).  

Naturmangfoldloven § 8 (Kunnskapsgrunnlaget).  

En har gjennom konsekvensutredningen for naturmangfold vurdert naturverdier i tilknytning til 

planområdet og influensområdet. Feltarbeidet ble gjort på høsten da de fleste planter har visnet 

og kan være vanskelig å identifisere. Det er fra før registrert krevende planter som vill-lin og 

bakkestjerne i og i nærheten av planområdet. Dette ser imidlertid ut til å ha vært på vegens 

fyllingsmasser. Vegkanter kan i mange tilfeller ha en rikere flora en området rundt.  

Vi mener kunnskapsgrunnlaget for karplanter er middels godt.  

 

Marin fauna og flora er ikke undersøkt annet enn i fjæresonen. Eksisterende informasjon om 

registrerte naturtyper er vurdert. Det er ellers ingen indikasjoner på at andre viktige marine 

naturtyper som f.eks. sterke tidevannsstrømmer eller store tareskogforekomster eksisterer her. 
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Vi mener kunnskapsgrunnlaget for marine naturtyper i utgangspunktet er ganske dårlig, men 

vurdert ut fra kjent informasjon, topografi og det en kunne se ved befaringen, mener vi likevel 

det gir et godt nok beslutningsgrunnlag.  

 

Kunnskapsgrunnlaget for hele området vurderes som godt nok i forhold til å sette en 

konsekvensgrad i forhold til metodikken i håndbok V712. 

 

“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.” 

 

En har gjennom denne kartleggingen vurdert naturverdier i tilknytning til planområdet, samt 

eventuelle verdier innenfor influensområdet i og utenfor planområdet. Planområdet har 

sannsynligvis liten verdi for fugl, og dermed har det liten betydning som del av jaktområde for 

hubro. Den bruker meget store områder i den sammenheng på Frøya, Uttian og sjøområdet til 

disse områdene, trolig over 20 km2. Nærliggende områder som ikke vil bli påvirket av 

utbyggingen ser ut til å kunne ha stor verdi som jaktområde for hubro med mye fugl observert. 

 

Området har vært befart en rekke ganger i 2020 i forbindelse med naturtypekartlegging over 

fire uker i ankomst- og hekketiden for vadefugl og gjess. I tillegg har det vært befart i juli og 

september i 2019. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok i forhold til mulig omfang og 

konsekvens av utbyggingen. 

 

Naturmangfoldloven § 9 («Føre-var-prinsippet»).  

“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 

unnlate å treffe forvaltningstiltak.” 

 

Naturtypene på Uttian, leveområder for fugl og fugl i planområdet vurderes å være godt 

nokkartlagt. Fugler som kan oppholde seg i og nært planområdet i sen høst og i vinterperioden 

kan bli påvirket, og er ikke kartlagt. Trolig er betydningen liten for fugl og effekten liten i 

forhold til negative konsekvenser. En har derfor ikke funnet grunn til å ta i bruk føre-var-

prinsippet. 

 

Utredninger eller kartlegginger videre utover dette vil måtte bli av at et stort omfang og 

innbefatte generelle utredninger i forhold til hubro, og vurderes som ikke samsvarende med 

mulig liten påvirkning og konsekvens av tiltaket. 

 

Naturmangfoldloven § 10 (Økosystemer og samlet belastning).  

Strandeng er en truet naturtype, blant annet på grunn av utbygginger. Frøya er likevel en 
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kommune med svært lang kyststripe med mange områder som ikke er bygget ut og som 

utvilsomt har lignende strandenger i denne størrelseskategorien. 

 

Det er registrert skjellsand i planområdet, som bare blir marginalt berørt. Det er meget store 

forekomster av skjellsand i regionen, og disse kan ikke sies å på noen måte være truet. 

Skjellsand er heller ikke en rødlistet naturtype.  

 

Gyteområdet for torsk ble bekreftet av Havforskningsinstituttet i 2019. Gytefeltet strekker seg 

langs store deler av Øst-Frøya, og rogn herfra transporteres videre ut i Froan via strømmene i 

sjøen. 

 

I denne sammenhengen er det torsk som art i en økologisk sammenheng som vurderes, og ikke 

torsk som ressurs, da dette skal vurderes under tema naturressurser. Tiltaket vil mest 

sannsynlig bare ha små effekter på området, og vi kan ikke se at det vil kunne utgjøre noen 

målbar effekt for torsk i regionen. For å forhindre at lokaliteten blir vesentlig berørt av tiltaket, 

så er det viktig at avbøtende tiltak som siltskjørt, og at det ikke gjennomføres anleggsarbeider i 

gyteperioden, blir benyttet. 

 

Videre har det blitt gjort en ytterligere vurdering fra Natur og Samfunn vedrørende 

næringssøksområdet for hubro i planområdet. Denne vurderingen ligger nedenfor, og kan også 

sees i notatet om hubro. 

 

“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 

er eller vil bli utsatt for.” 

 

Tiltaket skjer i et område som er mye påvirket av inngrep i form av bro og vei og utfylling i sjø 

samt kaier og bebyggelse i nærområdet. 

 

Samlet belastning av inngrepet vurderes som liten for hubro generelt, og jaktområdet til ett par 

hubro spesielt. Hubrobestanden i Norge har gått tilbake de siste årtiene med bakgrunn i ulike 

inngrep som veiutbygging, hytte og industriutbygging og generelle inngrep i leveområdene til 

arten. En har også kunnskapsmangel om årsakene. 

Hubro påvirkes sterkt negativt av forstyrrelser rundt hekkeplassene, og dette kan være en 

viktig årsak til tilbakegangen for hubro (DN rapport 2009). Dette tiltaket vil ikke påvirke 

hekkeplassen til ett hubropar, og vil i svært liten grad påvirke leve-jaktområdet til det samme 

paret. Siden nærområdet allerede er påvirket av hytter, vei og bro helt inntil planområdet vil 

trolig merforstyrrelsen som plantiltaket utgjør påvirke hubroen lite når den jakter på Uttian. 

 

Naturmangfoldloven § 11 (Tiltakshavers plikt til å dekke skader ved miljøforringelse). 

Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

 

Skadeomfanget innen oppdragsområdet vurderes å være svært beskjedent.  
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Naturmangfoldloven § 12 (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder).  

Tiltakshaveren er forpliktet til å benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig optimale 

i forhold til naturmiljø, økonomiske forhold og samfunnsmessige forhold. Det foreligger ikke 

informasjon som tilsier at det må settes krav til spesielle teknikker eller driftsmetoder. 

 

Det har videre blitt gjennomført to vurderinger av de opprinnelige tre områdene, Uttian, 

Skarpneset og Nordhammarvika, som ble vurdert for de aktuelle næringsaktørene som ønsker 

å etablere seg på Uttian. Den første vurderingen tar for seg de økonomiske, tidsmessige og 

næringsrelaterte aspektene ved valg av lokasjon. Ut i fra denne vurderingen kommer Uttian ut 

som det beste alternativet, grunnet god havning, kort etableringstid og en sentrumsnær 

beliggenhet. 

 

Den andre utredningen tar for seg naturmangfoldet, dets verdig og potensielle konsekvenser. 

Her ble Uttian rangert med stor naturverdi, men at både omfang og konsekvens av tiltaket 

vurderes til lite negativ. 

 

Begge vurderinger ligger vedlagt i sin helhet. 

 

Samlet vurdering: 

Grunnet den begrensede ankomståren over Uttibrua, så finnes det fortsatt utfordringer knyttet 

til trafikksikkerheten til og fra området. Det har blitt lagt inn både lys og fortau/gang- og 

sykkelsti i planforslaget. 

 

Det er i planforslaget lagt inn byggegrense mot veg på 10 meter, for å sikre muligheten for 

utvidelse av Uttibrua i fremtiden. Andre avbøtende tiltak som reduksjon av fart er også vurdert 

i planen. 

 

Ved første behandling av planen var det blitt gjort en konsekvensutredning av naturmangfoldet 

for et område på 250 daa. Dette området ble siden redusert til grove 31 daa etter tidlig 

involvering av sektormyndigheter. I denne vurderingen ble konsekvensgrad satt til å være 

minus en, på en skala som går fra minus fire til pluss fire. Dette indikerer at det vil bli noe 

miljøskade for delområdet.  

 

I førstegangsbehandlingen ble det vurdert av Rambøll/Natur og Samfunn at hubrolokaliteten 

ikke ville bli påvirket, og trengte derfor ingen videre vurdering. Dette ble ikke kommentert av 

FM i den påfølgende høringsrunden, og det ble derfor ikke gjort noen videre vurdering av 

tiltakets påvirkning med tanke på hubro. 

 

Etter egengodkjenning og klagebehandling, hvor egengodkjenning ble opphevet, så har det blitt 

innhentet nye vurderinger av henholdsvis hubro, storspove, oter, fisk og bunndyr samt en 

vurdering av alternative lokasjoner. 
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Den nærliggende hubrolokaliteten er den tyngste naturinteressen innenfor og rundt 

planområdet. Med en rødlisteklassifisering på sterkt truet, og kun tre til fire aktive 

reirlokasjoner på Frøya, må dette hensyntas i den endelige sluttbehandlingen. 

Årsaken til at området rundt Ellingssundet er rangert som et svært viktig område for den 

nærmeste reirlokaliteten, er at det store antallet byttedyr som oppholder seg i området rundt 

Litlsørøya gjør dette til et svært rikt næringsområde for hubro. 

 

Det har blitt skrevet et notat angående hubro av Natur og Samfunn. I dette notatet så skrives 

det at området utgjør en mindre del av hubrolokalitetens territorium. Videre så kommenteres 

det at planområdet i liten eller ingen grad har områder som gir spesielt gode forhold for 

vadefugler, ender, måker og gjess. Eventuelle dyr som bruker planområdet vil kunne flytte seg 

til lignende områder i nærheten. 

 

Utenom informasjonen fra Natur og Samfunn sitt notat, så har kommunen og fylkesmannen 

mottatt ytterligere informasjon angående hubro. 

 

I mai 2020 ble det gjennomført en taksering av samtlige hubrolokaliteter på Frøya, som ledd i 

et forskningsarbeid ledet av Magne Husby, professor ved Nord Universitet. Takseringen av 

den nærliggende lokaliteten viser at sektoren/kvadranten som dekker Uttian er den med størst 

tetthet og variasjon av byttedyr for hubro. I tillegg er dette et område som ligger geografisk 

nært reirlokaliteten, som gir kortere turer for hubroen når den skal finne mat. Med bakgrunn i 

observasjonene gjort i takseringsarbeidet, vil øyene rundt planområdet kunne defineres som et 

av de viktigste, om ikke det aller viktigste næringssøksområdet for nevnte lokalitet. Skulle 

næringsgrunnlaget forsvinne, så er sannsynligheten stor for at lokaliteten vil kunne oppleve 

færre suksessfylte hekkinger, og i verste tilfelle bli forlatt. 

 

Natur og Samfunn sin vurdering stemmer når en ser på området som ligger direkte innenfor 

planavgrensningen, men trekker man med nærliggende områder, som på sydsiden av Uttiveien, 

så øker usikkerheten. Ved etablering av et område som dette, hvor det finnes vannføring og 

bevegelser, så bør en ta med et større område enn det som er avgrenset i plan, ettersom tiltak 

innenfor planområdet vil skape ringvirkninger til nærliggende områder. 

Hubropopulasjonen på Frøya har vært systematisk overvåket siden 1999. Siden 2016 

representerer lokaliteten ved Uttian den mest verdifulle hubrolokaliteten på Frøya, ved at det er 

årlig ungeproduksjon med høy overlevelsesevne, og ungene herfra etablerer seg i andre 

territorier på Frøya. (M. Pearson) 

 

Denne informasjonen har i høringsperioden også blitt sitert og kommentert i de mottatte 

merknadene for saken. 

 

Ved en utbygging av det planlagte området, så er det stor usikkerhet om hvordan artene som i 

dag oppholder seg i området vil bli påvirket. Det er vanskelig å forutsi om byttedyrene for 
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hubro vil fortsette å oppholde seg i området, eller om næringsforholdene som gjør området så 

attraktivt vil forsvinne. 

 

Det har videre blitt vurdert virkninger på storspove og oter, som begge står på rødlisten, samt 

en ekstra vurdering av sjøfugl og havbunn. 

 

Både storspove og oter har blitt vurdert til å bli lite påvirket, ettersom det vurderes at arealene 

innenfor planområdet er av liten betydning for disse artene. Likevel finnes det usikkerhet rundt 

de påvirkninger som tiltaket vil ha utenom planområdet, og hvordan dette vil påvirke de nevnte 

artene. Ettersom både storspove og oter er mer eller mindre vanlig over hele Frøya, så vil 

påvirkningene totalt sett ha mindre innvirkning på de nevnte artene, i motsetning til hubro. 

 

Vedrørende sjøfugler og sjøbunn, så vurderes det at konsekvensene for akkurat de områdene 

som fylles ut er små, ettersom planområdet ikke inneholder store mengder skjellsand eller 

grunne områder. Selve Ellingsundet hvor det finnes en tidevannstrøm vil bli lite påvirket, og 

det finnes flere grunne områder på Uttian som vurderes til å være bedre enn det som finnes 

innenfor planområdet. Biologen som har skrevet disse vurderingene henviser til at om det 

ønskes en enda mer detaljert utredning, så må det utføres ytterligere undersøkelser og befaring 

av eksperter i de aktuelle fagfeltene. 

 

Gytefeltet for torsk, som ble verifisert av Havforskningsinstituttet i 2019, er del av et større 

gyteområde som strekker seg langs Øst-Frøya, hvorpå rogn fraktes med strømmen ut i Froan. 

Planområdet er en liten del av dette totale området, men det ansees at avbøtende tiltak bør 

implementeres i anleggsperioden for å sikre gytefeltet. 

 

Det er forsøkt å redusere de negative konsekvensene på landskapsbildet ved at bygningsmassen 

skal ha en nøytral fargesetting. I anleggsfasen kan en utfylling i sjø tilpasses 

strømningsretningen, eller det kan plasseres skjørt som demper eventuell uønsket sedimentflukt 

fra utfyllingsmassene gjennom sundet. 

 

Saken på Uttian har utviklet seg til en svært kompleks og vanskelig sak. På den ene siden står 

de tungtveiende naturmangfoldsverdiene som er beskrevet så langt. På motsatt side står de 

samfunnsnyttige interessene av planforslaget. 

 

Administrasjonen ser at det er et kritisk behov for areal til næringslivet i kommunen, med flere 

spredte planer og etableringer rundt om i kommunen. Det legges opp til at det skal 

gjennomføres en større gjennomgang av næringsarealer, for å kunne tilrettelegge bedre for 

fremtidens vekst, men dette er et arbeide som vil ta tid. 

 

Når det gjelder Uttian Næringsområde, har planarbeidet inkl. konsekvensutredninger vært 

omfattende og detaljert, og i vår mening i en omfatning som overskrider det vi mener er 

normalt. Etter flere års arbeid, der kommunen har avsatt ressurser i form av eget arbeid og til 

kjøpte tjenester, står vi overfor en situasjon som vi har hatt vansker med å håndtere. Vi har – i 
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prosessen – hatt tett dialog med sektormyndighetene, spesielt med Fylkesmannen, og har ut i 

fra tilbakemeldinger tatt nye steg frem mot behandling av reguleringsplan. Det inkluderer også 

erverv av området. Derfor er det ekstra vanskelig å akseptere de endelige tilbakemeldingene fra 

Fylkesmannen, inkl. innsigelsen. 

 

Frøya kommune er en kommune i vekst. Det gjelder både vekst i befolkning og vekst i 

næringslivet. Vi har behov for nye boligområder og nye næringsområder. Næringsaktørene har 

tydelige krav og definerte behov. Noen har behov for sjønære areal andre sentrumsnære, begge 

deler eller ingen av dem. Dette er noe som kommunen må forholde seg til og legge til rette for. 

Sjønære areal er pr. definisjon i strandsona og ofte tiltak i sjø. Den planlagte prosessen som 

skal gjennomføres i kommunen må inkludere sektormyndighetene. Vi er klar over at prosessen 

kan bli utfordrende, men vi må ta den. Skal Frøya kommune overleve i konkurransen med 

andre kommuner i Norge og regioner i andre land, må vi legge forhold til rette for at foretak 

etablert i kommunen får mulighet til å ekspandere, da innenfor rimelige grenser og krav til 

tiltak. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Kommunedirektøren at planforslaget 

detaljregulering for Uttian næringsområde (planid: 5014201813) tas til mekling, jf. PBL 

§ 5-6. 
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Til:   Saksbehandler, innvalgstelefon 

Frøya kommune, SFTL v/KLMI  Thomas Møller, 74 16 81 26 
   
Kopi til:   
FKTL 
 

Referat fra meklingsmøte 12. februar 2021 om reguleringsplan for Uttian 
næringsområde, Frøya kommune 

Til stede ved meklingen: 
Frøya kommune:     Kristin Furunes Strømskag, ordfører 
       Beathe Sandvik Meland, kommunedirektør 
       Kitt Julie Hansen, virksomhetsleder PMF 
       Aleksander Søreng, hovedutvalgsleder 
       Nils Jørgen Karlsen, næringsrådgiver 
       Anders Bakken Hekland, kommuneplanlegger 
 
Statsforvalteren i Trøndelag v/KLMI:   Anne Sundet Tangen, seksjonsleder 
       Maria Aastum, seniorrådgiver plan 
       Bjørn Rangbru, seniorrådgiver naturmangfold 
 
Trøndelag fylkeskommune:    Tore Forbord, rådgiver 
 
Statsforvalteren i Trøndelag:    Frank Jenssen, mekler 
       Thomas Møller, plankoordinator (referent) 
 
Med bakgrunn i uavklart innsigelse fra Statsforvalteren i Trøndelag som klima- og miljømyndighet 
ble det avholdt meklingsmøte digitalt på Teams den 12.02.2021. Innsigelsen var fremmet med 
bakgrunn i planforslagets risiko for negative virkninger for naturmangfoldet (Hubro) og 
naturmangfoldloven § 9 om føre-var-prinsippet. 
 
Mekler orienterer om meklingsinstituttet og meklerrollen. Formålet med meklingen er å finne 
løsninger lokalt fremfor evt. oversendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 
for endelig avgjørelse. 
 
Statsforvalteren v/plankoordinator orienterer om innsigelsen som foreligger og som er gjenstand for 
mekling. 
 
Kommunen v/ordfører forteller om kommunen, dens beliggenhet, ressursgrunnlag, 
befolkningsutvikling, sysselsettingsvekst, blomstrende næringsliv (landets største sjømatkommune 
målt i verdiskaping) og planforslaget for Uttian næringsområde i forbindelse med å legge til rette for 
sjønæring. 
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Kommune v/kommuneplanlegger sier det allerede er avklart med bedrifter som er klare for 
etablering på Uttian. Det opprinnelige planområdet på 200 daa er nå redusert til 15 daa, slik det 
ligger inne i vedtatt KPA. Redegjør kronologisk for saksprosessen som har vært gjennomført. Det er 
vurdert av konsulentfirmaet Natur og samfunn at den nærliggende hubrolokaliteten ligger såpass  
langt unna at den ikke vil bli nevneverdig påvirket av tiltak i planen. 
 
Kommunen v/plansjef forteller om en omfattende og arbeidssom prosess. Reiser prinsipielle 
spørsmål rundt planprosessen som skal sikre ressursbruk og forutsigbarhet for alle parter. 
Planvedtaket ble opphevet som følge av manglende utredning. Etterlyser en «tidsfrist» for når 
kunnskapsgrunnlaget skal være på plass. Faglig uenighet gjør det vanskelig for kommunen. Hvem 
skal de forholde seg til? Redd situasjonen påvirker omdømmet til kommunen overfor 
næringsaktører. Mangler sjønært erstatningsareal på nåværende tidspunkt. 
 
Mekler presiserer at klagesaksavgjørelsen ikke er gjenstand for mekling. 
 
KLMI v/seksjonsleder redegjør for saken og bakgrunn for innsigelsen. Ivaretagelse av naturmangfold 
er en viktig del av deres oppdrag. Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 skal ligge til grunn for 
beslutninger som fattes, herunder vurderinger av alternativ plassering. 
 
KLMI v/seniorrådgiver plan redegjør for vurderingene som skal gjøres i forbindelse med NML § 8. 
Dette innbefatter hvilke arter som kan bli berørt og hvilke konsekvenser tiltak kan få for berørte 
arter. I dette tilfellet berøres det viktigste hubroparet på Frøya ved at tiltaket kan begrense deres 
næringstilgang. Det er stor usikkerhet rundt effekten av tiltaket for hubroen. Det kan medføre 
endrede strømforhold, påvirke en viktig skjellsandforekomst, økt forstyrrelse fra menneskelig 
aktivitet og økt predasjon fra mink på samme byttedyr som hubroen lever av. 
 
Det er stor usikkerhet rundt samlet belastning. Rimelig å anta at tiltaket gjør NML § 5 vanskelig å 
oppnå. Økologisk funksjonsområde skal bevares, evt. skade som gjør det vanskelig å oppnå NML § 5 
skal veies opp mot andre samfunnsverdier. Næringsverdiene her er av lokal verdi, mens hubroen er 
av nasjonal verdi. KLMI mener at vurderingene av alternativ plassering etter NML § 12 ikke er god 
nok. 
 
KLMI v/seniorrådgiver naturmangfold redegjør for kartleggingsarbeidet som er gjennomført på 
hubro. Hitra og Frøya er et kjerneområde for hubro i Trøndelag. 
 
Trøndelag fylkeskommune v/rådgiver forteller at vegen ved planområdet er en fylkesveg av dårlig 
standard (smal, dårlig sikt m.v), men at tiltaket ikke vil medføre en stor økning i trafikk og er således 
ok. Planforslaget vil likevel medføre negative landskapsmessige virkninger og kommunen bør 
vurdere andre lokaliseringer. 
 
Kommunen v/næringsrådgiver forteller om alternativvurderingene som er gjort. Stort press på 
kommunen for å finne areal. Avhengig av sjønært areal. Opplever ellers at vurderingskriteriene er 
endret siden vindkraftprosjekt. Mener endrede strømforhold er svart ut i utredningen, det samme 
gjelder mink hvor front kan plastres og det kan settes ut feller. Føre-var-prinsippet setter kommunen 
«sjakk matt». 
 
Mekler spør hvor man nå kan finnes felles grunn. Kan kommunen skaffe nok kunnskap til at 
innsigelse kan trekkes, og hva trenger KLMI for at det skal være mulig? Kan også avbøtende tiltak 
bidra? 
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KLMI v/seksjonsleder viser til flere tidligere dialogmøter hvor også forskere har vært med. Man vet 
ikke hvordan tiltaket påvirker hubroen og ser ikke hvilke undersøkelser som kan gi svar per nå. 
KLMI v/seniorrådgiver plan peker på at Nord universitet har undersøkt hubroterritoriet og det er det 
aktuelle planområdet som har mest byttedyr for hubroen. Mener kommunen må vurdere en 
lokalisering som gir mindre konsekvenser for naturmangfold og at næringsinteressene er mest 
vektlagt i den vurderingen som er gjennomført. 
 
Kommunen v/næringsrådgiver mener usikkerheten må konkretiseres for at en skal kunne forholde 
seg til den. 
 
Mekler spør om kommunen har anledning til å imøtekomme KLMI sine bekymringer? 
 
Kommunen v/ordfører viser til at det har vært prøvd med dialogmøter der avbøtende tiltak 
begrunnet i fagrapporter har vært diskutert. 
 
Kommunen v/kommuneplanlegger redegjør for mulige avbøtende tiltak som har vært diskutert. 
Dette er tilleggsforing, pæler for hubro å sitte på, plastring av front, minkfeller og tiltak mot kråker 
og ravn i tillegg til komprimering av tiltakene for redusert fotavtrykk. Vurderingen fra KLMI er at 
virkningen av disse tiltakene er usikre. 
 
KLMI/seksjonsleder sier tilleggsforing er et nitidig arbeid som må gå over mange år. Stor usikkerhet 
til andre tiltak som har vært drøftet. 
 
Mekler forstår det slik at føre-var-vurderingen ligger fast til tross for de avbøtende tiltakene som har 
vært vurdert. 
 
Kommunen v/ordfører understreker at alle ønsker å ivareta hubroen. Lurer på om KLMI ønsker en 
konkretisert liste over avbøtende tiltak eller er ikke det nødvendig? 
 
KLMI v/seksjonsleder sier en slik liste ikke vil gi grunnlag for å frafalle innsigelsen. En slik liste må 
vurderes av ornitologisk kompetanse med tanke på virkninger og usikkerhet. Kan ikke forskuttere 
betydningen av en slik vurdering. 
 
Mekler forstår det slik at dette da evt. blir en ny prosess, og at innsigelsen ikke kan trekkes i dag. 
Pleier ikke å mekle i flere runder, men det kan være et alternativ å pause meklingen for å komme 
tilbake når det foreligger en oversikt som nevnt over. Det finnes da tre ulike veier videre: 1. videre 
samtaler/prosess, 2. kommunen kan be om at saken oversendes til KMD eller 3. kommunen kan 
legge bort planforslaget. 
 
Kommunen v/ordfører lurer på om KLMI vil stole på fagrapporter som er utarbeidet av konsulenter 
innleid av kommunen. En vil jo ikke få 100% sikre svar uansett. 
 
Mekler sier sporet med vurdering av avbøtende tiltak kanskje er usikkert? 
 
KLMI v/seksjonsleder sier slike rapporter som oftest inneholder forbehold. Er usikker på om sporet 
med en ekstra runde er riktig. Kan ikke forskuttere noen konklusjon. 
 
Mekler slår fast at begge parter er usikre på om dette er en farbar veg. Foreslår å konkludere med at 
meklingen ikke når frem. 
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Kommunen ønsker at det presiseres at spørsmål om avbøtende tiltak har blitt brakt opp ved flere 
anledninger, uten at de opplever at Statsforvalteren har gitt noen god respons på disse tiltakene. 
Kommunen er fortsatt villig til å implementere flere av disse for å redusere evt. påvirkning på hubro. 
 
Meklingen når ikke frem. 
 

Steinkjer 16.02.21 
Thomas Møller 

referent 
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1. Innledning - litt om saken/innsigelsen  
Saken gjelder reguleringsplan for et næringsområde ved brua til Uttian. Med tiltagende styrke 
har Fylkesmannen fokusert på planens betydning for naturmangfoldet og en gang opphevet 
kommunestyrets planvedtak fordi vesentlige opplysninger om hubro ikke var kjent og tatt i 
betraktning. I forlengelsen av opphevelsesvedtaket har kommunen arbeidet videre med 
samme plan og fått utført ytterligere undersøkelser og avklaringer rundt hubro og andre arter.  
 
Til planforslaget (med utvidet KU) sendte Fylkesmannen den 24.08.2020 innsigelse knyttet til 
hubro – begrunnet bl.a. i føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven.  
 
Planen ble vedtatt av kommunestyret den 26.11.2020 på tross av innsigelsen. Vedtaket lød 
slik: 
 

 

 
 
Vedtaket ble fattet før mekling var gjennomført. Mekling ble gjennomført 12.02.2021 men 
uten at partene kom til enighet. 
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Neste skritt i prosessen vil være at saken oversende KMD for endelig avgjørelse. Dette 
forutsetter dog at kommunen sender saken til Statsforvalteren med begjæring om 
oversendelse til departementet. 
 
Vi er bedt om å vurdere saken og Fylkesmannens innsigelse for å gi en anbefaling mht. om 
det vil ha noe for seg å sende saken til departementet. 
 
Vi konkluderer slik: 
 
Etter vårt syn er det grunnlag for å få saken løftet opp til departementet slik at den kan gis en 
overordnet og kanskje prinsipiell vurdering der.  
 
Som ledd i forberedelsen til en behandling i departementet kan det være fornuftig å få avklart 
de forhold Statsforvalteren knytter usikkerhet til. Det gjelder særlig strømningsforholdene i 
Ellingsundet etter etablering. Etter vår mening bør det faglig forankres hvordan en eventuell 
endring vil bli – og om dette i enden i så fall vil kunne få konsekvenser hubro, altså både en 
teknisk og en naturfaglig vurdering.   
 
2. Sakens forhistorie 
2.1 KPA 
Det aktuelle næringsområdet ved Uttian ble tatt inn ved utarbeidelsen av KPA 2018-2030, 
men da med et større areal. Fylkesmannen reiste innsigelser mot planen, herunder mot 
denne delen av den. I samordnet uttalelse datert 24.04.2019 uttalte Fm (innsigelse nr 13) 
 

Fylkesmannen viser til T-2/16 og fremmer innsigelse til område N6 – Uttian på grunn 
av at planene er i strid med statlige retningslinjer for diffrerensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen og av hensyn til manglende kunnskap om 
naturmangfoldverdiene i området. 

 
T-2/16: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-og-vesentlige-regionale-
interesser-pa-miljoomradet--klargjoring-av-miljoforvaltningens-innsigelsespraksis/id2504971/  
 
Innsigelsen mot arealet hadde en bred begrunnelse og knyttet seg ikke til hubro konkret: 
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Ved 2. gangs behandling den 23.10.2019 var området N6 redusert til omtrent tilsvarende det 
som nå er regulert og planen ble vedtatt uten ytterligere innsigelse. 
 
 
 
2.2 Reguleringplan 1 
Reguleringsarbeidet for «Uttian næringsområde» startet opp 06.02.2019 (dato for 
oppstartsmøte), dvs. før KPA var vedtatt. 
 
Frist for bemerkninger etter kunngjort varsel om oppstart var 26.03.2019. I planprogrammet 
fra 2018 (pkt. 2.4) var forholdet til hubro ikke nevnt. Plangrensen var trukket vesentlig videre 
enn det areal som senere ble avsatt til næring i KPA. 
 
I Fylkesmannens innspill til varselet om oppstart (brev 05.03.2019) var forholdet til hubro ikke 
nevnt. Fokuset lå i hovedsak på arealets størrelse, utfylling i sjø mv. 
 
Etter at planen var lagt ut til offentlig ettersyn sendte Fylkesmannen uttalelse ved brev dat. 
20.08.2019. Uttalelsen inneholdt bl.a. en innsigelse knyttet til naturmangfold, slik: 
 

Fylkesmannen fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-8 og rundskriv T-
2/16, pkt 3.11 og Naturmangfoldloven §§ 7 og 8 innsigelse til reguleringsplanen inntil 
det foreligger tilstrekkelig kunnskap til å vurdere konsekvensene av de foreslåtte 
tiltakene. 

 
Det følger av den nærmere begrunnelsen i brevet at kunnskapen om naturmangfold på deler 
av Frøya var mangelfull og at også det arbeidet som var gjort i forbindelse med planen (KU) 
var mangelfullt. Hubro var ikke konkret nevnt i innsigelsen eller begrunnelsen. Det ble krevd 
en supplerende KU før området kunne åpnes for tiltenkt utnytting. 
 
Innsigelsen avfødte kontakt og korrespondanse mellom kommunen og Fylkesmannen. Bla 
annet ble det fra Fylkesmannens side etterlyst en utdyping av forhold rundt «fugl», herunder 
om «…planområdet kan ha noen verdi for fugl, …» (epost fra Fm datert 27.08.2019). 
 
Fylkesmannens spørsmål ble svart opp av kommunen ved brev av 30.08.2019. Hubro var 
ikke konkret nevnt i kommunens tilbakemelding. 
 
Eventuell forekomst av hubro var ikke et tema i denne avklaringsfasen og det kan se ut til at 
utfordringer knyttet til hubro i området var ukjent både for kommunen og Fm. 
 
Etter at relevante avklaringer var gjort trakk Fylkesmannen innsigelsen. Varsel om at 
innsigelsen ville bli trukket ble først sendt pr epost 05.09 og ble senere fulgt opp pr brev 
24.09.2019.  
 
Reguleringsplanen ble vedtatt den 26.09.2019. 
 
2.3 Epost 09.09.2019 
09.09.2019, altså etter at Fylkesmannen pr epost hadde varslet at innsigelsen ville bli 
trukket, men før planen var vedtatt, innkom en epost til Fylkesmannen med kopi til Frøya 
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kommune. Eposten var sent av Martin Pearson som var i gang med et prosjekt knyttet til 
«Arbeid med hubro og kartlegging av næringstilgang i hubroterritorier». Prosjektet var støttet 
økonomisk av Fylkesmannen og var således kjent der. I eposten konkluderer Pearson slik: 
 

«Så langt i 2019 er det konstatert 4 hubropar på Frøya. De siste DNA 
undersøkelsene fra i sommer og høst viser at avkom, fra hunfuglen ved Uttian, inngår 
som en partner i samtlige av de andre tre parene på Frøya. Dette illustrer at unger fra 
territoriet ved Uttian har høy overlevelse i forhold til de andre territoriene og at den 
nåværende hubrobestanden på Frøya i stor grad har vært prisgitt dette hubroparet. 
En forringelse av et viktig næringsområde for hubro kan føre til at territoriet blir 
stående tomt for fremtiden. 
 
Hubrobestanden på Hitra og Frøya har mange utfordringer knyttet opp mot 
menneskelig aktivitet og påvirkninger. Næringsmangel av ulike årsaker er kanskje en 
av de aller viktigste? 

 
Utvikling av et industriområde ved Uttian, som høyst sannsynlig vil forringe kvaliteten 
for en rekke av hubroens vanligste byttedyr i området, vil dermed være svært uheldig 
for den lokale hubropopulasjonen på Frøya.» 

 
Svært mye peker i retning av at eposten eller innholdet i den ikke tilfløt de som arbeidet med 
reguleringsplanen i Frøya kommune – og ble derfor ikke tatt i betraktning der. Fylkesmannen 
har opplyst (brev 24.04.2020) at eposten tydeligvis heller ikke der kom til de rette personer i 
tide. 
 
2.4 Klage – opphevelse 
Planvedtaket ble påklaget av flere.  
 
Etter behandling i kommunen hvor vedtaket ble fastholdt, og etterfølgende kommunikasjon 
med Fylkesmannen (brev Frøya kommune datert 05.02.2020) varslet Fylkesmannen ved 
brev datert 24.04.2020 om at planvedtaket var opphevet.  
 
Fylkesmannens opphevelse av planvedtaket er begrunnet i at vesentlige opplysninger i 
saken – som kan ha virket bestemmende for planvedtaket – ikke hadde kommet frem i 
saken. Av den grunn fant Fylkesmannen at planvedtaket var ugyldig, jfr. fvl § 41. 
 
De vesentlige opplysninger det siktes til er innholdet i eposten fra Pearson den 09.09.2019 
om at «Utvikling av et industriområde ved Uttian, som høyst sannsynlig vil forringe kvaliteten 
for en rekke av hubroens vanligste byttedyr i området, vil dermed være svært uheldig for den 
lokale hubropopulasjonen på Frøya.» 
 
At området var viktig for hubroens jakt fremgikk for øvrig også av minst en av klagene. 
 
2.5 Reguleringsplan 2 
Reguleringsplan 1 og reguleringsplan 2 er samme plan med identisk kart og bestemmelser.  
 
Etter at planvedtaket var opphevet ble planen tatt opp til ny behandling. Det ble i den 
forbindelse utført ytterligere sakkyndige utredninger knyttet til mulige konsekvenser for arter 
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og naturmangfold og i forhold til naturmangfoldloven § 12, i håp om å kunne å imøtegå 
Fylkesmannens begrunnelse for å oppheve det opprinnelige planvedtaket. 
 
Etter vedtak om utlegging til offentlig ettersyn sendte Fylkesmannen innsigelse mot planen 
ved brev datert 24.08.2020. 
 
Fylkesmannens innsigelse er forankret i naturmangfoldloven §§ 9-12, herunder føre-var-
prinsippet. Innsigelsen er gitt en fyldig begrunnelse hvor det ikke konstateres at en utbygging 
vil medføre skade, men hvor det pekes på at det foreligger en mulig risiko for vesentlig 
negativ effekt på naturmangfoldet. Videre antas den planlagte utbyggingen å forringe viktige 
næringssøkområder. 
 
Fylkesmannen konkluderer i innsigelsen slik: 
 

«Fordelene ved tiltaket overstiger derfor ikke ulempene, herunder innbefattet 
usikkerhet og føre var-betraktninger, jf. Naturmangfoldloven §§ 9-12.» 

 
3. Kort om innsigelse og mulig fortsatt behandling 
3.1 Kravet til avveining og begrunnelse 
Bestemmelsene om innsigelse er inntatt i pbl §§ 5-4 – 5-6. 
 
I tillegg har regjeringen utarbeidet to rundskriv som forteller når det er grunnlag for 
innsigelse, hvordan innsigelser skal behandles mv. Dette er 
 
 H-2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven 

( https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-
plansaker-etter-plan--og-bygningsloven/id751295/ )  

   
T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av 

miljøforvaltningens innsigelsespraksis 
 ( https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-og-vesentlige-

regionale-interesser-pa-miljoomradet--klargjoring-av-miljoforvaltningens-
innsigelsespraksis/id2504971/ ) 

 
H-2/14 er generell for alle innsigelser og T-2/16 gjelder innenfor miljøfeltet og er nyere. 
 
Nedenfor er inntatt noen sitater fra de to rundskrivene, av betydning for vår sak. For å gi et 
komplett bilde må de enkelte punktene leses i sin helhet. Understrekningene er våre: 
 
H-2/14 

2.1.4. Effektiv planprosess, medvirkning og samordning, regionalt planforum 
 

«Det er viktig å legge opp planprosessen og behandlingen slik at kommunen blir gjort 
kjent med interesser som kan gi grunnlag for seinere innsigelser så tidlig som mulig i 
planprosessen, og før planen er klar til offentlig ettersyn.» 

 
2.3.2. Grunnlaget for innsigelse 
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«De fleste innsigelser vil dreie seg om konflikter mellom kommunens ønsker og 
behov, og nasjonale eller vesentlige regionale interesser i en bestemt arealbruk. Ofte 
vil det gjelde motstridende interesser, og det kan være nødvendig å foreta vanskelige 
avveininger mellom ønsket arealbruk og andre viktige hensyn. Det kan for eksempel 
gjelde hensynet til viktig næringsutvikling eller boligutbygging i kommunen, vurdert 
opp mot hensynet til naturmangfold eller jordvern.» 

 
T-2/16 
 

2b) Planforslagets konsekvens for miljøverdiene 
«Dersom det fremmes et planforslag uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om 
hvilke virkninger det kan ha for miljøverdiene, skal innsigelsesmyndigheten tidligst 
mulig i planprosessen be planmyndigheten om å frambringe tilstrekkelig kunnskap.» 

 
«Manglende kunnskap er likevel ikke automatisk et selvstendig grunnlag for å fremme 
innsigelse, med mindre det foreligger konkrete kunnskapskrav i lov, forskrift eller 
retningslinjer. Det må også foreligge en reell sannsynlighet for negative konsekvenser 
for nasjonale eller vesentlige regionale miljøverdier» 

 
2c) Tiltakets samfunnsmessige nytte  
«Innsigelsesmyndigheten skal gjøre en avveining mot andre samfunnsinteresser som 
planen fremmer før det fattes en konklusjon om å fremme eller ikke fremme en 
innsigelse. Det skal være en høyere terskel for å fremme innsigelse mot en plan som 
legger grunnlag for tiltak som vurderes å være av vesentlig samfunnsmessig verdi, 
enn en plan som vurderes som mindre samfunnsnyttig.» 

 
2e) Samlet vurdering av fordeler og ulemper  
«På bakgrunn av en samlet vurdering etter pkt. a) – d) over, tar 
innsigelsesmyndigheten en beslutning om det skal fremmes en innsigelse eller ikke.» 

 
Som det går frem skal myndighet med innsigelsesrett gjøre en rekke vurderinger før 
innsigelsen fremmes, evt. opprettholdes etter mekling. Ikke minst skal det foretas en 
vurdering av sektorinteressene opp imot andre samfunnsinteresser som planen fremmer. 
 
Hva angår kunnskapskravet og føre-var-betraktninger som grunnlag for innsigelse viser vi til 
pkt. 4 nedenfor hvor vi omtaler enkelte bestemmelser i naturmangfoldloven. 
 
3.2 Behandlingen etter mekling: 
Følgende fremgår av H-2/14: 
 

3. Oversendelse av innsigelsessaker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Ved innsigelse til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan skal planen etter at 
vedtak i kommunestyret er gjort, sendes departementet til behandling dersom 
kommunestyret ikke har tatt hensyn til innsigelsene. 

 
3.1. Kommunens oversendelse   
Kommunen må i sitt oversendelsesbrev gjøre rede for konflikten og kommunens 
begrunnelse for ikke å ta hensyn til innsigelsen. Det må gis en saksframstilling og slik 
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dokumentasjon at fylkeskommunen, fylkesmannen og departementet får god oversikt 
over konflikten og kommunens behandling av denne. Forholdet til regionale planer, 
kommuneplaner og eventuell reguleringsplan skal framgå. Det må gjøres rede for 
hvordan eventuelt krav om konsekvensutredning er ivaretatt. 
 
Kommunen skal sende saken til fylkesmannen. Kopi av brevet skal sendes til 
fylkeskommunen og det organ som har innsigelse, og eventuelt til andre berørte. 
Dersom fylkeskommunen ønsker å gi supplerende uttalelse, må fylkesmannen 
underrettes. Uttalelsen tas med i fylkesmannens oversendelse til departementet, eller 
den kan ettersendes. 

 
Det følger av rundskrivet at planen skal sendes departementet – etter at vedtak i 
kommunestyret er gjort. Rundskrivet er forfattet ut ifra hovedregelen, nemlig at mekling 
gjennomføres før kommunestyrets endelige planvedtak. I dette tilfellet fattet kommunestyret 
vedtak om å godkjenne planen den 26.11.2020, dvs. før mekling var gjennomført. 
 
Det er ikke et krav at saken skal behandles politisk på ny nå, dersom kommunen fortsatt står 
på sitt. Den videre prosess rundt innsigelsen startet opp i og med at kommunestyret vedtok 
planen på tross av den foreliggende innsigelsen. Jeg viser også til del 2. i kommunestyrets 
planvedtak som lyder: 
 

 
 
Uansett kan det være hensiktsmessig med en politisk behandling etter mislykket mekling for 
å forankre at saken ønskes behandlet i departementet. 
 
4. Litt om naturmangfoldloven, kunnskapsgrunnlag og føre-var-prinsipp 
4.1 Kunnskapsgrunnlaget 
Utgangspunktet er at forvaltningen skal bygge sine beslutninger på et så godt 
kunnskapsgrunnlag som mulig. Dette følger av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper og 
fvl. § 17. Dette prinsippet kommer også til uttrykk i nml. § 8: 
 
  

Naturmangfoldloven § 8 (kunnskapsgrunnlaget): 
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.» (understreket av oss) 
 

Det er ikke noe absolutt krav om vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Det må foretas en 
balanse mellom hva som er rimelig å forlange sett ut fra sakens karakter og mulig 
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miljøpåvirkning, samt kostnadene ved fremskaffing av kunnskapen. Det er med andre ord 
tale om en vurdering av hva som med rimelighet kan kreves. 
 
I Ot.prp nr. 52 (2008-2009) s. 379 flg. heter det:  
 

«Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og 
omfang. Et absolutt krav om et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag for enhver 
beslutning som berører naturmangfoldet ville favne altfor vidt. For det første er 
naturmangfoldet og de prosesser som virker der så komplekst at vi neppe i 
overskuelig fremtid vil ha inngående vitenskapelig kunnskap om arter, naturtyper, 
økologiske prosesser med mer. For det andre er det heller ikke hensiktsmessig å 
bruke en omfattende og kostbar forsknings- og utredningsinnsats når det er tale om 
begrenset virksomhet og ubetydelig forventet skade. 
[…] 
Med "sakens karakter" siktes bl.a. til omfanget av virksomheten, graden av 
profesjonalitet, om det er tale om store økonomiske interesser og om det er en 
kortvarig eller mer permanent påvirkning. Det vil f.eks. kreves et annet 
kunnskapsgrunnlag for en beslutning knyttet til et svært begrenset uttak av genetisk 
materiale enn for omfattende kommersiell høsting. Tilsvarende vil 
kunnskapsgrunnlaget for en beslutning om et mikrokraftverk være et helt annet enn 
for en større kraftutbygging. "Risiko for naturmangfoldet" henger nært sammen med 
sakens karakter. Det er tale om både hvor stor risiko det er for miljøpåvirkning og hvor 
stort omfang den antas å kunne få.  
Bestemmelsen pålegger ikke myndighetene å utføre generell kartlegging av 
naturmangfold. 

[…] 

Vitenskapelig kunnskap skal være objektiv og den skal være etterprøvbar. 

[…] 
Den kunnskapen som etterlyses i §8 vil normalt bare utgjøre en del av 
beslutningsgrunnlaget. Avhengig av hvilken type beslutning det dreier seg om, vil 
beslutningen også bygge på annen kunnskap, f.eks. om økonomiske konsekvenser 
eller om påvirkning på andre interesser som f.eks. helse eller friluftsliv. Hvilke 
interesser som kommer inn, og hvilken kunnskap som kreves, vil da avhenge av en 
kombinasjon av naturmangfoldloven §8, det aktuelle hjemmelsgrunnlaget for 
beslutningen og alminnelige forvaltningsrettslige regler.» 
 

4.2 Føre-var-prinsippet 

 
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var-prinsippet) 
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 
skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 
eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.» 
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Det er bestemmelsens første punktum som er tema i denne konkrete saken. Annet punktum i 
§ 9 tar først og fremst sikte på situasjon hvor det vurdere tiltak for å ivareta naturmangfoldet, 
typisk bevaringstiltak eller fangstbegrensninger.  
 
Føre-var-prinsippet er et forsiktighetsprinsipp som anvendes ved mangel på kunnskap. Der 
man – etter å ha vurdert hva som er rimelig å kreve i den aktuelle saken - mener å ha 
tilstrekkelig kunnskap, skal ikke dette prinsippet komme til anvendelse. Dette gjelder også 
selv om konsekvensene for naturmangfoldet er alvorlig. I de tilfeller kunnskapsgrunnlaget 
anses som tilstrekkelig skal det utelukkende foretas en avveining av fordeler og 
skadevirkninger av tiltaket, se for eksempel nml. §§ 4 og 5 om forvaltningsmål for naturtyper, 
økosystemer og arter. 
 
5. Planen/tiltaket 
I henhold til Planbeskrivelsen utgjør arealet innenfor plangrensen ca 31 daa. En del av dette 
er avsatt til VHS (Havneområde i sjø) og avsatt areal på land er derfor noe mindre og under 
30 daa.  
 

 
 
I planen er det satt av ca. 15 daa til BKB (forretning/kontor/industri) i tillegg til nødvendig 
vegareal. 
 
Det landareal planen dekker består av to mindre øyer som er bundet sammen av veifylling 
og det er ikke gjennomstrømning mellom øyene. Landarealet utgjør ca 13,5 daa. Oppfylt 
areal vil således utgjøre rundt 15 daa.  
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Næringsgrunnlaget på Frøya er svært knyttet til havrettede næringer – som kommunen 
ønsker å legge til rette for (ref. kommuneplanens samfunnsdel). Det er marginale muligheter 
for utvikling av næringstomter i kommunen og i all hovedsak vil all utvikling knytte seg til 
sjønære områder. Det er også dette næringslivet i kommunen etterspør. 
 
Reguleringsplanen er helt i tråd med kommunens overordnede mål for næringsutvikling og 
det er stort behov for næringsområdet. I planprosessen ble det vurdert andre alternativ (nml 
§ 12), men de alternativer som ble vurdert ble ikke samlet sett ansett som bedre.   
 
Som del av det opprinnelige planarbeidet ble det utarbeidet en KU. I forlengelsen av 
Fylkesmannens opphevelse av planvedtaket 24.04.2020, hvor begrunnelsen var at 
vesentlige opplysninger om hubro ikke var kjent og hensyntatt, ble det foretatt ytterligere 
kartlegging/vurdering av 
 

 Hubro  
 Oter 
 Fugl og havbunn 
 Storspove 
 Nml § 12 

 
I forhold til planens beskjedne omfang har kartleggingen vært svært omfattende. 
 
 
6. Fylkesmannens innsigelse 24.08.2020 
6.1 begrunnelsen 
Før eposten av 09.09.2019 fra Pearson «dukket opp» hadde ikke Fm hatt fokus på hubro 
som mulig utfordring i forhold til planarbeidet. Fm sier om dette i innsigelsesbrevet: 
 

Den nærmeste hekkelokalitet for hubro var såpass langt unna at direkte forstyrrelse 
av denne ikke burde være et problem. Fylkesmannens planseksjon var på det 
tidspunktet ikke kjent med informasjon som etter hvert har kommet til, om hubroens 
bruk av området til næringssøk, og innsigelsen til reguleringsplanen ble derfor trukket. 
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Fylkesmannen har tidligere påpekt at det ikke er gjort tilstrekkelige utredninger knyttet til 
naturmangfold, men i innsigelsen forteller han at hva angår hubro sitter han selv med et 
«relativt godt» kunnskapsgrunnlag for sine vurderinger: 
 

Staten har siden handlingsplanen ble ferdigstilt i 2009 brukt betydelige summer på 
ulike tiltak for hubro. I Trøndelag har det siden 2015 blitt tildelt flere hundre tusen i 
tilskudd til kartlegginger og tiltak på Hitra og Frøya. Tiltak som har blitt tildelt midler er 
blant annet tilleggsforing nært hekkelokalitet, utbedring av reirhyller og registrering av 
aktivitet i reir. I tillegg til midler direkte knyttet til handlingsplanen, deles det ut midler 
gjennom ordningen «Tilskudd til trua arter» og gjennom Viltfondet. Dette har bidratt til 
et relativt godt kunnskapsgrunnlag i øyregionen. 

 
Avslutningsvis i brevet kommer dette også til uttrykk slik: 
 

Frøya er et tyngdepunkt for hubropopulasjonen i Trøndelag, og det foreligger mye 
kunnskap om hubroens bruk av det aktuelle planområdet. (vår understrekning) 

 
I innsigelsen legger Fylkesmannen til grunn at god næringstilgang er et viktig bidrag for å 
opprettholde den lokale bestanden: 
 

Den høye hekkesuksessen er sannsynligvis relatert til spesielt god næringstilgang. 
Dersom næringstilgangen blir redusert, er det ikke så sannsynlig at hubroparet klarer 
å opprettholde sin gode hekkesuksess. 
 

Fylkesmannen går så videre med å peke på at det aktuelle område er svært produktivt både 
pga. strømforholdene og forekomstene av skjellsand – som gir gode næringsforhold for 
sjøfugl lengre opp i næringskjeden. Det vises også til gjennomført taksering av fugl i 
hubroens jaktområde. Takseringen er ikke konkret knyttet til observasjoner av hubroens 
jaktaktivitet. 
 

Takseringen av den nærliggende hekkelokaliteten viser at sektoren/kvadranten som 
dekker Uttian er den med størst tetthet og variasjon av byttedyr for hubro. I tillegg er 
dette et område som ligger geografisk nært reirlokaliteten, som gir kortere turer for 
hubroen når den skal finne mat. 

 
Ut ifra de momenter Fylkesmannen har listet opp konkluderer han slik: 
 

Med bakgrunn i observasjonene gjort i takseringsarbeidet, vil holmene rundt 
planområdet kunne defineres som et av de viktigste, om ikke det aller viktigste 
næringssøksområdet for nevnte lokalitet. (vår understrekning) 

 
Slik vi oppfatter det er det denne slutningen som utgjør den ene siden av den pro & contra-
vurderingen Fylkesmannen skriver avslutningsvis i brevet: 
 
 

Det er svært stor usikkerhet knyttet til effektene av tiltaket isolert sett, og til den 
samlede belastningen som hubroen potensielt kan bli utsatt for om tiltaket blir 
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gjennomført. Fordelene ved tiltaket overstiger derfor ikke ulempene, herunder 
innbefattet usikkerhet og føre var-betraktninger, jf. naturmangfoldloven §§ 9-12. 

 (understreket av oss) 
 
6.2 Håndtering av hubro ved planlegging ellers 
Vi finner grunn til å bemerke at fylkesmannens henvisning til hubroens jaktområde som 
begrunnelse for innsigelse oppfattes som en ny synsvinkel hva angår forvaltning av hubro 
ved arealplanlegging. I 2009 ble det startet opp et «Hubro-prosjekt» og det ble utarbeidet en 
handlingsplan   

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/dirnat2/attachment/17/rapport_20
09-1.pdf . 

I handlingsplanen er det pkt. 8.4 beskrevet hvordan hubro skal hensyntas ved 
arealplanlegging: 

Nybygg og hyttefelt bør ikke etableres nærmere enn 1000 meter fra hekkelokaliteter 
for hubro. Dersom hekkelokaliteten ligger i en naturlig ferdselstrasé for folket i 
hyttefeltet bør ikke utbygging finne sted. Også ved etablering av scooterløyper vil 
det være viktig å være oppmerksom på hubrolokaliteter. Det utarbeides 
informasjonsmateriell om anbefalinger vedrørende hensyn til hubro i plansaker. 

Da, som hittil har altså fokuset ligget på hekkelokaliteten hva angår arealplanlegging. 

7. Kommentarer til innsigelsen 
7.1 Kunnskapsgrunnlaget: «Uttianparet» og dets bruk av området 
Vi er ikke kjent med at betegnelsen «Uttianparet» er benyttet tidligere og antar så langt at 
betegnelsen er relatert til saken, og ikke til at hubroen benytter Uttian som jaktområde. Om vi 
har rett oppfatter vi bruken av betegnelsen som skjev. 
 
Vi har ikke sett noen dokumentasjon som underbygger at Uttian er et viktig, eller det viktigste 
jaktområde for hubro som hekker innenfor relevant område. Vi har i det hele ikke sett noen 
verifiserbar dokumentasjon på observasjon av hubro i området. Hubro er en meget stor, 
majestetisk og karakteristisk fugl og de aller fleste vil minnes sine observasjoner av fuglen – 
og omtale dem. Dersom hubro regelmessig bruker dette området til jakt er det svært underlig 
at dette ikke er kjent lokalt, selv om den er nattaktiv. Når Fylkesmannen skriver: 
 

Frøya er et tyngdepunkt for hubropopulasjonen i Trøndelag, og det foreligger mye 
kunnskap om hubroens bruk av det aktuelle planområdet. 

 
så er vi usikre på hva det vises til. 
 
Vi har vært i kontakt med Statsforvalteren for å få oversendt det kunnskapsgrunnlaget som 
danner grunnlaget for innsigelsen. Vi har den 24.02 mottatt i alt 31 rapporter/dokumenter, 
men kan ikke så langt se at det i noen av dem er skrevet noe om hubroens bruk av Uttian 
som jaktområde. Vi har derfor pr epost bedt Statsforvalteren om å utdype hvor dette 
kunnskapsgrunnlaget er forankret og fått følgende svar: 
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«Jeg oppfattet at du ba om noe som kunne underbygge vår påstand om at 
kunnskapsgrunnlaget om hubro er relativt godt… Når det gjelder bruken av området 
ved Uttian-brua gikk vi rett til kildene, Magne Husby ved NordUniversitet, og Georg 
Bangjord i Norsk ornitologisk forening (NOF). Det er har kommet mye eposter med 
innspill fra flere, men vi valgte å forholde oss til NordUniversitet som har undersøkt 
tilstedeværelse av byttedyr i det nærmeste hubroterritoriet (også kalt Uttianparets 
territorium) og NOF som har undersøkt dietten til blant annet dette paret.» 

 
Det kan virke som om kunnskapsgrunnlaget nå er nedgradert fra at «…det foreligger mye 
kunnskap om hubroens bruk av det aktuelle planområdet» til «relativt godt». 
Kunnskapsgrunnlaget knytter seg dertil til kontakt pr telefon til to personer og er forankret i 
«tilstedeværelse av byttedyr i det nærmeste hubroterritoriet (også kalt Uttianparets 
territorium) og NOF som har undersøkt dietten til blant annet dette paret». 
 
Det kan virke som om god tilgang til byttedyr i Uttianområdet i seg selv har ledet til 
Statsforvalterens konklusjon og at konklusjonen ikke er basert på observasjoner eller andre 
dokumenterbare forhold rundt hubroens tilstedeværelse. At området er urbanisert og at 
mange forhold kan trekke i retning av at hubroen holder seg borte ser ikke ut til å ha vært tatt 
i betraktning.  
 
Det har vært telefonisk kontakt med Statsforvalteren hvor de to telefonsamtalene var tema. 
Det kom da frem at det som ble opplyst i telefonsamtalene ikke ble nedtegnet annet enn 
gjennom det som er vist til i innsigelsen. 
 
Slik vi ser det er ikke det kunnskapsgrunnlaget Statsforvalteren bygger på hva angår 
hubroens bruk av Uttianområdet forankret vitenskapelig. Det er heller ikke etterprøvbart. 
 
På den annen side: i det foreliggende planmaterialet finnes tegn på at hubro mest sannsynlig 
er en meget sjelden gjest her. I planprosessen kom det inn innspill fra en aktiv «fuglekikker» 
(anonymisert her) som skrev: 
 

Undertegnede kan dokumentere nær 370 besøk på hytta med adresse 
Uttiveien 100, 7270 Dyrvik. Hytta har umiddelbar nærhet (200-300m) til 
det planlagte industriområdet. (…)Jeg er i tillegg en lidenskapelig hobbyfotograf og 
har nesten bestandig med kamerautstyr på tur. Med bakgrunn i dette tør 
jeg påstå at jeg kjenner området meget godt og har god oversikt over 
både dyreliv og hvordan området blir brukt til rekreasjon. 
(…) 
 
Undertegnede har fulgt fuglelivet på den sørvestre delen av Sørøya helt 
siden 1998. Det er et stort mangfold av arter i dette området, jeg kan 
dokumentere de fleste arter med både bilder og en del videoer. (…) 
 
Vi har ingen sikker observasjon av Hubro selv (…) 

 
Det må samtidig nevnes at innsenderen har observert stor fugl som «…ikke er 
forenlig med verken Havørn eller Grågås». Han forteller også at han «Har også funnet 
ansamling av fjær fra forskjellige fugler inn i det tette skogholtet som etter all 
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sannsynlighet er rester fra fangst foretatt av Hubro». 
 
Om skogholtet forteller innsenderen imidlertid også: 
 
 I det samme skogholtet er det et yndet sted for Havørn å sitte, spesielt 

den siden som vender mot sjøen og Uttianbrua. I tiden fra august til april 
ser vi nesten daglig Havørn som sitter i disse trærne på timevis, eller 
sitter i fjæresteinene med bytte av et eller annet slag. 

 
Det hefter derfor stor usikkerhet ved innsenderens konklusjon om at ansamling av fjær mv. 
knytter seg til hubro. 
 
Mest sannsynlig er vedkommende innsender den som gjennom de siste årene har 
opparbeidet best oversikt over fuglelivet på Uttian, herunder hubro. 
 
Innsenderens interesse for fugl og hans manglende observasjoner av hubro samt manglende 
kjennskap til hubro lokalt bidrar i vesentlig grad til å trekke grunnlaget for fylkesmannens 
konklusjoner i tvil hva angår planområdet med omland som et viktig, eller det viktigste 
jaktområdet for hubro. 
 
Det er imidlertid ikke avgjørende for saken om Uttian er et viktig jaktområde eller ikke. Selv 
om man legger til grunn at området er svært viktig, er det spørsmålet om det planlagte tiltaket 
kan medføre negative konsekvenser for hubroens tilgang til mat der, som er avgjørende. 
 
7.2 Fylkesmannens vurdering av mulige negative forhold 
Fra innsigelsen: 
 

Fylkesmannens faglige vurdering er at tiltaket kan få vesentlig negativ effekt på 
Uttian-parets hekkesuksess, på grunn av dårligere næringstilgang, om tiltaket 
gjennomføres. Usikkerhet om effektene av et tiltak, kan medføre at føre-var-prinsippet 
får anvendelse. Hvis det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om effekter på 
naturmangfold, følger det av føre-var-prinsippet at det skal tas sikte på å unngå mulig 
vesentlig skade på naturmangfoldet. 

 
I dette tilfellet kan en tenke seg at flere mindre åpenbare effekter av arealendringer, 
som redusert næringstilgang, økt forstyrrelse fra båttrafikk og menneskelig aktivitet 
samt økt belastning fra mink, kan få negativ påvirkning på sjøfugl i området og 
dermed påvirke hubroen negativt. Over tid kan det føre til at arten forsvinner fra 
Uttian. (Understreket av oss) 

 
Det er altså tre forhold Fm tar i betraktning som grunnlag for innsigelsen nemlig 
 

 Mulig redusert næringstilgang 
 Mulig økt forstyrrelse fra båter og menneskelig aktivitet 
 Muligens mer mink lokalt 

 
7.3 Redusert næringstilgang 
7.3.1 Strømforhold 
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Fylkesmannen fokuserer særlig på mulig endrede strømforhold dersom næringsområdet blir 
etablert (fylling i sjøen). Fylkesmannen uttaler: 
 

I saksframlegget antas det at strømmen ikke vil bli vesentlig endret, og det er derfor 
knyttet usikkerhet til hvorvidt en eventuell endring i strømforhold vil påvirke 
sjøfuglenes næringstilgang i området. 

 
Senere skriver Fylkesmannen: 
 

Det skal etableres en steinfylling i sjøen. Ifølge kommunens saksframlegg er marin fauna 
og flora ikke undersøkt annet enn i fjæresonen, og kommunen skriver at 
kunnskapsgrunnlaget for marine naturtyper i utgangspunktet er ganske dårlig. 

 
Slik vi leser innsigelsen på dette punktet griper fylkesmannen fatt i uttrykket «antar» og tolker 
en usikkerhet inn i dette, uten å forholde seg til hva antagelsen faktisk gjelder. Likeså peker 
han på at kunnskapsgrunnlaget for marine naturtyper er «ganske dårlig» uten å ta stilling til 
om slike naturtyper blir berørt i særlig grad.  
 
Fylkesmannen drar etter vår mening «antagelsen» i plangrunnlaget etter hårene og drar ut 
av den en usikkerhet vi ikke kan de at det er grunnlag for. Hvor løs denne antagelsen er må 
etter vår mening ses i lys av hvilket tiltak det er tale om og hvilke konsekvenser det kan 
tenkes å få.  
 
I planbeskrivelsen og i saksfremlegget (som fylkesmannen viser til) er dette beskrevet slik: 
 

Det fylles ut til rundt kote -2.5 og maksimalt i 20 meters bredde fra land i nordlig 
retning. Sundet har en bredde på rundt 130 meter og er 7 meter på det dypeste. 
 
Gjennomstrømingenshastigheten vil kunne gå noe opp, men det antas at endringen 
er så liten at det ikke vil påvirke bunnforhold og/eller sedimentflukt gjennom sundet. 

 
 
 
Utfyllingen vil i all hovedsak skje på land og i sjøen nord for Ellingsholmen og Sørøya. Bare i 
liten grad vil det bli fylt ut i Ellingsundet, hvor strømmen går. Dette illustreres nedenfor: 
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Oppfyllingen mot Ellingsundet vil skje litt ut i sjøen, på grunt vann og ut mot en holme. Løpet 
utenfor holmen har en dybde på opptil 7 m i ca. 80 meters bredde. Innenfor holmen er 
dybden max ca. 1 - 2 m. Vannføringskapasiteten for sundet er blitt estimert til å bli redusert 
med ca. 25 m3 ved utfylling. Dette tilsvarer 4 % av sundets totale kapasitet, som er estimert 
til å være rundt 606 m3 vann per sekund ved 2 knops hastighet. 
 
Det fremstår som svært sannsynlig at en slik mindre justering av terrenget ikke vil påvirke 
strømningsforholdene i sundet nevneverdig – og det er derfor godt belegg for å «anta» dette. 
En gjenstående usikkerhet er uansett mest sannsynlig neglisjerbar hva angår påvirkningen 
på næringsforholdene for beitende arter på begge sider. I de grad det foreligger en 
usikkerhet ligger den innenfor et svært snevert spenn. Etter vår mening er det derfor ikke 
grunnlag for den grad av usikkerhet Fylkesmannen mener å kunne konstatere. 
 
Ut ifra hvordan fylkesmannen i innsigelsen griper fatt i uttrykket «antar» er det grunn til å tro 
at oppfyllingen ikke ville ha blitt en del av innsigelsen dersom andre ord var brukt i 
saksfremlegget, for eksempel «legger til grunn at». 
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I forbindelse med klagebehandlingen hadde Fylkesmannen et annet syn på mulige endringer 
i strømningsforholdene. Det skrives i vedtaket: 
 

Mangler ved utredningen for øvrig 
Det er videre anførsler i klagene som gjelder manglende utredning av påvirkning på 
strømningsforhold med bl.a. mulig negativ effekt for sjøørret, mulig forurensning i 
grunnen fra barking som skal ha foregått på 60-tallet, mudring, og terrenginngrep der 
fyllmasser skal hentes. 

 
Kommunen har flere steder omtalt de nevnte forholdene. Anførselen som gjelder 
strømningsforhold var kjent ved behandlingen av planen, og er vurdert i 
planbeskrivelsen og i innstillingen til vedtaket. Anførslene er videre kommentert i 
kommunens forberedende behandling av klagesaken. De er dessuten kommentert i 
brevet til klageinstansen av 5. februar 2020. 

 
Kort oppsummert er kommunens vurdering at strømforholdene vil bli forholdvis lite 
påvirket.  
( … ) 
 
Fylkesmannen kan ikke se grunnlag for å si at kommunens utredning av de omtalte 
momentene har vært mangelfull, i forhold til hva som kreves, jf. fvl. § 17 og pbl. Etter 
hva som er kommet frem, er det i alle tilfelle ikke grunn til å regne med at det kan ha 
virket bestemmende for vedtakets innhold at man ikke har hatt mer kunnskaper om 
disse forholdene før vedtaket. Det vises til fvl. § 41. 

                 
7.3.2 Skjellsand 
At forekomst av skjellsand blir berørt er også nevnt av Fylkesmannen. Ifølge 
Miljødirektoratets miljøbase er det svært store forekomster av skjellsand i området.  
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Planlagt utfylling vil berøre den viste forekomsten av skjellsand med 2 – 3 daa i øst og det 
må kunne legges til grunn at konsekvensene for naturmangfoldet – og til slutt for hubro - av 
dette beskjedne inngrepet vil bli forsvinnende små. 
 
7.4 Økt forstyrrelse 
Uttian er et – etter målestokken på Frøya – nokså tett befolket område som også er under 
utvikling, uavhengig av påtenkt utnytting. 
 
Det finnes flere områder med tett bebyggelse, fra Storbåtbukta i vest, til Uttian Panorama i 
øst. Disse feltene, og omkringliggende bebyggelse består av både fritids- og helårsboliger. 
Videre finnes det også et industriområde på Hestøya, hvor det er etablert flere forskjellige 
næringsaktører. 
 
På Fast-Frøya så finnes det ytterligere fritids- og helårsboliger, samt et større industriområde 
nord for Ellingssundet, og et mindre på sørsiden. 
 
Planmessig så finnes det også åpning for ytterligere med boliger og industri på Uttian 
gjennom kommuneplanens arealdel. 
 
Ellingsundet utgjør en del av hovedleia rundt Frøya og til og fra Sistranda og benyttes hele 
året til næringstrafikk og av fritidsbåter. På sommeren er særlig trafikken av fritidsbåter 
betydelig. 
 
En etablering som planlagt vil innebære noe mer trafikk på dagtid med båt og over brua. Det 
er dog tale om et begrenset planområde og mer-trafikken som følge av ny virksomhet der vil 
bli marginal i forhold til situasjonen i dag og i forhold til den øvrige samfunnsutviklingen. 
Frøya er et samfunn i god vekst. 
 
7.5 Økt forekomst av mink 
Fylkesmannen skriver: 
 

Erfaringsbasert kunnskap tilsier at mink trives spesielt godt i slike steinfyllinger. Mink 
er en fremmed art med svært høy risiko på fremmedartslista. Etablering av steinfylling 
vil kunne gi økt predasjon fra mink på sjøfugl i området, og vil på sikt kunne gi 
dårligere næringstilgang for hubro. 

 
Fylkesmannen uttaler seg nokså vagt med å bruke ordene «vil kunne» og «vil på sikt 
kunne».  
 
Fra Frøya kommune ble det under meklingen foreslått å plastre fyllingen – som et avbøtende 
tiltak. Dette står fast og etter vår mening bør da denne del av begrunnelsen for innsigelsen 
falle bort. 
 
7.6 Oppsummering så langt 
Uti fra det kunnskapsgrunnlaget vi kjenner stiller vi oss undrende til at en etablering i tråd 
med reguleringsplanen kan gi vesentlig negativ effekt for hubroen på Frøya, slik 
Fylkesmannen legger til grunn.  
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Etter vår mening er det for det første ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at det aktuelle området 
utgjør et vesentlig – kanskje det viktigste – jaktområdet for relevant bestand. Vi har ikke sett 
noen verifiserbar dokumentasjon rundt forekomsten av hubro her. Det ser videre ut til at 
Fylkesmannen utelukkende har lagt vekt på at området er produktivt og bør være attraktivt 
for hubro, men ikke har lagt noen vekt på at det aktuelle området er relativt tett bebodd og 
hvor det finnes næringsvirksomhet – som er faktorer som vil bidra til å holde hubroen borte. 
 
Hvorvidt området er et viktig jaktområde for hubro eller ikke er dog ikke avgjørende. Selv om 
man legger det til grunn blir spørsmålet uansett om en utbygging som planlagt vil kunne 
innebære en reell fare for at området blir mindre aktuelt som jaktområde for hubro. 
 
Vi ser i innsigelsen ikke noe faglig belegg/kunnskapsgrunnlag for at en etablering i tråd med 
planen vil kunne innebære reell fare for endringer av vesentlig betydning hva angår 
næringstilfang, slik fylkesmannen legger til grunn. Kunnskapsgrunnlaget knyttet til 
strømningsforhold og skjellsand peker ikke i den retningen. Slik vi oppfatter det er det liten 
eller ingen grunn til å tro at strømforholdene i Ellingsundet blir endret av betydning og ingen 
viktige lokaliteter av skjellsand blir vesentlig berørt. Vi peker også på at økningen i trafikk 
som følge av tiltaket vil bli helt marginal og primært vil skje på dagtid når hubroen er borte.  
 
Vi er kjent med en rapport som konkret omtaler næringstilgangen for hubro som følge av 
planlagt tiltak. Det er rapport fra Pearson 25.05.2020. Han omtaler dette slik i sin konklusjon: 
 

Hvis denne og fremtidige utbygginger i området av sundet fører til en forringelse av 
de marine levekårene for fisk og bunndyr bør den ikke gjennomføres av hensyn til 
hubro på Frøya. 

 
Pearson tar altså ikke stilling til om det planlagte tiltaket vil medføre negative konsekvenser 
eller ikke. 
 
7.7 Fylkesmannens avveining av interessene i saken 
Fylkesmannen skriver: 
 

Fordelene ved tiltaket overstiger derfor ikke ulempene, herunder innbefattet 
usikkerhet og føre var-betraktninger, jf. Naturmangfoldloven §§ 9-12. 

 
Som nevnt under pkt. 3.1 skal det – før innsigelse gis – foretas en avveining av de 
forskjellige hensyn i saken, herunder de samfunnsmessige prioriteringer som ligger bak 
planen. Det samme gjelder selvsagt under/etter mekling hvor fylkesmannen skal ta stilling til 
om innsigelsen skal opprettholdes. Er planen viktig lokalt skal det være en høyere terskel for 
å legge inn innsigelse enn ellers. 
 
I Fylkesmannens brev datert 24.08.2020 finnes ingen referanser til bakgrunnen for planen 
eller planens betydning lokalt. Det er derfor ikke mulig å se hva Fylkesmannen har tillagt vekt 
hva angår «fordeler» ved planen, eller for den del om det i det hele er foretatt noen avveining 
av de forskjellige aspekter i saken. I brevet er det kun fokus på ulempene – og det ser herfra 
ut til at Fylkesmannen ikke har foretatt noen avveining av relevante hensyn. Dersom 
hensynet til hubroen uten videre har fått trumfe alle andre hensyn er det åpenbart i strid med 
de plikter og det ansvar Fylkesmannen har som innsigelsesmyndighet. 
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8. Kunnskapsgrunnlaget – anvendelsen av føre-var-prinsippet 
Etter Frøya kommunens vurdering må kunnskapsgrunnlaget knyttet til den aktuelle hubro-
problematikken anses for å være tilfredsstillende, slik at føre-var-prinsippet ikke kommer til 
anvendelse. Vi viser da til planens beskjedne omfang i lys av de utredninger som er 
gjennomført og det materialet som ellers foreligger. Det primære i saken er 
kunnskapsgrunnlaget knyttet til hubro. Ytterligere utredning av hubro, jakt og jaktområder vil 
ta svært lang tid, være svært kostbart og vil ligge langt utenfor det som er rimelig å kreve i 
forhold til sakens art og omfang. Vi oppfatter også fylkesmannens innsigelse som en 
bekreftelse på at tilstrekkelig kunnskap er på plass. At det er uenighet mht. hva 
kunnskapsgrunnlaget skal lede til er en annen sak. 
 
På oppdrag fra Rambøll har Natur og samfunn AS i to omganger våren/sommeren 2020 
kartlagt og vurdert naturmangfoldet i området. Den generelle konklusjonen er at 
«konsekvensene for hubro [vurderes] å være liten som følge av utbyggingen.» Kartleggingen 
viser bl.a. at det nærmeste hekkeområdet fra Uttian ligger omtrent 2,5 km unna (det antas at 
det er denne hekkelokaliteten som Fylkesmannen noe misvisende velger å benevne som 
«Uttian-paret»), og at Uttian ligger helt i ytterkant av hjemmeområdet til paret. Planområdet 
er vurdert å utgjøre ca 1,7 promille av artens totale territorium. Kartleggingen viser dog at 
planområdet kan være et mulig jaktområde for hubro. 
 
Vi vil peke på ett særlig forhold knyttet til Fylkesmannens kunnskapsgrunnlag. Som nevnt 
ovenfor under pkt. … følger det av forarbeidene til nml. § 8 at «Vitenskapelig kunnskap skal 
være objektiv og den skal være etterprøvbar.» Det synes som at Statsforvalteren bygger sine 
vurderinger på to telefonsamtaler med Magne Husby, som har foretatt studier, men som ikke 
er publiserte. Kunnskapen Fylkesmannen bygger på er ikke etterprøvbar, og det er umulig å 
vurdere om kunnskapsgrunnlaget er objektivt. Dette utgjør etter vår mening en 
saksbehandlingsfeil. 
 
9. Overordnede konsekvenser for Frøya kommune 
Bekymringene i saken synes å knytte seg til et mulig jaktområde. For Frøya kommune er 
dette – på et overordnet nivå – av helt sentral betydning. I en utredning foretatt i 2015 ifm. 
utbygging av vindkraftverk på Frøya, så fremgår det at det er påvist hubro over store deler av 
Frøya (hekkeplassene er naturligvis ikke konkret angitt).  
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Hvis man skal legge til grunn at det ikke bør være «forstyrrelser» i en radius på flere 
kilometer fra reirlokaliteten, så vil dette i realiteten medføre at store deler av Frøyas areal i 
uoverskuelig fremtid vil kunne bli båndlagt, noe som vil få dramatiske konsekvenser for 
Frøya-samfunnet.  
 
Å opparbeide et kunnskapsgrunnlag som vil være tilstrekkelig til å sile ut hvilke områder på 
Frøya som er viktigere enn andre hva angår hubroens jakt betraktes som uoverkommelig. 
Det samme gjelder å utrede konsekvenser av tenkelige tiltaks mulige påvirkning på hubroens 
jaktmuligheter. Slik vi ser det kan denne saken derfor få ganske vidtgående konsekvenser.  
 
10. Tilrådning 
Etter vårt syn er det grunnlag for å få saken løftet opp til departementet slik at den kan gis en 
overordnet og kanskje prinsipiell vurdering der.  
 
Som ledd i forberedelsen til en behandling i departementet kan det være fornuftig å få avklart 
de forhold Fylkesmannen knytter usikkerhet til. Det gjelder særlig strømningsforholdene. 
Etter vår mening bør det faglig forankres hvordan endringen vil bli – og om dette i enden i så 
fall vil kunne få konsekvenser hubro, altså både en teknisk og en naturfaglig vurdering.   
 
Dersom kommunen velger å gå videre med saken må det lages en ekspedisjon til 
Statsforvalteren. Det kan skje raskt. Parallelt med dette kan relevant fagkyndighet kontaktes 
– og i ekspedisjonen Statsforvalteren tas det forbehold om ettersendelse av eventuell 
rapport. 
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1. Innledning 
Vi viser til tidligere notat om reguleringsplanen for Uttian datert 05.03.2021 hvor vi i all 
hovedsak går igjennom Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) sin innsigelse som kom i brev 
datert 24.08.2020. I notatet oppsummerte vi også planprosessen som sådan og de innspill 
som kom fra Fylkesmannen underveis. 
 
Frøya kommune oppfatter Fylkesmannens håndtering av saken som uforutsigbar, noe som 
har medført at kommunen – i tillit til innspill fra Fylkesmannen – har videreført planprosessen 
og ervervet eiendom for å kunne gjennomføre det planlagte tiltaket. Nå har planprosessen 
stoppet opp og dersom saken avsluttes nå vil arbeid og kostnader være tapt.  
 
Vi er bedt om å vurdere Fylkesmannens håndtering av plansaken opp mot gjeldende 
lovbestemmelser og god forvaltningsskikk. 
 
2. Kort oppsummering 
Fylkesmannen la inn innsigelse mot det opprinnelige planutkastet, men trakk senere 
innsigelsen – etter avklaringer med kommunen. Den 09.09.2019, 15 dager før innsigelsen 
formelt ble trukket, mottok Fylkesmannen epost fra Pearson som har god kunnskap om 
hubro. Innholdet i eposten foranlediget ingen reaksjon da. Det er opplyst at dette skyldes at 
eposten ikke hadde kommet rette vedkommende hos Fylkesmannen i hende. 
 
Senere, i forbindelse med behandling av klage over planvedtaket, la Fylkesmannen helt 
avgjørende vekt på den samme eposten og opphevet planvedtaket som ugyldig. Etter 
Fylkesmannens oppfatning inneholdt eposten opplysninger om hubro som skulle ha vært 
kjent for kommunestyret da vedtaket ble fattet – og som kunne ha hatt betydning for utfallet. 
 
Ved ny behandling av planen – og etter revisjon av KU hva angår naturmangfold – har 
Fylkesmannen på ny lagt inn innsigelse. Grunnlaget for innsigelsen er det samme som i 
eposten datert 09.09.2019, og er etter Fylkesmannens syn ytterligere forankret i det 
kunnskapsgrunnlag som finnes mht. hubroens bruk av Uttian som jaktområde. 
 
Frøya kommune har på sin side brukt mye ressurser på planarbeidet – i tillit til at arbeidet 
ville føre frem. Etter at Fylkesmannen trakk innsigelsen første gang planen var til behandling 
- og etter at vedtak var fattet –  ervervet kommunen grunn for gjennomføring av planen. 
Dette i tillit til at forholdet til naturmangfold, herunder hubro var løst. Samlet sett har 
kommunen hatt følgende utgifter på planarbeidet og erverv av grunn: 
 
2.1. Prosjektregnskap regulering Uttian 
2018   
Rambøll  483 466 
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Seascan    60 000 
Dekar   103 591 
Internt     79 257 
              726 314 
2019   
Rambøll          1 291 390 
Dekar                 58 265 
Bjerkan Stav    59 688 
Internt   195 314 
Annet       1 562 
           1 606 219 
2020   
Rambøll  436 475 
Dekar     15 789 
Bjerkan Stav    34 391 
Prosjektutv MN   48 467 
Tensio   629 969 
Intern     94 343 
Annet     11 859 
Erverv           2 060 561 
           3 331 854 
   
Totalt           5 664 387 
 
Dette er kostnader som vil være spilt dersom innsigelsen blir stående og reguleringsplanen 
må legges bort. 
 
3. Historikken 
Jeg viser til det jeg skrev under pkt. 2 i vårt opprinnelige notat og tar her bare med 
hovedpunktene relatert til innspill og innsigelser fra Fylkesmannen/Statsforvalteren.  
 
I det opprinnelige notatet konkluderer vi med at innsigelsen datert 24.08.2020 ikke er godt 
begrunnet og neppe forankret i et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Nedenfor legger vi 
imidlertid til grunn at Fylkesmannen den 24.04.2020 ga uttrykk for følgende: 
 

Frøya er et tyngdepunkt for hubropopulasjonen i Trøndelag, og det foreligger mye 
kunnskap om hubroens bruk av det aktuelle planområdet. (vår understrekning) 

  
og ser på om Fylkesmannens oppfatning av kunnskapsgrunnlaget har endret seg underveis i 
prosessen. 
 
3.1. KPA 
I samordnet uttalelse datert 24.04.2019 lav Fylkesmannen inn følgende innsigelse 
(innsigelse nr. 13) 
 

Fylkesmannen viser til T-2/16 og fremmer innsigelse til område N6 – Uttian på grunn 
av at planene er i strid med statlige retningslinjer for diffrerensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen og av hensyn til manglende kunnskap om 
naturmangfoldverdiene i området. 
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Innsigelsen mot arealet hadde en bred begrunnelse og knyttet seg ikke til hubro konkret: 
 

  
 
Ved 2. gangs behandling den 23.10.2019 var området N6 redusert til omtrent tilsvarende det 
som nå er regulert og planen ble vedtatt uten ytterligere innsigelse. Innsigelsen var således 
frafalt. 
 
3.2. Reguleringsplan 1 vedtatt 26.09.2019 
I Fylkesmannens innspill til varselet om oppstart (brev 05.03.2019) var forholdet til hubro ikke 
nevnt. Fokuset lå i hovedsak på arealets størrelse, utfylling i sjø mv. 
 
Etter at planen var lagt ut til offentlig ettersyn sendte Fylkesmannen uttalelse ved brev dat. 
20.08.2019. Uttalelsen inneholdt bl.a. en innsigelse knyttet til naturmangfold, slik: 
 

Fylkesmannen fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-8 og rundskriv T-
2/16, pkt 3.11 og Naturmangfoldloven §§ 7 og 8 innsigelse til reguleringsplanen inntil 
det foreligger tilstrekkelig kunnskap til å vurdere konsekvensene av de foreslåtte 
tiltakene. 

 
Det følger av den nærmere begrunnelsen i brevet at kunnskapen om naturmangfold på deler 
av Frøya var mangelfull og at også det arbeidet som var gjort i forbindelse med planen (KU) 
var mangelfullt. Hubro var ikke konkret nevnt i innsigelsen eller begrunnelsen. Det ble krevd 
en supplerende KU før området kunne åpnes for tiltenkt utnytting. 
 
Innsigelsen avfødte kontakt og korrespondanse mellom kommunen og Fylkesmannen. Bla 
annet ble det fra Fylkesmannens side etterlyst en utdyping av forhold rundt «fugl», herunder 
om «…planområdet kan ha noen verdi for fugl, …» (epost fra Fm datert 27.08.2019). 
 
Fylkesmannens spørsmål ble svart opp av kommunen ved brev av 30.08.2019. Hubro var 
ikke konkret nevnt i kommunens tilbakemelding. 
 
Eventuell forekomst av hubro var ikke et tema i denne avklaringsfasen og det kan se ut til at 
utfordringer knyttet til hubro i området var ukjent både for kommunen og Fm. 
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Etter at relevante avklaringer var gjort trakk Fylkesmannen innsigelsen. Varsel om at 
innsigelsen ville bli trukket ble først sendt pr epost 05.09 og ble senere fulgt opp pr brev 
24.09.2019.  
 
3.3. Epost 09.09.2019 
Den 09.09.2019, like etter at kommunen pr epost hadde fått beskjed om at innsigelsen ville 
bli trukket, innkom en epost til Fylkesmannen med kopi til Frøya kommune. Eposten var sent 
av Martin Pearson som var i gang med et prosjekt knyttet til «Arbeid med hubro og 
kartlegging av næringstilgang i hubroterritorier». Prosjektet var støttet økonomisk av 
Fylkesmannen og var således kjent der. I eposten konkluderer Pearson slik: 
 

«Så langt i 2019 er det konstatert 4 hubropar på Frøya. De siste DNA 
undersøkelsene fra i sommer og høst viser at avkom, fra hunfuglen ved Uttian, inngår 
som en partner i samtlige av de andre tre parene på Frøya. Dette illustrer at unger fra 
territoriet ved Uttian har høy overlevelse i forhold til de andre territoriene og at den 
nåværende hubrobestanden på Frøya i stor grad har vært prisgitt dette hubroparet. 
En forringelse av et viktig næringsområde for hubro kan føre til at territoriet blir 
stående tomt for fremtiden. 
 
Hubrobestanden på Hitra og Frøya har mange utfordringer knyttet opp mot 
menneskelig aktivitet og påvirkninger. Næringsmangel av ulike årsaker er kanskje en 
av de aller viktigste? 

 
Utvikling av et industriområde ved Uttian, som høyst sannsynlig vil forringe kvaliteten 
for en rekke av hubroens vanligste byttedyr i området, vil dermed være svært uheldig 
for den lokale hubropopulasjonen på Frøya.» (Understreket av oss) 

 
Eposten endret ikke Fylkesmannens syn på innsigelsen og bekreftelse om at denne var 
trukket ble sendt kommunen pr brev den 24.09. Planen ble vedtatt to dager etter. 
 
Fylkesmannen har opplyst (brev 24.04.2020) at eposten tydeligvis ikke kom til de rette 
personer i tide og at det var årsaken til at opplysningene ikke ble hensyntatt der. 
 
3.4. Klage – opphevelse 24.04.2020 
Fylkesmannens opphevelse av planvedtaket er begrunnet i at vesentlige opplysninger i 
saken – som kan ha virket bestemmende for planvedtaket – ikke hadde kommet frem i 
saken. Av den grunn fant Fylkesmannen at planvedtaket var ugyldig, jfr. fvl § 41. 
 
De vesentlige opplysninger det siktes til er innholdet i eposten fra Pearson den 09.09.2019 
om at «Utvikling av et industriområde ved Uttian, som høyst sannsynlig vil forringe kvaliteten 
for en rekke av hubroens vanligste byttedyr i området, vil dermed være svært uheldig for den 
lokale hubropopulasjonen på Frøya.» 
 
Fylkesmannen skriver om dette i avgjørelsen: 
 

Et tema som imidlertid ikke er beskrevet i KUen, og som ikke synes å være nevnt i 
dokumentene i plansaken ellers, er at arealet i planen brukes som jaktområde for 
hubro. Dette er påpekt av flere i klageomgangen. 
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Dette er klart nok et viktig moment for valg av regulering av området til 
næringsvirksomhet. Hubro er klassifisert som sterkt truet (EN) i rødlisten for arter. Det 
vises til naturmangfoldloven (nmfl.) § 5. Se videre nmfl. § 8 jf. § 7. 
Det er ikke gitt at området ikke kan brukes som næringsareal, selv om det betyr 
redusert jaktområde for arten. Men det er vanskelig å komme unna at et planvedtak 
truffet uten at dette har vært kjent for kommunestyret, ikke kan sies å bygge på et 
fullstendig faktaunderlag. 

 
Det er i behandlingen av klagesaken, kommet fram at opplysningene om jaktområdet 
for hubro faktisk var kjent både i kommunen og hos Fylkesmannen før planen ble 
vedtatt, men neppe av alle som arbeidet med plansaken. I alle fall har det tydeligvis 
ikke kommet fram til rette personer i tide. Det henger trolig sammen med den litt 
innviklede prosessen, med behandling av to planer samtidig. (Understreket av oss) 

 
3.5. Reguleringsplan 2 vedtatt (mot innsigelse) 26.11.2020 
Reguleringsplan 1 og reguleringsplan 2 er samme plan med identisk kart og bestemmelser.  
 
Etter at planvedtaket var opphevet ble planen tatt opp til ny behandling. Det ble i den 
forbindelse utført ytterligere sakkyndige utredninger knyttet til mulige konsekvenser for arter 
og naturmangfold og i forhold til naturmangfoldloven § 12, i håp om å kunne å imøtegå 
Fylkesmannens begrunnelse for å oppheve det opprinnelige planvedtaket. 
 
Etter vedtak om utlegging til offentlig ettersyn sendte Fylkesmannen innsigelse mot planen 
ved brev datert 24.08.2020. 
 
Mht. kunnskapsgrunnlaget skriver Fylkesmannen innledningsvis i innsigelsen: 
 

Den nærmeste hekkelokalitet for hubro var såpass langt unna at direkte forstyrrelse 
av denne ikke burde være et problem. Fylkesmannens planseksjon var på det 
tidspunktet ikke kjent med informasjon som etter hvert har kommet til, om hubroens 
bruk av området til næringssøk, og innsigelsen til reguleringsplanen ble derfor trukket. 

 
Senere uttrykker Fylkesmannen seg slik: 
 

Staten har siden handlingsplanen ble ferdigstilt i 2009 brukt betydelige summer på 
ulike tiltak for hubro. I Trøndelag har det siden 2015 blitt tildelt flere hundre tusen i 
tilskudd til kartlegginger og tiltak på Hitra og Frøya. Tiltak som har blitt tildelt midler er 
blant annet tilleggsforing nært hekkelokalitet, utbedring av reirhyller og registrering av 
aktivitet i reir. I tillegg til midler direkte knyttet til handlingsplanen, deles det ut midler 
gjennom ordningen «Tilskudd til trua arter» og gjennom Viltfondet. Dette har bidratt til 
et relativt godt kunnskapsgrunnlag i øyregionen. 

 
Til slutt i brevet konkluderes det imidlertid slik mht. kunnskapsgrunnlaget: 
 

 Frøya er et tyngdepunkt for hubropopulasjonen i Trøndelag, og det foreligger mye 
kunnskap om hubroens bruk av det aktuelle planområdet. (vår understrekning) 
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3.6. Oppsummering av innsigelser/klagebehandling 
Brev datert 24.04.2019: Fylkesmannen reiser innsigelse mot KPA (N6), bl.a. begrunnet i 
manglende kunnskap om naturmangfoldet. Innsigelsen trukket etter at N6 ble redusert. 
 
Brev datert 20.08.2019: ny innsigelse mot reguleringsplanen for Uttian (tilsv. KPA/N6) 
begrunnet bl.a. manglende kunnskap om naturmangfoldet. Innsigelsen trukket pr epost 05.09 
og brev 24.09.2019. 
 
Vedtak 24.04.2019: Planvedtak opphevet etter klage, begrunnet i at «nye» opplysninger (om 
naturmangfoldet/hubro) burde ha vært kjent ved kommunens avgjørelse. 
 
Brev datert 24.08.2020: Ny innsigelse begrunnet i naturmangfold (hubro) 
 
Det foreligger altså tre påfølgende innsigelser i saken som alle gjelder det samme 
planområdet og de samme forhold (naturmangfold). Dertil er kommunens planvedtak 
opphevet en gang med samme begrunnelse. 
 
4. Kunnskapsgrunnlaget 
4.1. Fylkesmannens fokus 
Det ser ut til at heller ikke Fylkesmannen anså reguleringsplanen som problematisk for hubro 
før eposten datert 09.09.2019. Fokuset lå antagelig den gang på reirlokaliteten og 
reirlokaliteten lå for langt unna. Det var derfor opplysningene i eposten – om Uttian som 
(mulig) jaktområde - som i seg selv medførte at planvedtaket ble opphevet ved vedtak datert 
24.04.2020 og som senere ledet til innsigelsen den 24.08.2020. 
 
Hva angår kunnskapsgrunnlaget ser det imidlertid ut til at dette har vært tilfredsstillende også 
tidligere i prosessen. Jeg viser da til at Fylkesmannen flere ganger i innsigelsen 24.08.2020 
fremholder at kunnskapsgrunnlaget om hubroens bruk av området var godt. I alle fall var 
kunnskapsgrunnlaget på plass 09.09.2019 – før innsigelsen til reguleringsplan 1 ble trukket. 
 
Slik vi ser det kom det neppe frem nye, konkrete opplysninger i eposten 09.09.2019. Det 
som fremkommer der er at Ellingsundet er produktivt og trekker til seg mye fugl som er 
aktuelle byttedyr for hubro. At området er produktivt og fuglerikt er imidlertid ikke noe ny 
opplysning, men har vært kjent lenge.  
 
Det «nye» i eposten var fokuset på Uttian som jaktområde. At Uttian var et viktig jaktområde 
for Hubro fremstår imidlertid mer som en refleksjon/slutning fra Pearson ut ifra tilgangen på 
byttedyr, enn basert på vitenskapelige funn om hubroens faktiske bruk av området. Det 
samme gjelder at det planlagte tiltaket «… høyst sannsynlig vil forringe kvaliteten for en 
rekke av hubroens vanligste byttedyr i området.» Vår slutning er derfor at eposten ikke 
bragte inn et bredere kunnskapsgrunnlag, men den foranlediget at Fylkesmannen resonerte 
annerledes enn han hadde gjort tidligere og la inn et nytt moment ved virderingen. 
 
I forbindelse med behandling av planen siste gang mottok Fylkesmannen ytterligere 
informasjon i form av (foreløpig) rapport fra Martin Pearson datert 25.05.2020. I tillegg 
kontaktet Fylkesmannen to forskere ved Nord universitet pr telefon, som er kort referert i 
innsigelsen. Vi er ukjente med hva de to forskerne har fortalt. 
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4.2. Kunnskap om hubro 
I 2009 ble det etablert en «handlingsplan» for på nasjonal basis å sikre nødvendig kunnskap 
om hubroen. Lokalt styres prosjektet av Fylkesmannen/Statsforvalteren som årlig rapporterer 
til Statsforvalteren i Nordland (koordinator). I tillegg yter Statsforvalteren tilskudd til forskning 
på hubro, og det er årlig gitt flere tilskudd til forskning på hubro på Hitra/Frøya – som er 
kjerneområdet for hubro i Trøndelag.  
 
Det er gjennom årene publisert en god del materiale om hubro på Frøya og Hitra. I de 
tilgjengelige kildene er det imidlertid lagt betydelig arbeid i å holde tilbake kunnskap som kan 
bidra til at allmennheten får kunnskap om hubroens hekkelokaliteter eller annet som kan 
avsløre hvor hubroen holder til. Kjente lokaliteter skal dog registreres og stedfestes på en 
måte som gir den enkelte kommune mulighet til å ta hensyn til reirforekomsten i sin 
planlegging.  
 
Ut over en omtrentlig lokalisering av reirlokaliteter vil ikke en kommune normalt ha tilgang til  
mye kunnskap om hubroen lokalt, etter det vi forstår. Dette med unntak av publiserte artikler 
og rapporter som ikke innehar opplysninger av spesifikk verdi ved arealplanlegging. Det er 
Statsforvalteren, NOF og forskningsmiljøene som besitter detaljkunnskap om hubro, 
gjennom arbeidet med handlingsplanen og forskning/overvåkning. 
 
I de tilfeller en innsigelsesmyndighet besitter vanskelig tilgjengelig kunnskap av betydning for 
arealforvaltningen er det etter vår mening særlig viktig at relevante hensyn spilles inn tidlig i 
en planprosess. Det vil også være viktig for innsigelsesmyndigheten, all den tid eventuell 
mulighet for å inngi innsigelse ellers kan bli forspilt. 
 
5. Prosessen 
5.1. Innsigelsesprosessen generelt  
Det er et klart mål i lovverket at innsigelse skal fremmes så tidlig som mulig i planprosessen. 
Dette fremkommer tydelig i forarbeidene til plan- og bygningsloven. Hvem som har 
myndighet til å fremme innsigelse til planforslag følger av pbl. § 5-4. I forarbeidene til 
bestemmelsen jfr. Ot.Prp.nr.32 (2007-2008) s. 191 understrekes at  

 
Det er et mål at behovet for innsigelser skal reduseres ved at mulige konflikter 
bringes fram tidlig og løses gjennom planprosessen. 

 
Fristen for innsigelse etter pbl. § 5-4 femte ledd er så tidlig som mulig og senest innen den 
frist som er fastsatt for høringen av planforslaget. Av forarbeidene fremgår det at innsigelse 
bør varsles allerede i forbindelse med utarbeiding av planprogrammet. 
 
Retningsgivende for statsforvalterens rolle i innsigelsessaker er også rundskriv H-2014-2 fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I dette rundskrivet står det blant annet 

 
Innsigelse skal ikke benyttes som et virkemiddel bare for å komme i dialog med 
kommunen, men kun dersom det er et klart og reelt grunnlag for innsigelse. 

 
I tillegg er det vist til følgende 

For øvrig bør det legges vekt på tidsbruken og framdriften i innsigelsessaker under 
hele planprosessen. Det følger også av forvaltningsloven at saker skal forberedes og 
avgjøres så raskt som mulig. 
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Som vist over er det et overordnet mål og lovgivers klare intensjon at innsigelser skal varsles, 
og fremmes så tidlig som mulig og at prosessen skal være forutsigbar.  
 
5.2. Tapt innsigelsesadgang 
Det er klart at statsforvalteren har myndighet til å fremme innsigelse til KPA og RP. Det er 
likevel visse begrensninger i denne adgangen. Disse begrensningene fremgår av pbl. § 5-5, 
som lyder som følger: 
 

§ 5-5.Begrensning i adgangen til å fremme innsigelse 
Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold fastsatt i formål og bestemmelser 
som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har blitt avgjort i løpet av 
de ti foregående år. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot forhold i plansak som 
det kunne ha vært fremmet innsigelse mot i forbindelse med en tidligere plan om 
samme forhold vedtatt i løpet av de ti foregående år. Dersom kommunen og 
innsigelsesorganet er uenig om adgangen til å fremme innsigelse etter denne 
bestemmelsen er avskåret, avgjør departementet spørsmålet når innsigelsessaken er 
sendt til departementet. 

 
I tilfeller som nevnt i første ledd tredje punktum får kommunens planvedtak først 
virkning når departementet har avgjort at innsigelsesadgangen er avskåret. Dersom 
departementet finner at innsigelsesadgangen er i behold, behandles saken videre på 
vanlig måte. 
 
Retten til å fremme innsigelse bortfaller dersom kravet til deltakelse i planprosessen 
etter § 3-2 tredje ledd ikke er oppfylt, forutsatt at planmyndigheten har oppfylt sin 
varslingsplikt og kravene til varsling for vedkommende plantype. 

 

I forarbeidene til bestemmelsen fremkommer blant annet følgende jfr. Ot.prp.nr.32 (2007-
2008) s. 194: 
 

Formålet med denne bestemmelsen er økt effektivitet og forutsigbarhet i 
planleggingen. Dette kan f.eks. gjelde når det har vært reist innsigelse mot en del av 
en arealdel til kommuneplan, som avgjøres av departementet, og det senere 
utarbeides en reguleringsplan som er i samsvar med departementets vedtak. Det 
samme må gjelde når partene er blitt enige gjennom mekling.  

 
Oppsummert har innsigelsesmyndigheten, i dette tilfellet Statsforvalteren, ikke anledning til å 
fremme innsigelse mot forhold som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har 
blitt avgjort i løpet av de ti siste år.  
 
I forarbeidene er som eksempel på «avgjort» at departementet har avgjort spørsmålet, eller 
at man har blitt enig gjennom megling. Etter vårt syn må dette også gjelde i når 
statsforvalteren har trukket sin innsigelse før megling blir aktuelt, ettersom det vil ha samme 
virkning. Det har formodningen mot seg at statsforvalteren ved å inngi innsigelse og senere 
trekke den skal ha sin innsigelsesadgang i behold.  
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Dette forsterkes av at det etter bestemmelsen heller ikke er adgang til å fremme innsigelse 
mot forhold som det kunne vært reist innsigelse mot i forbindelse med tidligere plan.  
 
Enten en sier at Statsforvalteren i dette tilfelle tidligere har reist innsigelse, eller at 
Statsforvalteren kunne ha gjort det, vil virkningen bli den samme; Adgangen til å fremme 
innsigelse mot samme forhold igjen er tapt. 
 
5.3. Samme forhold 
For at innsigelsesadgangen skal være tapt må det som nevnt over være tale om samme 
forhold. Hva som utgjør samme forhold er omtalt både i forarbeidene til loven og i litteraturen.  
 
Det følger av Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s. 194 at 
 

Samme forhold kan f.eks. være at planene gjelder samme arealformål, eller like 
bestemmelser knyttet til arealutnyttingen. Det er som hovedregel ikke anledning til 
«omkamp» om planbestemmelsene dersom disse ligger innenfor de rammene som er 
fastlagt i en tidligere avgjort plan. Dersom den tidligere avgjorte planen har et 
detaljeringsnivå eller utredningsgrunnlag som ikke ga grunnlag for å ta stilling til om 
det burde reises innsigelse, vil nærmere detaljering og opplysninger være å regne 
som nye forhold i saken. (våre understrekinger) 

 
Sentralt å merke seg her er lovgivers fokus på forutsigbarhet i planarbeidet, og at det ikke 
skal være mulighet for «omkamp» om forhold som det allerede er fremmet innsigelse mot 
tidligere.  
 
I juridisk teori er det beskrevet slik 

Dersom den nye plan inneholder nye forhold, kan det reises innsigelse selv om den 
knytter seg til et område der det tidligere har vært reist innsigelse. I så fall må planen 
inneholde nye innholdselementer eller innebære avvik eller endringer i forhold til den 
tidligere plan – se Ot.prp. nr. 32 (2007–08) s. 194. Utgangspunktet må tas i de 
planformål og planbestemmelser som det ble reist eller kunne vært reist innsigelse 
mot. Nye forhold foreligger dersom den senere plan inneholder nye elementer som 
ikke fantes i den opprinnelige, eller dersom de gjøres mer detaljert.   
(Odd Jarl Pedersen mfl., Plan- og bygningsrett, del I. Planlegging og ekspropriasjon, 
3. utgave, Universitetsforlaget, 2018 s. 222.) 

 
Sivilombudsmannen viser til rundskriv T-2/2004 og sin tolkning av uttalelser her: 

 
I rundskriv T-2/2004 punkt 2.7 og 4.1 er det poengtert at dersom den tidligere avgjorte 
planen har et detaljeringsnivå som ikke ga grunnlag for å ta stilling til om det burde 
reises innsigelse, vil nærmere detaljering være å regne som nye forhold i saken. 

 
Hvorvidt ny eller endret kunnskap om hubro i Uttian-området er nye forhold beror på en 
konkret vurdering. Slik vi ser det er det er klart ikke tale om nye innholdselementer eller avvik 
og endringer i planen. Det kan likevel være tale om nærmere detaljering og opplysninger, 
som vil regnes som nye forhold. Etter vårt syn er det like mye tale om en ny vekting av 
opplysninger hos Statsforvalteren som nye opplysninger. Dette tilsier at det ikke er tale om 
nye forhold.  
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Som redegjørelsen over viser er det gode grunner for å hevde at Statsforvalterens rett til å 
fremme innsigelse mot reguleringsplanen var gått tapt. Dette vil gjelde både reguleringsplan 
nummer 1 og nummer 2.  
 
5.4. Betydningen av at reguleringsplan 1 ble opphevet 
Statsforvalteren har etter det opplyste vist til at oppheving av reguleringsplan 1 gjør 
behandling av reguleringsplan 2 til en helt ny prosess. Hvorvidt dette påvirker adgangen til å 
fremme innsigelse fremgår ikke klart av rettskildene. Det er likevel tilstrekkelig å peke på at 
adgangen til å fremme innsigelse sannsynligvis var tapt allerede ved KPA, slik at det er uten 
betydning om det er tale om en ny reguleringsplanprosess. Gode grunner taler dessuten for 
at adgangen til innsigelse er tapt all den tid reguleringsplan 1 og reguleringsplan 2 er samme 
plan med identiske kart og bestemmelser.  
 

6. Forholdet mellom innsigelse til KPA og til reguleringsplan 
I rundskriv fra Miljøverndepartementet fra 2004, T-2004-2, er det sagt noe om forholdet 
mellom innsigelse til KPA og reguleringsplan. Dette fremkommer under punkt 2.2: 
 

Dersom planen har et detaljeringsnivå som ikke gir grunnlag for å ta stilling til om det 
bør fremmes innsigelse (som for eksempel når det gjelder kulturminner, jf. pkt. 2.7 og 
4.2), bør myndighetene redegjøre for dette i forbindelse med høringen av planen. 
Innsigelsesmuligheten er i slike tilfelle ikke avskåret i forhold til nye planer der viktige 
regionale eller nasjonale interesser først kan avdekkes i en mer detaljert plan, selv 
om den skulle samsvare med arealbruksformålet i en grovmasket, overordnet plan. 

 
Og videre under punkt 4.2: 
 

I en kommuneplan er det ofte plankrav. Dette skal sikre en mer detaljert prosess, 
avklare forholdet til sektorer og mer detaljert arealbruk for bygging, utnytting og vern. 
Der hvor detaljeringen av planen er avgjørende for å kunne si om en kommuneplan er 
i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser, må innsigelsesmyndigheten så 
langt som mulig gi en begrunnelse. Dette må skje senest i forbindelse med høringen 
av planen. Er det stilt slike vilkår for godkjenningen vil ikke adgangen til å fremme 
innsigelse ved en mer detaljert plan være avskåret. 

 
Slik vi tolker dette vil innsigelsesmyndigheten ved høring av KPA ha mulighet til å redegjøre 
for og begrunne et forbehold. Dersom det er gjort vil adgangen til å fremme innsigelse mot 
reguleringsplan ikke være avskåret. Så vidt vi er kjent med har Statsforvalteren ikke stilt slike 
vilkår i høringen til KPA i dette tilfellet. Dette vil også være nært knyttet opp mot spørsmålet 
om hvorvidt det er tale om nye forhold, som er redegjort for over.  
 
 
7. Er det forbehold i KPA som tilsier at innsigelse likevel kan fremmes? 
7.1. Rettsvirkninger av KPA 
En kommuneplan er mer enn en løs tanke om hvordan en kommune skal utnytte sine arealer 
i fremtiden. En KPA er gjenstand for en omfattende prosess hvor det skal hentes innspill fra 
mange hold og hvor mange hensyn skal veies mot hverandre. En KPA er derfor tillagt 
kokrete rettsvirkninger. Hvilke rettsvirkninger en kommuneplan (KPA) har er bestemt i pbl § 
11-6 som lyder 
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§ 11-6.Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved 
kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som 
nevnt i § 1-6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal 
avgjøres av departementet etter § 11-16. 
 
Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle 
bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. 
 
Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan, jf. § 12-1 andre ledd, skal 
kommuneplanens arealdel følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved 
foreståelsen av tiltak etter reglene i §§ 20-2 til 20-5. (Understreket av oss) 

 
I juridisk teori er bestemmelsen og bakgrunnen for den beskrevet slik: 
 

Formålet med arealdelen er å bestemme hvordan arealene skal anvendes i 
fremtiden. Dette oppnås bare dersom de mange etterfølgende vedtak av betydning 
for arealbruken respekterer planen og bidrar til at den gjennomføres. Det ligger i dette 
at myndighetene så langt som mulig skal følge planen når det skal treffes vedtak. 
Dette må også ses på bakgrunn av at de samme myndighetene skal ha deltatt i 
planprosessen forut for planvedtaket, og da har hatt muligheten for å påvirke 
innholdet ut fra de interesser de representerer, jf. § 11-12 om oppstart av arbeidet 
med kommuneplanen. De har da hatt mulighet for å fremme innsigelse til planen 
dersom de er uenig i planens innhold, jf. § 11-16. Hvilken plikt planen nærmere 
bestemt innebærer, vil fremgå av planen selv. Planen legger også rammen for privat 
utbygning og annen arealbruk. 
(Carl Wilhelm Tyrén, Plan- og bygningsloven. Lovkommentar, § 11-6. Rettsvirkning av 
kommuneplanens arealdel, Juridika (kopiert 08. mars 2021)) 

 
 
En KPA innebærer kort og godt at fremtidig arealbruk er forankret rettslig. Reguleringsplaner 
som helt ut ligger innenfor bestemmelsene i KPA er i utgangspunktet forhåndsgodkjent hva 
angår arealbruk, og ny arealbruk i strid med planen vil være forbudt med mindre det gis 
dispensasjon. 
 
I gjeldende KPA, vedtatt 23.10.2019 er det inntatt en plikt til å gjennomføre regulering i et 
tilfelle som det foreliggende.  
 
I tillegg er det i KPA inntatt følgende bestemmelse: 
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7.2. Vurdering 
Den refererte bestemmelsen i KPA gir en plikt for tiltakshaver og kommune til å vurdere 
reguleringsplaner i henhold til naturmangfoldloven. Kommunen har ansvar for å påse at det 
er tilstrekkelig kunnskap og at relevant kunnskapsgrunnlag som benyttes. 
 
Etter vår vurdering påvirker disse bestemmelsene neppe Statsforvalterens adgang til å 
fremme innsigelse. Som redegjort for over har Statsforvalteren adgang til å stille vilkår eller 
forbehold i forbindelse med høring på KPA. Når dette ikke er gjort, og adgangen til å fremme 
innsigelse er tapt etter pbl. § 5-5, har Statsforvalteren senere neppe anledning til å komme 
med innsigelse på bakgrunn av bestemmelser i KPA.  
 
 
8. Betydningen av uryddig prosess 
Statsforvalterens håndtering av prosessen i Uttian-saken har etter vår mening vært uryddig 
og lite forutsigbar. Sivilombudsmannen har i avgjørelse avsagt i SOM-2009-424 uttalt seg om 
hvem som må bære ansvaret for slike uklarheter. Det var i saken spørsmål om fylkesmannen 
hadde oversittet fristen for å inngi innsigelse. Det var uenighet mellom Fylkesmannen og 
kommunen hvorvidt det var gitt utvidelse av fristen muntlig per telefon. Sivilombudsmannen 
uttaler at det må være fylkesmannen som tar ansvaret når det foreligger tvil omkring slike 
forhold.  
 
Dette kan være overførbart til prosessen i denne saken og tilsier at det er Statsforvalteren 
som må bære ansvaret når prosessen har vært uklar og det foreligger tvil. 
 

9. Konklusjon 
Etter vår vurdering er det grunnlag for å anføre at Statsforvalterens adgang til å fremme 
innsigelse var gått tapt, både når det gjelder reguleringsplan 1 og reguleringsplan 2. 
Bestemmelser i selve KPA med krav til reguleringsplaner vil i utgangspunktet ikke rokke ved 
dette.   
 
Det er også grunn til å være kritisk til Statsforvalterens håndtering av innsigelsesprosessen. 
Det fremgår klart av loven og forarbeidene at innsigelser skal fremmes så raskt som mulig, 
og at prosessen skal være forutsigbar. Praksis fra Sivilombudsmannen referert til over tilsier 
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at Statsforvalteren er den som må bære ansvaret for en uryddig prosess og uklarheter som 
følge av dette.  
 
9.1. Departementet avgjør 
Det er departementet (KMD) som til slutt avgjør om innsigelsesadgangen er i behold i det 
enkelte tilfelle (pbl § 5-5, 1. ledd, siste setning), og som avgjør om innsigelsen skal tas 
tilfølge eller ikke (§ 5-6, 1. ledd). Departementet er i så måte enerådende fordi avgjørelsene 
ikke kan påklages (KPA: § 11-16, 4. ledd. RP: § 12-13, 4. ledd). 
 

10. Adgangen til å reise søksmål 
En kommune kan som nevnt ikke påklage en avgjørelse fra departementet. En viss grad av 
overprøving er det imidlertid gitt åpning for i loven ved at en kommune – i visse tilfeller – kan 
saksøke staten knyttet til innsigelser. Dette følger av følgende bestemmelse:  
 

§ 5-7.Søksmål om gyldigheten av innsigelse og departementets avgjørelse 
En kommune kan reise søksmål om gyldigheten av en innsigelse etter § 5-4 og 
departementets avgjørelse etter § 5-6. Søksmålet må reises innen seks måneder 
etter at innsigelsen ble fremmet eller avgjørelsen truffet. Søksmål om gyldigheten av 
en innsigelse kan ikke reises etter at det er foretatt mekling etter § 5-6. 
Forvaltningens behandling av innsigelsen stilles i bero mens søksmålet er til 
behandling i domstolene. 
 

Adgangen til å reise søksmål er begrenset til «gyldigheten av en innsigelse etter § 5-4», og 
gleder altså spørsmålet om det i det aktuelle tilfellet er anledning til å fremme innsigelse. 
Avgrensningen knytter seg først og fremst til om innsigelsen er tilstrekkelig saklig begrunnet, 
dvs. om den omhandler forhold som «… er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, 
eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs 
saksområde», jfr § 5-4, 1. ledd.  
 
Søksmålsadgangen vil også kunne gjelde spørsmålet om innsigelsen er fremmet «…så tidlig 
som mulig…» (§ 5-4, siste ledd) og vil derfor også kunne omhandle forhold som er regulert i 
§ 5-5. 
 
Søksmål må reises innen 6 mnd, men det kan ikke reises søksmål etter at det er gjennomført 
mekling. I aktuell sak er det gjennomført mekling og søksmål med hjemmel i § 5-7 er det 
derfor ikke åpning for. 
 
Hvorvidt en kommune – etter at søksmålsfristen har løpt ut – kan reise erstatningssak mot 
staten, begrunnet i at et vedtak om å ta innsigelsen til følge er ugyldig, har vi så langt ikke 
hatt kapasitet til å gå inn i. Et erstatningssøksmål vil uansett ikke være aktuelt med mindre 
innsigelsen stadfestes av departementet og en eventuell utredning kan vente til så eventuelt 
skjer. 
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Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 Frøya 
kommune 

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte kommuneplan til uttalelse. Under følger innspill til planen på 
Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Overordnede føringer 
Fylkesmannen vil innledningsvis gi kommunen honnør for det omfattende planarbeidet som nå 
gjøres. Kommunen opplever sterk vekst og tar gjennom planforslaget mange gode grep for å 
håndtere denne veksten på en god måte. Som en del av planen er det også foretatt en revisjon av 
gjeldende plan, der planavklarte utbyggingsområder er tatt ut. Det er i planbeskrivelsen gjort rede 
for de strategiene som ligger til grunn for planarbeidet, herunder fokus på fortetting og 
konsentrasjon rundt områder med gang- og sykkelvei når det gjelder tilrettelegging for 
boligbebyggelse. Folkehelse er også løftet frem. Fylkesmannen vurderer at disse strategiene gir et 
godt utgangspunkt for planarbeidet, og at forslaget som nå foreligger langt på vei følger opp disse 
på en god måte.  
 
Det er likevel slik at planforslaget flere steder kommer i konflikt med nasjonale og viktige regionale 
verdier, og antallet innsigelser som fremmes av fylkesmannen er betydelig. Innsigelsene har litt ulik 
karakter:  
 

- For flere er det justeringer og avgrensninger eller ytterligere vurderinger/innhenting av 
kunnskapsgrunnlag som må gjøres. 

- Det er utbyggingspress og forventet bolig og næringsvekst på Frøya. Dette utfordrer 
nasjonale interesser i forhold til nedbygging av jordbruksarealer, samt at Fylkesmannen er 
opptatt av de dilemmaene spredte utbyggingsformål gir inn mot effektiv arealutnytting, 
viktigheten av kompakte tettsteder og redusert transportbehov. 

- Frøya har mye strandsone. Forvaltningen skal kunne være differensiert, men Fylkesmannen 
er opptatt av balansen dette krever mellom sjøtilknytta aktivitet sett opp mot den samlede 
belastningen på allmenne miljøverdier/allmenne interesser i 100-metersbeltet.  
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Fylkeskommunene er opptatt av at vi sammen med kommunene har ansvar for å finne helhetlige 
løsninger, der lokale forhold og lokalpolitiske interesser og hensyn ivaretas sammen med nasjonale 
og viktige regionale interesser. Fylkesmannen vil derfor prioritere høyt videre dialog med Frøya 
kommune for å bidra med avklaringer av innsigelsene, og avveiningene av disse opp mot 
kommunens handlingsrom.  
 
Frøya kommune har gjort et godt grep knyttet til eksisterende planer som fortsatt skal gjelde, men 
hvor byggegrense mot sjø skal etableres gjennom kommuneplanens arealdel. Dette fremkommer av 
bestemmelsene § 4.4. Denne bestemmelsen savner likevel en presisering av at de gjeldende 
reguleringsplanene dette gjelder for øvrig skal gjelde foran kommuneplanens arealdel. Dette bør tas 
inn. 
 
Fylkesmannens konklusjon   
 
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen: 

1. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i jordlovens §9 jf. § 1 og Nasjonal jordvernstrategi 
innsigelse til deler av område N5. Vi forutsetter at næringsarealet må gis rettere grenser 
før sluttbehandling.  

2. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i jordloven § 9 jf. §1 og Nasjonal jordvernstrategi 
innsigelse til område N4 inntil at dyrka jorda i nordøst tas ut av næringsarealet. 

3. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i jordlovens § 9, jf. § 1 og Nasjonal 
jordvernstrategi innsigelse til sørvestre del av B4. 

4. Fylkesmannen fremmer av hensyn til beiteinteressene og med hjemmel i jordlovens § 1 
innsigelse til område B7. 

5. Fylkesmannen fremmer av hensyn til beiteinteressene og med hjemmel i jordloven §1 
innsigelse til B11 inntil at omfanget av kystlynghei i området er dokumentert. 

6. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i jordlovens § 1 og Nasjonal jordvernstrategi 
innsigelse til planen inntil bestemmelsene sikrer en høy utnytting i form av minimum 
antall boenheter eller minimum antall boenheter/daa. for nye byggeområder. 

7. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i jordloven og Nasjonal jordvernstrategi innsigelse 
til KBA-områdene inntil en bestemmelse er tatt inn om at jordlovens §§ 9 og 12 fortsatt 
skal gjelde for disse områdene inntil reguleringsplan er vedtatt. 

8. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i PBL § 5-4 og bakgrunn i SPR-BATP og områdets 
verdi for naturmangfold innsigelse til det foreslåtte boligområdet B11. 

9. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-8 innsigelse til nye 
naust og småbåthavner i områder som ikke ligger i tilknytning til eksisterende 
infrastruktur. Dette gjelder områdene SBH 2, SBH 8, SBH 9, Naust 4, Naust 9, Naust 10 
og Naust 11. 

10. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i PBL § 5-4 og av hensyn til leveområdet til en art 
på lista over truete og sårbare arter, innsigelse til det foreslåtte massedeponiet ved 
Kjellmyra inntil en vurdering av konsekvensene av tiltaket foreligger. 

11. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i PBL § 5-4 innsigelse til § 38.1 i 
planbestemmelsene inntil det er tatt inn et punkt som sikrer biologisk-mangfoldverdiene 
i områder for spredt LNF. 

12. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i PBL § 5-4 innsigelse til punkt 32 i 
planbestemmelsene inntil formålene bolig og fritidsbebyggelse tas ut av bestemmelsen. 

13. Fylkesmannen viser til T-2/16 og fremmer innsigelse til område N6 – Uttian på grunn av 
at planene er i strid med statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
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strandsonen langs sjøen og av hensyn til manglende kunnskap om 
naturmangfoldverdiene i området. 

14. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i PBL §1-8 innsigelse til F2 - Innerneset av hensyn 
til kvalitetene i strandsonen knyttet til landskap, friluftsliv og biologisk mangfold. 

15. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i PBL § 5-4 innsigelse til området 9LNF B – Nabeita 
inntil lokaliteten med rikt strandberg tas ut av området. 

16. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i PBL § 5-4 innsigelse til det forslåtte 
næringsområdet N5 – Hammarvik inntil det er gjennomført en vektlegging av 

17. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i PBL § 1-8 innsigelse til KBA 5 - Sørburøya. 
18. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i PBL §1-8 og hensynet til truede arter og 

prioriterte arter jf. Norsk rødliste for arter innsigelse til de fire områdene 22LNF F på 
Halten inntil utstrekning og omfang er redusert. 

19. Fylkesmannen fremmer med bakgrunn i hensynet til nasjonalt viktige naturtyper og 
arter, PBL § 1-8 og et utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag innsigelse til veitraseen Sula – 
Mausundvær. 

 
 
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. Kommunen bør i planbestemmelse § 4.4 også presisere at disse reguleringsplanene 
gjelder foran KPA ved evt. motstrid. Slik at det kun er byggegrensen mot sjø som styres 
gjennom KPA. 

2. For å sikre god arealutnytting i tilknytning til tettstedene bør områder med åpning for 
spredt utbygging reduseres vesentlig eller tas ut av planen. 

3. Fylkesmannen gir faglig råd om at kommunen tar kontakt med storulykkevirksomheten i 
kommunen for å få bedre kunnskap om risikoen ved det aktuelle anlegget, samt å 
vurdere og innarbeide hensynssone i kommuneplanen. 

4. Innholdet i § 13.3 er noe upresist, og kan åpne for vurderinger av hvilke verdier som skal 
legges til grunn. Bestemmelsen bør presiseres. 

5. Av hensyn til SPR-BATP bør det vurderes å ta område B8 ut av kommuneplanen. Hvis det 
like vel åpnes for nye boliger her, bør det stilles krev om naturmangfoldkartlegging ved 
detaljplanleggingen av området. 

6. Av hensyn til verdiene i 100-metersbeltet langs sjøen og for å få samla inngrepene bør 
det gjøres en ny vurdering i forhold til lokaliseringen av nye småbåtanlegg og areal satt 
av til naustbebyggelse.  

 
 
Landbruk  
Landbruksavdelingen vil berømme kommunen for å ha vektlagt dyrka jord, overflatedyrka jord og 
innmarksbeite i avveiingene i konsekvensutredningen. Det er også positivt at kommunen foreslår at 
noen eksisterende byggeområder som berører jordbruksarealer skal tilbakeføres til LNFR. Innspill 
som berører større sammenhengende beiteområder er også søkt unngått grunnet kommunens 
status som villsaukommune. Det er også positivt at det er satt av hensynssoner for bevaring av 
kulturmiljø og landskap. 
 
Ovennevnte er godt i tråd med Stortingets innskjerping av jordvernet ved behandlingen av Nasjonal 
jordvernstrategi i 2015 og regjeringens Oppdatering av nasjonal jordvernstrategi i 2018, jf. Prop. 1S 
2018-2019, vedlegg 1. Det innskjerpede jordvernet innebærer at innen 2020 skal maksimalt 4000 
dekar dyrka jord omdisponeres årlig. Dette vil si at det må dokumenteres svært store 
samfunnsinteresser for at jordvernet skal måtte vike. Alternativer som unngår dyrka jord må utredes 
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og prioriteres før dyrka jord vurderes omdisponert. Omforming og fortetting må vektlegges, og 
allerede bebygde og omdisponerte områder må gis en arealeffektiv og høg utnytting. Ved 
næringskomiteens behandling av jordvernstrategien var en enstemmig komite tydelig på at 
praktiseringen av jordvernet særlig må bli strengere ved tiltak som bolig, næring og fritid. 
 
Frøya er i stor vekst og Fylkesmannen som landbruksmyndighet har ingen merknader til at det 
planlegges for høy befolkningsutvikling, jf. «høy-alternativet» til SSB. Det er imidlertid da viktig at de 
områdene som settes av til framtidig utbygging både har en god plassering, at de ikke innebærer 
nedbygging av jordbruksarealer, og heller ikke innebærer framtidig press på tilliggende 
jordbruksarealer. I tillegg er det viktig at områdene som settes av sikres en god utnytting.  
 
Landbruksavdelingen slutter seg til strategien om fortetting og å samle inngrep, og ser at 
planforslaget særlig har vektlagt å styrke oppvekst-/ og grendesentrene, samt strekningen Flatval-
Neset. Summen av gjeldende planer og nytt planforslag innebærer stort arealavsett, ikke minst til 
boligformål og særlig i enkelte områder. Når noen av de foreslåtte utbyggingsgrepene i disse 
områdene i tillegg berører landbrukshensyn i form av dyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite 
og/eller beiteområder - vurderer Fylkesmannen som landbruksmyndighet planforslaget til ikke i 
tilstrekkelig grad å være i tråd med føringene i Nasjonal jordvernstrategi. Dette gjelder særlig i 
Nabeita-området og på Uttian.  
 
I området Nabeita – Nordhammaren og omkring Nabeita oppvekstsenter er det satt av store arealer 
både til bolig- og næringsformål. Et av de store grepene i dette området er nytt næringsareal, N5. N5 
vil innebære at 3,7 dekar fulldyrka jord, 17 dekar overflatedyrka jord og 2,3 dekar innmarksbeite 
omdisponeres. I lys av det innskjerpede jordvernet er dette, slik Fylkesmannen som 
landbruksmyndighet ser det, et av de mest krevende plangrepene i ny arealdel. Landbruksavdelinga 
var på befaring i området 20.-21. mars 2019, og har fått klar forståelse for at dette er et meget viktig 
plangrep for Frøya kommune å få realisert. Det har også i forkant av, og undervegs i 
arealplanprosessen, vært flere henvendelser og dialogpunkter om planene på dette området. 
Reguleringsplanprosess er også i gang. Fylkesmannen som landbruksmyndighet vil være tydelig på 
at dersom dette plangrepet skal kunne realiseres må reguleringsplanen vektlegge gode og 
arealøkonomiserende løsninger, som bl.a. også sikrer at det er flere aktører som kan få dekt sitt 
arealbehov innenfor dette området. Landbruksavdelingen er imidlertid kritisk til grensene som er 
foreslått på næringsarealet nå i arealdelen. Hakkete grenser innebærer økt press på tilliggende 
jordbruksarealer. Fylkesmannen som landbruksmyndighet forutsetter derfor at næringsarealet må 
gis rettere grenser før sluttbehandling. Inntil dette er gjort har Fylkesmannen innsigelse til den delen av 
N5 som kommer fra innspill fra gnr/bnr 10/75, jf. konsekvensutredningen for Nabeita side 69.  
 
Med utgangspunkt i Nasjonal jordvernstrategi er det utfordrende å åpne for næringsarealet N5. Når 
det likevel åpnes for dette, er det ut fra kommunens tydelighet ift. betydningen av å få realisert 
denne satsingen. Sett ut fra omfanget av foreslåtte områder til bolig- og næringsformål i samme 
område, blir det en forutsetning for Fylkesmannen som landbruksmyndighet, med utgangspunkt i 
Nasjonal jordvernstrategi, at en del annen foreslått arealbruk som berører dyrka mark, 
overflatedyrka mark, innmarksbeite eller beitearealer må strammes opp eller tas ut av planforslaget.  
 
N4 innebærer utvidelse av Nabeita industriområde vestover, men omfatter også dyrka jord i 
nordøst. Fylkesmannen fremmer i lys av det innskjerpede jordvernet innsigelse til at dyrka jorda tas inn 
næringsarealet. Vi vil imidlertid ikke ha merknader til at området mot sør legges kant i kant med 
gjeldende reguleringsplan for Nabeita industriområde. 
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B4 Nabeita består av flere delområder. Delområdet i sørvest, jf. innspill fra gnr/bnr 9/8, omfatter noe 
fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Det er for øvrig satt av store arealer til 
boligformål i dette området. Det ligger også en godkjent reguleringsplan til boligformål østover i det 
samme området. Fylkesmannen som landbruksmyndighet kan ikke se at det er store samfunnsinteresser 
som tilsier at jordvernet skal vike i dette området, og med bakgrunn i Nasjonal jordvernstrategi fremmer vi 
innsigelse til sørvestre del av B4. 
 
B6 og B7 innebærer begge at landbruksinteresser blir berørt. B6 består av 1,7 da dyrka jord, noe 
innmarksbeite og området nyttes til beite. B7 nyttes til beite. Områdene ble tatt inn i planforslaget 
for å knytte Hammarvik og Sistranda tettere sammen, og områdene vil gi flotte utsiktstomter. Ut fra 
at det er store områder som er avsatt til framtidig boligbebyggelse som ligger nærmere 
oppvekstsentrene/skolene, er Fylkesmannen som landbruksmyndighet kritisk til at disse relativt 
store områdene tas inn i planforslaget. Vi vurderer B6 til å ligge mer i direkte tilknytning til 
eksisterende boligområde. Området er i tillegg klart avgrenset av fylkesvegen og sjøen, og vi vil 
derfor ikke ha innvendinger til at dette feltet tas inn i planen. B7 ligger imidlertid i et 
sammenhengende LNFR-område vest for fylkesvegen og med beiteinteresser. Ut fra at behovet for 
arealer til boligformål synes godt ivaretatt på strekningen Flatval-Neset, fremmer Fylkesmannen innsigelse 
til område B7. 
 
B11 ligger på Uttian, er 132 dekar, og ligger i direkte tilknytning til reguleringsplan for Uttian 
Panorama som nettopp er vedtatt. Uttian Panorama åpner for 17 nye tomter. Ut fra antatt 
arealbehov for boliger på Uttian i perioden, er det etter landbruksavdelingens vurdering et meget 
stort areal som nå er foreslått satt av til boligformål. Deler av området nyttes til villsaubeite i dag, og 
det er også gjennomført kartlegging av kystlynghei i området. Resultatene fra denne er imidlertid 
ikke lagt inn i naturbasen ennå. Fylkesmannen som landbruksmyndighet er kritisk til størrelsen på B11 
og ut fra at området nyttes til villsaubeite har vi innsigelse til B11 inntil at omfanget av kystlynghei i 
området er dokumentert.  
 
Forslaget til bestemmelser sikrer kun maks % BYA. For bolig er dette satt til maks 40% BYA. 
Landbruksavdelingen mener dette ikke i tilstrekkelig grad sikrer en god utnytting. Fylkesmannen 
som landbruksmyndighet forutsetter at alle byggeområder for bolig må ta inn en bestemmelse om 
hvor mange boenheter områdene som minimum skal romme. Sentrumsnære områder må 
forutsettes utnyttet bedre enn områder som ligger litt lengre fra sentrum. Fylkesmannen fremmer 
med bakgrunn Nasjonal jordvernstrategi innsigelse til planen inntil bestemmelsene sikrer en god utnytting 
i form av minimum antall boenheter eller minimum antall boenheter/da for de nye byggeområdene. 
 
Innenfor KBA-områdene er det en del dyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. For flere av 
disse områdene framgår det at kommunen ønsker å ivareta dyrka jorda når reguleringsplan for 
området skal utarbeides. For at jordlovens §§9 og 12 fortsatt skal gjelde på denne jorda inntil 
reguleringsplan er vedtatt, forutsetter Fylkesmannen at det tas inn en bestemmelse om dette for KBA-
områdene. Fylkesmannen har innsigelse til KBA-områdene inntil en slik bestemmelse er tatt inn. 
 
Fylkesmannen som landbruksmyndighet er kritisk til bestemmelsen §37.3, og vil minne om at tiltak 
som faller innenfor landbruksformålet uansett vil være i tråd med LNFR-formålet. 
 
Veileder T-1443 om Landbruk Pluss er forøvrig erstattet med veileder H-2401Garden som ressurs, jf. 
retningslinje side 22. 
 
Frøya er en villsaukommune, og denne prosessen har vist at det hadde vært svært positivt for 
beiteinteressene i kommunen om at beiteinteressene, herunder kystlynghei, var bedre registrert og 
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kartlagt. Vi vil anbefale kommunen, sammen med beitenæringa, å sette i gang arbeidet med en 
beiteplan for kommunen. En slik prosess vil også kunne virke positivt mht økt beiting og rekruttering 
til beitenæringa. 
 
Klima og miljø 
Planen er omfattende, og det foreslås store endringer i arealbruken i planperioden. Frøya kommune 
er inne i ei tid med store endringer, bl.a. som en følge av stor arbeidsinnvandring. Dette medfører 
press på arealene, og det foreslås relativt omfattende endringer i forhold til gjeldende plan. 
Gjeldende kommuneplanens arealdel er fra 2011. Som en del av planen er foretatt en revisjon av 
gjeldende plan. I tillegg er en del areal som i dag ikke er like attraktive som utbyggingsområder nå 
tatt ut av det nye planforslaget. Dette gjelder f.eks. 3 områder for naust, justeringer i avgrensningen 
av områder for spredt bebyggelse og tre av de tidligere godkjente småbåthavnene. Dette er positivt.  
 
Når det samtidig tas inn relativt mange nye områder i de samme arealbrukskategoriene er resultatet 
etter Fylkesmannen som miljømyndighet sin vurdering at planforslaget er relativt ekspansivt. Det er 
en utfordring å åpne for en større utbygging enn det som er uttalt som behov i planperioden, blant 
annet fordi dette kan medføre en lavere utnyttingsgrad enn ønskelig og en mindre styring av 
arealbruken i forhold til de uttalte strategiene for planarbeidet. Dette er forhold vi vil legge vekt på i 
Fylkesmannen som miljømyndighet sin uttalelse (se under) til de enkelte forslagene til nye 
byggeområder i utkast til kommuneplanens arealdel for 2018 – 2030.  
 
Da planen ble sendt på høring var konsekvensutredningen noe mangelfull i forhold til vurderinger av 
naturmangfold og samlet belastning. Det har vært en god dialog med Frøya kommune, og dette er 
supplert underveis i høringsperioden. 
 
Strandsone 
Strandsonen er av nasjonal betydning og skal forvaltes slik at miljøverdier og allmenne interesser tas 
vare på. Mange enkeltinngrep i strandsonen påvirker naturen og landskapet over tid og forringer 
kvalitetene til områdene. I plan- og bygningslovens § 1-8 fremheves spesielt at det i 100-metersbeltet 
langs sjøen og langs vassdrag, skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 
andre allmenne interesser. 
 
Frøya er av de kommunene i landet med lengst strandlinje. Det er likevel et sterkt press på arealene i 
strandsonen, spesielt på Fast-Frøya. Som omtalt i vår uttalelse til varsel om oppstart av rulleringen 
av kommuneplanens arealdel er det viktig at planen gir tydelige føringer for en differensiert 
forvaltning. Fylkesmannen viser til de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen. Frøya kommune er i disse retningslinjene vurdert som en kommune med 
stort arealpress. I retningslinjene står det at byggeforbudet i strandsonen som hovedregel skal 
praktiseres strengt.  
 
Byggegrense mot sjø, småbåthavner og naust var et av hovedtemaene ved forrige rullering av 
arealdelen. Det er naturlig at det nå, etter noen år, er behov for en revidering av de tiltakene som ble 
innarbeidet i planen i 2011. Det er likevel viktig at det også ved denne revisjonen gis en helhetlig 
vurdering av behovet for nye inngrep i strandsonen, slik at det unngås en bit-for-bit-nedbygging av 
verdiene. Fylkesmannen som miljømyndighet mener at når det nå åpnes for 11 nye naustområder, 9 
småbåthavner og flere nye områder for sjøtilknyttet næringsaktivitet - vil dette medføre en svært 
stor samlet belastning på verdiene i 100-metersbeltet langs sjøen. Jf. planbeskrivelsen er det nå satt 
av ca. 658 daa til nye tiltak innenfor strandsonen, i tillegg til de nye småbåtanleggene og et større 
næringsområde på Uttian. Tas disse arealene med vil samlet areal der det åpnes for nye tiltak 
overstige 1000 daa. Dette er etter Fylkesmannen som miljømyndighet sin vurdering, utfordrende og 
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ikke i tråd med PBL § 1-8 eller Statlige planretningslinjer for en differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen. 
 
Bolig 
Av planbeskrivelsen går det fram at nye utbyggingsområder for bolig vil ha fokus på fortetting og 
konsentrasjon i områder med gang- og sykkelvei. Dette er et positivt utgangspunkt, og en slik 
strategi vil være i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR-BATP). Jf. vår uttalelse under landbruk er det viktig at det sikres en høy 
arealutnytting i de områdene som settes av til boligformål.  
 
Planforslaget er ekspansivt også mht. bolig, og viser ca. 600 daa satt av til nye boliger. I tillegg er det 
store arealreserver i gjeldende arealplan (2011), i vedtatte reguleringsplaner og i det arealet som 
omfattes av kommunedelplan Sistranda. Samlet sett åpnes det for vesentlig mer areal til 
boligbygging enn det som Frøya kommune anslår som behovet i planperioden. Samtidig er det en 
betydelig økning i areal satt av til spredte utbyggingsformål (bolig/fritidsbolig). Samlet areal avsatt til 
spredt utbygging i LNF-områder er 447 daa, i tillegg til de områdene som videreføres fra gjeldende 
plan. En slik arealbruk kan bidra til en ytterligere spredt utbygging, og medføre en dårlig utnytting av 
arealene i en kommune med sterkt arealpress.  
 
Fylkesmannen som miljømyndighet mener dette er en utfordring sett opp mot Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging - der det er mål om å utvikle 
kompakte tettsted og derigjennom redusere transportbehovet. For å sikre god arealutnytting i 
tilknytning til tettstedene, er det Fylkesmannen som miljømyndighet sin vurdering at områder med 
åpning for spredt utbygging bør reduseres vesentlig eller tas ut av planen. Dette er noe vi vil legge 
vekt på i vår faglige vurdering av forslagene til nye byggeområder i planforslaget.   
 
Merknader til planbestemmelsene 
Det er positivt at det er med et eget punkt i bestemmelsene om biologisk mangfold. Innholdet i § 
13.3 er noe upresist, og kan åpne for vurderinger av hvilke verdier som skal legges til grunn. Dette 
punktet bør presiseres, med henvisning til konkrete registeringer, temakart eller annet 
kunnskapsgrunnlag. 
 
Når det gjelder bestemmelsenes §§ 4.4 og 25.1 angående byggegrense mot sjø, forstås det slik at 
dette gjelder tidligere godkjente reguleringsplaner (jf. tabell under § 4.4) og områder vist som 
byggeområder i kommuneplanen. For LNF-områder og områder som åpner for LNF-spredt 
bebyggelse gjelder da en byggegrense på 100 m om ikke annet framgår av lokaliseringskriteriene 
under § 38.1 i bestemmelsene. 
 
Angående punkt 32 Kombinert bebyggelse og anlegg (KBA): I § 32.1 åpnes for en lang rekke tiltak. 
Bl.a. inngår boliger, fritidsboliger og «andre typer bebyggelse og anlegg» i dette arealformålet. Dette 
gir en dårlig styring av arealbruken innenfor disse områdene, og det kan medføre en åpning for 
boliger og fritidsbebyggelse i områder der dette i utgangspunktet ikke kan tillates. Dette gjelder 
relativt store områder, flere av de ute i øyrekka. Fylkesmannen som miljømyndighet kan ikke se at 
områdene er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen eller er gitt en vurdering i forhold til samlet 
belastning av foreslåtte tiltak. For å unngå at det åpnes for boliger og fritidsbebyggelse, fremmer 
Fylkesmannen innsigelse til dette punktet inntil disse formålene tas ut av punkt 32 i planbestemmelsene.  
 
Angående punkt 38 LNF – areal for spredt bebyggelse: Det mangler lokaliseringskriterie som 
ivaretar hensynet til biologisk mangfold i områder der det åpnes for spredt bygging. Dette kan 
medføre at det oppføres boliger eller fritidsboliger i områder med viktig biologisk mangfold, f.eks. i 
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lokaliteter med kystlynghei. Fylkesmannen fremmer innsigelse til § 38.1 i planbestemmelsene inntil det er 
tatt inn et punkt som sikrer biologisk-mangfoldverdiene i områder for spredt LNF. 
 
Merknader til nye områder i kommuneplanens arealdel 
B6 – Nordhammar: Jf. konsekvensutredningen er det registrert arter og naturtyper av stor 
naturmangfoldverdi i området. Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold i dette området er relativt 
dårlig og området bør kartlegges før det åpnes for tiltak her. Hensynet til verdiene må ivaretas ved 
detaljplanleggingen av området. 
 
B7 – Nordhammar: Som for område B6, det antas at det er store naturmangfoldverdier i dette 
området. Det bør gjennomføres en naturmangfoldkartlegging og hensynet til verdiene må ivaretas 
ved detaljplanleggingen av området. 
 
B8 – Dyrvik sør: Det foreslås et større område for ny boligbebyggelse mellom Dyrvik og Ervika. 
Området ligger relativt langt fra skole og andre servicefunksjoner, og er slik sett utfordrende sett 
opp mot Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP). 
Av konsekvensutredningen framgår det at deler av området er myr, men det er ikke gjennomført 
naturmangfoldkartlegging i dette området.  
 
Av hensyn til SPR-BATP mener Fylkesmannen som miljømyndighet det bør vurderes å ta området ut 
av kommuneplanen. Hvis det likevel åpnes for nye boliger her, bør det stilles krav om 
naturmangfoldkartlegging ved detaljplanleggingen av området. 
 
B11 – Uttian: Et område på 132 daa øst på Uttian åpnes for boliger. Området ligger langt fra skole 
og andre servicefunksjoner, og er slik sett utfordrende sett opp mot Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP). Av konsekvensutredningen framgår det 
at det er god kapasitet for ny boligbebyggelse i allerede godkjente planer på Uttian. 
 
Det er ikke gjennomført nyere naturmangfoldkartlegging her, men av flyfoto ser vi at dette er et 
relativt urørt kystheiområde med innslag av fuktigere myrpart. Området er et attraktivt 
nærutfartsområde, og grenser inn mot «Tiaksla» som er et populært utsiktspunkt. Området har stor 
verdi i naturmangfoldsammenheng. 
 
Av hensyn til SPR-BATP og områdets verdi for naturmangfold fremmer Fylkesmannen innsigelse til det 
foreslåtte boligområdet B11. 
 
2LNF F3 og 3LNF F4 – Titran: Det åpnes for spredt fritidsbebyggelse i to mindre områder ved Titran. 
Det er i tidligere planer lagt ut store areal med åpning for spredt utbygging ved Titran, og det er også 
flere områder som er regulert til fritidsbebyggelse. I ei tid med sterkt press på arealene er det slik 
Fylkesmannen som miljømyndighet ser det, utfordrende at areal for spredt bebyggelse utvides. De 
to foreslåtte områdene bør tas ut av planen, og behovet for ny bebyggelse bør styres til de 
områdene som ligger i godkjente planer.  
 
5LNF FB – Sandvik: Et større område på 111 daa åpnes for spredt bolig- og fritidsbebyggelse. 
Området grenser ned mot sjøen, men fra avgrensningen i plankartet ser det ut som det ikke åpnes 
for ny bebyggelse nærmere sjøen enn eksisterende. Store areal ved Sandvik er allerede lagt til rette 
for spredt bebyggelse, og det er etter Fylkesmannen som miljømyndighet sin vurdering utfordrende 
at det nå legges opp til en ytterligere økning av LNF-områder for spredt bebyggelse. Behovet for nye 
boliger og fritidsboliger bør styres til byggeområder med krav til regulering slik at det sikres en høy 
arealutnytting. Det foreslåtte område 5LNF FB bør tas ut av planen.  
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7LNF FB – Stororta: Områdene ved Fillingsneset er et av de områdene i Frøya kommune med flest 
fritidsboliger. Slik Fylkesmannen som miljømyndighet ser det, er det viktig at behovet for ny 
fritidsbebyggelse styres til regulerte område med krav om høy arealutnytting. Område 7LNF FB ved 
Stororta er i dag relativt urørt av tekniske inngrep, og en åpning for fritidsbebyggelse her vil medføre 
store inngrep i landskapet. Dette er et berglendt område, eksponert mot sjøen, og nye bygninger 
med tilhørende infrastruktur vil ligge godt synlig i landskapet. Det er god kapasitet til ny bebyggelse i 
allerede godkjente planer i dette området. Av hensyn til presset på sjønære areal bør ny 
fritidsbebyggelse styres til regulerte områder med høy arealutnytting. Område 7LNF FB bør tas ut av 
planen. 
 
9LNF B – Nabeita: Det åpnes for spredt boligbebyggelse i tilknytning til eksisterende vei. Det 
foreslåtte området berører en lokalitet med rikt strandberg. Det må ikke åpnes for nye tiltak som 
medfører inngrep i denne lokaliteten. Fylkesmannen som miljømyndighet mener at område 9 LNF B 
må avgrenses slik at lokaliteten med rikt strandberg ikke berøres, og det må legges stor vekt på 
hensynet til naturmangfoldverdiene i området ved senere behandling av enkeltsaker i dette 
området. Fylkesmannen fremmer innsigelse inntil området med rikt strandberg er tatt ut av 9 LNF B - 
Nabeita 
 
12LNF FB og 13LNF FB – Uttian: De to områdene åpner for ytterligere spredt bebyggelse på Uttian, 
langt fra skole og andre servicetilbud. Fylkesmannen som miljømyndighet mener at et slikt 
utbyggingsmønster er utfordrende og arealkrevende i ei tid med stort arealpress. Behovet for nye 
boliger bør styres til regulerte områder med høy arealutnytting. Fylkesmannens faglige råd er at de 
to områdene 12 og 13 bør tas ut av planen. 
 
14LNF FB og 15LNF FB– Svellingen: Som for de to forrige områdene åpnes det for spredt bygging 
langt fra skole og andre servicefunksjoner. Behovet for nye boliger bør styres til regulerte områder 
med høy arealutnytting. Fylkesmannens faglige råd er at de to områdene 14 og 15 bør tas ut av 
planen. 
 
17LNF FB – Stølan: Området er ca. 40 daa og det åpnes for 4 enheter. Åpnes det for utbygging her 
vil det bli spredt bolig- og fritidsbebyggelse langt fra eksisterende skole og andre servicetilbud.. Hele 
området ligger i 100-metersbeltet langs sjø, og Fylkesmannen som miljømyndighet kan ikke se at det 
er lagt inn egen byggegrense i dette området. Jf. planbestemmelsene er det en byggegrense mot sjø 
på 100 m som skal gjelde. Dvs at det i praksis ikke kan åpnes for ny bebyggelse her. Området bør 
ikke vises som LNF-spredt i plankartet, da planbestemmelsene ikke åpner for ny bebyggelse.  
 
22LNF F – Halten: Fire mindre områder på Halten foreslås åpnet for spredt fritidsbebyggelse. Av 
planbeskrivelse og konsekvensutredning går det fram at det er ønske om mulighet for etablering av 
flere rorbuer her, til sammen inntil 25 enheter. Dette kommer i tillegg til et større område på Husøya 
der det også i gjeldende plan er åpnet for spredt bebyggelse. 
 
Halten er et helt spesielt område både når det gjelder naturmangfold, landskap, kulturminner og 
kulturmiljø. Halten omfattes av dyrelivsfredningsområdet i Froan. På grunn av sin beliggenhet og sin 
natur har det gamle fiskeværet svært stor verdi både i forhold til plante- og dyreliv. 
 
En åpning for et relativt høyt antall nye rorbuer vil slik Fylkesmannen som miljømyndighet ser det, 
både medføre inngrep i naturmangfoldverdiene, samtidig som det bidrar til øket ferdsel i 
dyrelivsfredningsområdet. Dyrelivet her ute er svært sårbart i yngle- og hekketida, og økning i ferdsel 
kan i deler av året være kritisk i forhold til dyrelivet. 
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For å redusere de negative konsekvensene av ny bebyggelse og øket ferdsel, mener Fylkesmannen 
som miljømyndighet at areal for spredt bebyggelse og antall enheter må reduseres vesentlig i 
forhold til planforslaget som er sendt på høring. Slik vi ser det må hele arealet på sørsida av Husøya 
der moloen starter tas ut, dvs det sørligste av de to foreslåtte nye områdene. Det er ingen merknad 
til utstrekningen på de to områdene på Rorsøya og Steinsøya. Omfanget på ny bebyggelse må 
reduseres til maks 5 enheter. Med bakgrunn i PBL 1-8 og hensynet til truede arter og prioriterte arter jf. 
Norsk rødliste for arter fremmer Fylkesmannen innsigelse til de fire områdene 22LNF F på Halten inntil 
utstrekning og omfang er redusert i tråd med Fylkesmannens merknader.  
 
N2 – Tverrvågen: Et større område på ca. 119 daa settes av til næringsformål. De planlagte tiltakene 
vil medføre store inngrep i landskapet, og det skal bl.a. etableres et nytt settefiskanlegg med kai og 
tilhørende infrastruktur. Det må tas hensyn til naturmangfold og landskapsverdier ved 
detaljplanleggingen av området. Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold her er relativt dårlig, og 
det bør vurderes ny kartlegging før det åpnes for utbygging i dette området.   
 
N5 – Hammarvika: Det er store naturmangfoldverdier knyttet til dette området. Jf. 
konsekvensutredningen er det nylig gjennomført en kartlegging av naturmangfold her. Det 
foreslåtte næringsområdet berører naturbeitemark og myr av stor verdi, i tillegg til at det er 
registrert viktig artsmangfold i området. I ny rødliste for naturtyper inngår naturbeitemark i semi-
naturlig eng som er vurdert som sterkt truet naturtype.  
 
Fylkesmannen som miljømyndighet har forståelse for ønsket om mulighet for «samlokalisering av 
denne type næringsbebyggelse» slik det innstilles i konsekvensutredningen, men vi kan ikke se at det 
er gitt noen vektlegging av naturmangfoldverdiene. Det er relativt få lokaliteter på Frøya med 
naturbeitemark, og det er viktig at hensynet til denne naturtypen vektlegges når det vurderes annen 
arealbruk. Det må vurderes om deler av det foreslåtte næringsområdet kan tas ut av 
kommuneplanen, og om det kan gjennomføres avbøtende tiltak for å ivareta 
naturmangfoldverdiene. Inntil dette er gjennomført fremmer Fylkesmannen innsigelse til det foreslåtte 
næringsområdet N5.  
 
N6 – Uttian: Det foreslås et større område for næring på Uttian, og av planbeskrivelsen framgår at 
dette arealet skal dekke behovet for sjøtilknyttet næringsareal i tida framover. Etablering av 
næringsvirksomhet her vil medføre store inngrep på land og behov for utfylling i sjø. Etter 
Fylkesmannen som miljømyndighet sin vurdering er kunnskapsgrunnlaget i forhold til 
naturmangfoldverdiene som vil bli berørt, dårlig. Jf. forskrift om konsekvensutredninger skal 
«utredningen ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler informasjon om 
viktige forhold, skal slik informasjon innhentes». Av flyfoto ser vi at området består av kystlynghei med 
innslag av fuktigere myrpartier på land. Deler av sjøområdene er registrerte som skjellsandområder.  
 
Med bakgrunn i PBL § 1-8 og hensynet til naturtypen kystlynghei fremmer Fylkesmannen innsigelse til 
området inntil det er gjennomført en mer detaljert konsekvensutredning av tiltaket. 
 
Naust 11 og SBH 9 – Skarsvåg: Det foreslås nye naust i ei smal stripe på ca. 250 m langs sjøen 
sørover fra eksisterende adkomstvei og naust. I tillegg småbåthavn i sjø. Tiltakene er relativt dårlig 
beskrevet i konsekvensutredningen, og det antas at etablering av nye naust og småbåthavn vil 
medføre store inngrep helt ned mot strandlinja og ut i sjø. Området der de nye tiltakene foreslås 
lokalisert ligger i dag urørte av tekniske inngrep, og det er registrert en forekomst av skjellsand i 
sjøen ut for området. Fylkesmannen som miljømyndighet mener det er uheldig hvis det åpnes for ny 
bebyggelse og andre tekniske inngrep over en såpass lang strekning. Nye tiltak bør styres i 
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tilknytning til eksisterende adkomst og naust. Det nye område for Naust 11 og småbåthavn SBH 9 
må flyttes inn mot eksisterende naustbebyggelse eller tas ut av planen. Med bakgrunn i hensynet til 
verdiene i strandsonen fremmes innsigelse til Naust 11 og SBH 9. 
 
F2 og SBH 8 – Innerneset: Hele Innerneset foreslås satt av som byggeområde fritidsbebyggelse. 
Området er et kupert kystheilandskap, og ligger i dag urørt av tyngre tekniske inngrep. Hele neset 
ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjø. Bukta nord for Innerneset har stor verdi som 
friluftsområde, og er satt av som friområde i kommuneplanen. Det er et sterkt press på arealene i 
strandsonen, og det er viktig å ivareta deler av strandsonen som fortsatt ligger urørte av inngrep. De 
har stor verdi både i forhold til landskap, som friluftsområde og i forhold til naturmangfold. Det er 
god kapasitet til å dekke behovet for ny fritidsbebyggelse i allerede planavklarte områder ved 
Fillingsneset. Etter Fylkesmannen som miljømyndighet sin vurdering kan det åpnes for et mindre 
areal for fritidsbebyggelse langs eksisterende vei, men da kun i et smalt belte langs veien. Ved en slik 
løsning må adkomst til Innerneset og hensynet til lokaliteter med viktig naturmangfold hensyntas 
ved detaljplanleggingen av området. 
 
Behovet for båtplasser innebærer slik Fylkesmannen som miljømyndighet ser det, store inngrep i 
verdiene i strandsonen. For å unngå at verdiene bygges ned bit for bit må inngrepene samles i større 
fellesanlegg. Siden område F2 tas ut er behovet for ny småbåthavn ikke like stort. Behovet for 
båtplasser må styres til de småbåthavnene som er godkjente i tidligere planer. 
 
Med hjemmel i PBL §1-8 fremmer Fylkesmannen innsigelse til SB8. Område F2 må tas ut eller avgrenses til 
et mindre område langs eksisterende vei.  
 
KBA1 – Sandvika: Et stort areal på ca. 380 daa er satt av til kombinert bebyggelse og anlegg. 
Planlagte tiltak er dårlig beskrevet i konsekvensutredningen, og det medfølger ingen vurdering av de 
enkelte tiltakene som ønskes gjennomført i dette området. Som bemerket tidligere mener 
Fylkesmannen som miljømyndighet at det er utfordrende dersom det i disse områdene åpnes for 
bolig- og fritidsbebyggelse. Dette må tas ut av planbestemmelsene, jf. vår tidligere merknad. 
 
Området grenser mot sjøen, og ligger i et urørt kystheiområde vestover fra Sandvika. Av flyfoto ser vi 
at dette er et berglendt område med innslag av fuktigere myrparti. Området er dårlig kartlagt, og det 
foreligger lite kunnskap om utbredelsen av kystlynghei her. Området må avgrenses min 100 m fra 
sjøen, og det må stilles krav om kartlegging av naturmangfold før det åpnes for tiltak i dette 
området. Med bakgrunn i hensynet til verdiene langs sjøen fremmer Fylkesmannen innsigelse til den delen 
av KBA1 som ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjø. 
 
KBA 2 – Aune: Dette er et mindre område i tilknytning til eksisterende virksomhet. I 
konsekvensutredningen beskrives ønske om mange ulike tiltak, men konsekvensene av de enkelte 
inngrepene er ikke beskrevet. Området i sjø er registrert som en forekomst med skjellsand. Ved 
detaljplanleggingen av området må det ikke åpnes for utfylling i sjø i dette området.  
 
KBA5 – Sørburøya: Jf. konsekvensutredningen er det forslag om etablering av et 
kystkulturformidlingssenter på Sørburøya. Fylkesmannen ser at dette kan være et spennende 
prosjekt som kan bidra til å styrke bosettinga i øyrekka. Det er da viktig at det i kommuneplanens 
arealdel legges inn arealbruksformål og planbestemmelser som bidrar til realiseringen av de 
planlagte tiltakene. Nå foreslås arealet satt av som KBA-område med bestemmelser som åpner for 
en lang rekke tiltak. Dette vil etter Fylkesmannen som miljømyndighet sin vurdering, ikke gi de 
nødvendige avklaringer og det åpnes for andre typer tiltak enn de som er beskrevet i innspillet til 
kommuneplanen. Arealet som er satt av i planforslaget ligger helt ned mot sjøen, og en utbygging 
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her vil medføre store inngrep. Det er viktig at planen gjennom KBA-formålet ikke åpner for f.eks. 
boliger eller fritidsbebyggelse som bør styres til andre områder. 
 
Fylkesmannen kan ikke se at KBA vil gi den nødvendige styringen av framtidig arealbruk, men er åpen for 
en endring av arealformålet i forhold til ønsket aktivitet. Med bakgrunn i PBL § 1-8 fremmer Fylkesmannen 
innsigelse til KBA 5 - Sørburøya. 
 
KBA7 – Daløya: Av beskrivelsen i konsekvensutredningen forstås det slik at det er ønske om å legge 
til rette for kaianlegg i tilknytning til eksisterende virksomhet. I så fall bør arealbruksformålet i 
planen endres til kaianlegg/havn. Slik området er avgrenset i plankartet kan det se ut som det er 
ønske om utfylling av et større område i sjø. Konsekvensene av et slikt tiltak går ikke fram av 
planbeskrivelsen. Det foreslåtte området KBA7 i sjø må tas ut av planen inntil de planlagte tiltakene er 
bedre beskrevet og det er gitt en vurdering av konsekvensene av de foreslåtte tiltakene. Inntil dette 
foreligger har Fylkesmannen innsigelse til KBA 7. 
 
FT1 – Bua: Det foreslås et område for fritids- og turistformål helt ned mot sjøen ved Bua. Dette 
forstås som en utvidelse av dagens virksomhet. Hensynet til verdiene i strandsonen vil bli tillagt stor 
vekt i vår vurdering av en detaljplan for dette området. 
 
Naust 1, Naust 2 og Naust 3 – Titran: Som omtalt tidligere i vår uttalelse er det uheldig at det nå 
åpnes for stadig nye områder for naust i deler av kommunen der det er rikelig med areal til dette 
formålet i tidligere godkjente planer. Dersom de områdene som er godkjente tidligere ikke lenger er 
aktuelle bør de tas ut av planen før det åpnes for nye areal. Legges det stadig til nye naustområder 
vil det kunne bli slik at verdiene i strandsonen bygges ned bit for bit. De foreslåtte tre 
naustområdene ved Titran bør tas ut av planen.  
 
Naust 4 og SBH 2 – Kvervavika: Det åpnes for naust og småbåthavn ved Kvervavika. Det avsatte 
området ligger ute i sjøen, og vil medføre utfylling ved ei strandstrekning som i dag ligger urørt av 
tekniske inngrep. Berget på vestsida av bukta er steilt, og bygging av naust vil kreve utfylling i sjø og 
store inngrep på land. Det er god kapasitet i allerede godkjente områder for naust og småbåthavn i 
nærområdet, og behovet for nye naust og båtplasser må styres til disse områdene. Med bakgrunn til 
verdiene i strandsonen fremmer Fylkesmannen innsigelse til Naust 4 og SBH2.  
 
Naust 9 – Uttian: Det åpnes for nye naust nord på Uttian, inn mot Staulvågen. Som nevnt 
innledningsvis er det en stor samlet belastning på verdiene i strandsonen i Frøya kommune. 
Staulvågen er i dag relativt urørt av tekniske inngrep, og det er registrert en lokalitet med skjellsand i 
vågen. Behovet for nye naust må styres til de områdene som er satt av til formålet i gjeldende planer. 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til det foreslåtte naustområdet Naust 9. 
 
Naust 10 – Holasundet: Det er en stor samlet belastning på verdiene i strandsonen i Frøya 
kommune. Det foreslåtte området ved Holasundet er i dag relativt urørt av tekniske inngrep, og det 
er registrert en lokalitet med skjellsand i vågen. Behovet for nye naust må styres til de områdene 
som er satt av til formålet i gjeldende planer. Fylkesmannen fremmer innsigelse til det foreslåtte 
naustområdet Naust 10. 
 
Massedeponi – Kjellmyra: Ny informasjon viser at en art på lista over truete og sårbare arter 
(«Rødlista») her sitt leveområde nært det foreslåtte massedeponiet. Med flystripa nord for området, 
ny fylkesvei på sørsida og forslag om utvidelser av byggeområdene sørøst for Ladals-området er den 
samla belastningen på arten svært stor. 
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Fylkesmannen som miljømyndighet mener det er uheldig dersom det gjennom kommuneplanen nå 
åpnes for nye inngrep som i sum medfører at leveområdet for arten blir ødelagt. I 
konsekvensutredningen som følger kommuneplanen er de foreslåtte tiltakene i tilknytning til 
massedeponiet dårlig beskrevet, og avgrensningen av området i plankartet omfatter bl.a. 
høydedraget langs høyspentlinja nordøstover inn mot Ladalen. Dvs at det er vanskelig å vurdere 
konsekvensene av tiltakene og hvor stor del av området som skal bygges ut med bakgrunn i den 
informasjonen vi har i forbindelse med høringen. 
 
Det er viktig at det ikke åpnes for nye tiltak som kommer i konflikt med leveområdet for den truete 
arten. Det må gjennomføres en mer detaljert vurdering av de foreslåtte tiltakene av et kompetent 
fagmiljø før området settes av som massedeponi. Fylkesmannen fremmer innsigelse til det foreslåtte 
massedeponiet inntil en slik vurdering av konsekvensene foreligger.  
 
Hovedvei øyrekka Sula – Mausundvær: Som en del av konsekvensutredningen er det vurdert et 
forslag til veitrase for en hovedveiforbindelse i øyrekka mellom Sula og Mausundvær. Et slikt tiltak vil 
kreve store inngrep både i sjø og på land.  Dette er et svært frodig og rikt område i forhold til 
naturmangfold, og av konsekvensutredningen framgår at «det er viktige områder over alt på øyene». 
Det er viktig at det for denne type tiltak vurderes alternative traseer, og at et tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag legges til grunn før et slikt tiltak gis juridisk bindende virkning gjennom et 
planvedtak. Et slikt kunnskapsgrunnlag har vi ikke i dag. Fylkesmannen som miljømyndighet 
registrerer innspillet som en intensjonserklæring i forhold til ønsket om en framtidig veiforbindelse 
mellom Sula og Mausundvær. For vår del vurderer vi det slik at kommuneplanens arealdel i en slik 
sak ikke er riktig arena for fastsetting av en hovedvei i øyrekka. Med bakgrunn i hensynet til nasjonalt 
viktige naturtyper og arter, PBL § 1-8 og et utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag fremmer Fylkesmannen 
innsigelse til veitraseen Sula – Mausundvær.  
 
Oppvekst og velferd 
Fylkesmannen minner om T-2/08 med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen. Her gjøres rede for ulike krav til den kommunale planleggingsprosessen 
og krav til fysisk utforming av arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge. Bl.a. tydeliggjøres 
krav om at det avsettes tilstrekkelig og hensiktsmessig areal for lekeområder for barn og unge, 
herunder areal for nærlekeplasser for de minste barna. Fylkesmannen forventer at retningslinjene 
legges til grunn i det videre planarbeidet. 
 
Barn har rett til å bli hørt og si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges 
vekt. Fylkesmannen minner om Barnekonvensjonen artikkel 12, og oppfordrer til å involvere barn og 
unge i å bli hørt og å kunne medvirke gjennom planarbeidet. Likeså at barnets beste skal være et 
grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn. 
 
Helse og omsorg 
Gjennomgang av kommuneplanens arealdel, viser at folkehelse er satt i fokus og det er positivt at 
det er egen bestemmelse for folkehelse og kriminalitet. Det er flere av de planlagte boområdene 
som ligger i gul støysone for vegtrafikkstøy, men det er gitt gode føringer i pkt 11. som sikrer 
fremtidige beboere med tanke på miljøforurensning (støy og luft).  
 
Trafikksikkerhet fremheves som et viktig satsningsområde- og er viktig for folkehelsa. Tilrettelagte 
trafikksikre ferdselsårer er med på å legge til rette for økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. Det er 
positivt at det er stilt rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei før utbygging av boområdene mellom 
Sistranda og Hammarvika (B6 og B7).  Det er likså viktig at boligområder som utvides/etableres er i 
nærhet til tjenesteyting, som barnehage, skoler, butikk og offentlige tjenester. Det foreligger 
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reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Fv. 714. Boligområdet ved Uttian, B11, ligger ca. 8 km fra 
Sistranda kommunesenter og ca. 4 km fra regulert gang-sykkelvei, noe som er uheldig med tanke på 
nærhet til tjenesteyting samt trafikksikkerhet for myke trafikanter. Ut fra overstående anbefaler ikke 
Fylkesmannen utvidelse av boligområde B11. Trafikksikkerhet for myke trafikanter er viktig også i 
områder der næringsutvikling planlegges, som ved næringsområde N6. 
  
Samfunnssikkerhet 
På overordnet plannivå har planmyndigheten god mulighet til å se farer og behov for sikringstiltak i 
et helhetlig perspektiv. Videre er det viktig å avklare hensynet til samfunnssikkerhet tidlig i 
planprosessen for å hindre videre ressurskrevende planlegging som likevel ikke lar seg realisere. 
Frøya kommune har utarbeidet en ROS-analyse som beskriver særlige risikoer som må hensyntas i 
planleggingen. Analysen viser til kommunens helhetlige ROS-analyse fra 2015 som kilde, og at ny 
analyse kan ses som en supplering til denne. Dette er positivt og styrker det helhetlige perspektivet i 
kommunens planlegging. 
 
Klimautfordringer  
Kommuneplanens arealdel skal ivareta hensynet til et klima i endring gjennom å forebygge negative 
konsekvenser ved disponering av arealene. Planen og planbestemmelsene viser at kommunen har 
et overordnet blikk på klima og de utfordringene et endret klima vil kunne ha for kommunen. 
 
Fylkesmannen som samfunnssikkerhetsmyndighet minner imidlertid om at som følge av 
klimaendringer må det gjøres en konkret vurdering av om gjeldende reguleringsplaner bør endres 
eller oppheves. De statlige planretningslinjene for klima oppfordrer til at «kommuneplanens arealdel 
må brukes aktivt for å oppnå en samlet arealdisponering som ivaretar hensynet til et klima i endring. I 
planprogrammet skal det gjøres en vurdering av om hensynet til et endret klima innebærer behov for 
oppheving eller revisjon av gjeldende reguleringsplaner». 
 
Hensynssoner 
Videre oppfordrer vi kommunen til å vurdere om hensynssonene i plankartet er tilstrekkelige. Vi 
viser her til pbl. § 4-3 som understreker at områder med «fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen 
som hensynssone». Derom kartleggingen avdekker spesielt utsatte områder, kan (og bør) kommunen 
markere området som hensynssone og knytte nærmere bestemmelser til sonen, iht. pbl. § 11-8 eller 
vedta generelle bestemmelser, jf. pbl. § 11-9. Frøya har allerede inntatt hensynssone i tilknytning til 
drikkevann, høyspenningsanlegg, kulturmiljø/kulturminner/kulturlandskap og naturområde.  
ROS-analysen setter imidlertid også fokus på flom i forbindelse med stormflo og havnivåstigning, og 
nevner selv at disse kan legges inn om hensynssoner i plankartet. Dette kan ikke Fylkesmannen som 
samfunnssikkerhetsmyndighet se at er gjort, men noterer at det er lagt føringer for kotehøyder og 
håndtering av overvann i planbestemmelsene.  
 
Industriulykke/storulykke – Hamarvika (Bewi Produkter AS) 
I samråd med DSB (fagmyndighet med ansvar for brann- og eksplosjonsvernloven og tilhørende 
forskrifter) ønsker vi å fremheve at etablering av hensynssoner, som gir restriksjoner og kontroll på 
eventuell etablering i området rundt en storulykkevirksomhet, er et viktig forebyggende tiltak mot 
storulykker.  
Slik vi forstår det er det verken etablert hensynssone eller andre restriksjoner i underliggende 
reguleringsplan for området eller nå i kommuneplanens arealdel. Per i dag er det et stykke til 
nærmeste bolighus, men for å ivareta sikkerhetshensyn i fremtidig utbygging (både av bolig og 
næring) anbefaler Fylkesmannen som samfunnssikkerhetsmyndighet at kommunen vurderer å 
opprette en hensynssone i tråd med DSBs anbefalinger i veileder om sikkerheten rundt 
storulykkevirksomhet. Hensikten med å skille ut hensynssoner på denne måten er ikke å nekte 
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fremtidig utbygging, men å vise hvilke hensyn som må iakttas innenfor sonen, uavhengig av hvilken 
arealbruk det planlegges for. 
 
Vi savner også en vurdering av eksplosjonsfare knyttet til storulykkebedriften som et moment i 
risiko- og sårbarhetsanalysen. Fylkesmannen vil derfor gi et sterkt faglig råd om at kommunen tar 
kontakt med virksomheten for å få bedre kunnskap om storulykkerisikoen ved anlegget og få 
grunnlag for å innarbeide hensynssoner i kommuneplanen.  
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Høringsuttalelse til reguleringsplan for Uttian næringsområde - Frøya 

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen 
på Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Klima og miljø 
Vi viser til vår uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan, datert 05.03.2019. 
 
Lokalisering av nye næringsareal 
I dokumentet «merknadsbehandling etter varsel om oppstart» er det sagt at «KPA vil bli vedtatt før 
reguleringsplanen». Vi kan ikke se at dette er riktig. Fylkesmannen har vi vår uttalelse til 
kommuneplanens arealdel fremmet innsigelse til det foreslåtte næringsområdet N6 i planen, og 
denne innsigelsen er foreløpig ikke imøtekommet. Dvs. at det fortsatt hefter en innsigelse til 
etablering av næringsareal her. Vi kan heller ikke se at det i planbeskrivelsen for detaljregulering 
Uttian næringsområde er gitt en vurdering av alternativ lokalisering av næringsområdet. 
 
Strandsone og utfylling i sjø 
Som omtalt i uttalelsen til varsel om oppstart er kunnskapen om naturmangfold i sjø mangelfull. 
Dette er også omtalt i KU naturmangfold, kapittel 5.4. I konsekvensvurderingene er ikke marin fauna 
og flora undersøkt annet enn i fjæresonen, dvs. det er ikke gjennomført en ny og mer detaljert 
kartlegging av skjellsandlokalitetene slik vi har bedt om i vår forhåndsuttalelse. Før det åpnes for 
utfylling i sjø må det fremskaffes mer kunnskap om hvilke verdier som vil bli berørt. 
 
Naturmangfold land 
Hele planområdet ligger i 100-metersbeltet langs sjø, og naturmangfold er et av de temaene som 
ligger til grunn for at hensynet til verdiene i 100-metersbeltet er gitt en egen beskyttelse gjennom § 
1-8 i plan- og bygningsloven. Planområdet på land består av berg, kledt med myr og kystlynghei. Av 
planbeskrivelsen går det fram at det ikke er gjort egen kartlegging av verdiene i dette området, kun 
basert på tilgjengelig informasjon i Naturbasen og i Artsdatabankens artskart. Det er grunn til å anta 
et det tidligere ikke er gjort kartlegging av naturmangfold her, og at kunnskapsgrunnlaget av den 
grunn er dårlig. Før det åpnes for utbygging må det bl. a. innhentes kunnskap om det er viktige 
funksjonsområder for arter med stor og svært stor forvaltningsinteresse 
 



  Side: 2/4 

Konsekvensvurdering av naturmangfold 
Den offentlige forvaltningen har som oppgave å forvalte ressurser og samfunn på en mest mulig 
bærekraftig måte. For å utføre denne oppgaven er det viktig at det foreligger faglig dokumentasjon 
på tiltakets omfang og konsekvenser, slik at vedtak kan fattes på bakgrunn av kunnskap om 
forholdet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke 
mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  
 
Det er utarbeidet en egen konsekvensutredning naturmangfold i forbindelse med planarbeidet. 
Utredningen dekker hele det arealet som er satt av til næringsformål i utkast til kommuneplanens 
arealdel for Frøya kommune som nå har vært på høring (N6 – 254 daa). Fylkesmannen som klima- og 
miljømyndighet mener denne konsekvensvurderingen er mangelfull på flere punkter, og vi er ikke 
enig i konklusjonene i utredningen. 
 
Kunnskapen om naturmangfold i deler av Frøya kommune er mangelfull. Dette er påpekt av 
Fylkesmannen tidligere, og vi har av den grunn bidratt med ressurser for å bedre 
kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med kommuneplanens arealdel som var på høring 2018. Etter 
det vi kjenner til er ikke det aktuelle området vest på Uttian kartlagt. Jf. § 17 i forskrift om 
konsekvensutredninger skal det kreves kartlegging om tilgjengelig informasjon er mangelfull: «En 
konsekvensutredning skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler 
informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes». Informasjon om naturtyper er et slikt 
viktig forhold og siden det ikke er kartlagt naturtyper i området, så må slik informasjon innhentes før 
en beslutning i saken kan tas jf. naturmangfoldlovens § 8. 
 
Av konsekvensvurderingen går det fram at det er gjort en befaring i området, ingen ny kartlegging. 
Det beskrives at området består av fattig myr, men ikke hvilken myrtype. Det er flere fattige 
myrtyper som er rødlista (norsk rødliste for naturtyper 2018). Ut i fra flyfoto så overasker det oss at 
det ikke er kystlynghei i området.  Det står også i KU-rapport at det er kartlagt en strandeng, men det 
er ikke lagt ved noen naturfaglig beskrivelse av denne (naturtyper skal kartlegges og beskrives med 
bakgrunn i metodikk for NiN2 eller DN-Håndbok 13). 
 
Under kapittel 4.4 Fugl er det vist til de registreringene for området som er lagt inn i 
Artsdatabankens artskart. Det antas at slike åpne, urørte kystheier har stor verdi for mange arter 
både som nærings-/beiteområde og som hekkeområde. Med det presset det er på arealene i 
strandsonen det er i Frøya kommune i dag er det viktig å ivareta de områdene som fortsatt ligger 
relativt urørte. Det bør gjennomføres en ny kartlegging av fugl i området som et grunnlag for en mer 
omfattende konsekvensutredning i forbindelse med planleggingen av et større næringsareal her. 
  
Under kapittel 5.3 er det gitt en sammenstilling av konsekvensvurderingene, med en samlet 
konsekvens tilsvarende 1 minus ( - ). Med bakgrunn i at det ikke er gjennomført ny kartlegging av 
naturtyper i sjø eller av fugl og at det ikke er gitt en vurdering av verdiene av kystlynghei eller av 
myrområdene på land er vi ikke enig i denne sammenstillingen. Før det kan åpnes for etablering av 
nye næringsareal på vestsida av Uttian som foreslått må det gjennomføres en supplerende 
konsekvensutredning. 
 
Konklusjon 
Med bakgrunn i hensynet til verdiene i 100-metersbeltet langs sjøen og et mangelfullt 
kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av etablering av et nytt næringsområde som foreslått 
fremmes Fylkesmannen innsigelse til reguleringsplanen inntil det foreligger tilstrekkelig kunnskap til 
å vurdere konsekvensene av de foreslåtte tiltakene. 
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Helse og omsorg 
Prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven og skal 
ivaretas i planleggingen og i det enkelte byggetiltak også for næringsområder. Krav om universell 
utforming bør sikres i reguleringsbestemmelsene.  
 
Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen ser av vedlagt dokumentasjon og ROS-analyse at denne er gjort godt metodisk og 
gjennomført. Fylkesmannen som samfunnssikkerhetsmyndighet savner likevel underliggende 
dokumentasjon på punkter hvor beskrivelsen som for eksempel på vind og nedbør, «antas» og ikke 
være spesielt utsatt. Kommunen må som planmyndighet som godkjenner og kvalitetssikrer analysen 
etter pbl § 3-4 forsikre seg om at vurderingene er gode nok og basert på tilgjengelig informasjon. 
Fylkesmannen savner også en kildeliste til analysen på hvilken dokumentasjon som danner 
grunnlaget for analysen. Det bør benyttes kommunens overordnede ROS-analyse, evt. FylkesROS, 
tilstøtende ROS-analysen, kommuneplanens arealdels ROS-analyse og evt. kommunens 
beredskapsplanverk. Dette er vanskelig å se ut fra hvordan analysen er beskrevet i vedlegget. Ut 
over dette har ikke Fylkesmannen merknader. 
 
Fylkesmannen har ut ifra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til planforslaget. 
 
 
Fylkesmannens konklusjon   
 
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen: 

1. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-8 og rundskriv T/2-16, 
pkt. 3.11 og Naturmangfoldlovens §§ 7 og 8 innsigelse til reguleringsplanen inntil det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap til å vurdere konsekvensene av de foreslåtte tiltakene 

 
 
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. Det bør utarbeides en bestemmelse som ivaretar krav om universell utforming 
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Kommunal- og justisavdelingen 
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seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 
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Uttalelse - detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde - 
Ellingsholmene - Frøya kommune 

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen 
på Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Landbruk  
Fylkesmannen som landbruksmyndighet har med bakgrunn i nasjonale og viktige regionale 
landbruksinteresser ingen avgjørende merknader til planforslaget. 
 
Klima og miljø 
Bakgrunn 
Planområdet ligger like inntil nordsiden av fv. 451 ved brua over Ellingsundet (Dyrviksvaet), som 
forbinder Uttian med Fast-Frøya (Dyrvik). Området ligger på øyene Ellingsholmen og Litlsørøya. 
Planforslaget innebærer en opparbeiding av ca. 15 daa til industriareal. Området bygges ut 
ved å fylle ut ca. 28500 m³ i sjøen med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra nærliggende 
områder. 
 
Fylkesmannen hadde innsigelse til næringsområdet på Ellingsholmene – Uttian ved første gangs 
høring av kommuneplanens arealdel (KPA). Da det samtidig pågikk reguleringsplanarbeid for samme 
område, ble denne innsigelsen trukket ved 2. gangs høring av KPA. I reguleringsplanarbeidet ble det 
stilt krav til kartlegging av området, og resultatet av denne kartleggingen ga ingen indikasjon på 
spesielt verdifullt naturmangfold i området. Den nærmeste hekkelokalitet for hubro var såpass langt 
unna at direkte forstyrrelse av denne ikke burde være et problem. Fylkesmannens planseksjon var 
på det tidspunktet ikke kjent med informasjon som etter hvert har kommet til, om hubroens bruk av 
området til næringssøk, og innsigelsen til reguleringsplanen ble derfor trukket.  
 
Kommunens vedtak etter 1. gangs behandling av reguleringsplanen ble påklaget. Underveis i 
prosessen har det kommet til en god del ny informasjon om hubroens bruk av området. Den 
24.04.2020 mottok kommunen resultatet av Fylkesmannens klagebehandling. Fylkesmannen 
besluttet å oppheve planen med bakgrunn i at det manglet vurderinger på det nye 
kunnskapsgrunnlaget som forelå, og at denne informasjonen kan ha virket bestemmende for utfallet 
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i saken. Området er derfor kartlagt på nytt, og det er gjennomført en vurdering etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Internasjonale forpliktelser 
Norge har gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold (Rio-konvensjonen 1992) forpliktet seg til å 
redusere tapet av biologisk mangfold, deriblant hubro.  
 
FNs naturpanel slår fast at tap av habitat gjennom endring av arealbruk er den viktigste årsaken til 
nedgang i artsmangfold globalt. Det samme er tilfelle i Norge. Over 2000 arter er utrydningstruet her 
i landet, og for å nå FNs bærekraftsmål må også norsk artsmangfold sikres. 
 
Hubro 
I henhold til Artsdatabankens rødliste for arter er hubro en sterkt truet art (EN). Den norske 
bestanden var i 2014 vurdert til å være mellom 900 og 1370 individ. Det er rapportert om 
bestandsnedgang for kyststrekningen mellom Sognefjorden og Trondheimsfjorden og i Sør-
Helgeland.  
 
Undersøkelser av hekkelokaliteter viser at reirhyller er brukt i flere hundre, i noen tilfeller i tusen år. 
Det aktuelle hubroterritoriet kan med andre ord ha vært der i hundrevis av år. Sakte, men sikkert 
har den menneskelige infrastrukturen økt, arealendringer har stadig skjedd, det har blitt mer gift, 
mer forstyrrelser, og kanskje mindre mat for hubroen i territoriene.  
 
I senere tid har det blitt vanligere å tenke helhetlig rundt arter og deres overlevelse. Tidligere var det 
vanlig å bevare enkeltarter ved for eksempel å forby jakt på arten. Nå har forståelsen for å se på en 
arts økologiske funksjonsområde økt. Når det gjelder hubro har det inntil svært nylig vært vanlig å 
kun beskytte hekkelokaliteter mot forstyrrelser. Mer kunnskap om, og vektlegging av økologi, tilsier 
at en uforstyrret hekkelokalitet ikke er nok om det blir vanskelig å skaffe mat i hekketiden. 
 
Handlingsplanen for hubro ble ferdigstilt i 2009 og er nå under revisjon. Fylkesmannen i Nordland 
har ansvar for oppfølging av handlingsplanen, og fordeler årlig midler til kunnskapsoppbygging 
rundt hubro i hele Norge. I de senere år har storsamfunnet i økende grad tatt hensyn til hubro i 
planlegging av blant annet ny infrastruktur.  
 
Hubro i Trøndelag og på Frøya 
Staten har siden handlingsplanen ble ferdigstilt i 2009 brukt betydelige summer på ulike tiltak for 
hubro. I Trøndelag har det siden 2015 blitt tildelt flere hundre tusen i tilskudd til kartlegginger og 
tiltak på Hitra og Frøya. Tiltak som har blitt tildelt midler er blant annet tilleggsforing nært 
hekkelokalitet, utbedring av reirhyller og registrering av aktivitet i reir. I tillegg til midler direkte 
knyttet til handlingsplanen, deles det ut midler gjennom ordningen «Tilskudd til trua arter» og 
gjennom Viltfondet. Dette har bidratt til et relativt godt kunnskapsgrunnlag i øyregionen. 
 
I Trøndelag var det i 2019 registrert aktivitet i 30 hubroterritorier. Fire eller fem av disse aktive 
territoriene var på Frøya. Frøya er et tyngdepunkt for hubropopulasjonen i Trøndelag. 
 
Det såkalte Uttian-paret er trolig det paret på Frøya som produserer flest unger, og som «forsyner» 
andre territorier med ny hubro. I henhold til undersøkelser i regi av Norsk ornitologisk forening 
består dietten til dette paret i hekketiden hovedsakelig av måke- og andefugl. Uttian-paret er ett av 
fire, muligens fem, kjente hekkende hubropar på Frøya. Den høye hekkesuksessen er sannsynligvis 
relatert til spesielt god næringstilgang. Dersom næringstilgangen blir redusert, er det ikke så 
sannsynlig at hubroparet klarer å opprettholde sin gode hekkesuksess.  
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Kvaliteten på hubroterritoriene forringes også på Frøya. Vi kjenner ikke til hvor stor forringelse 
territoriene på Frøya tåler før det vokser opp færre individer enn det dør.  
 
Vurdering 
Etter Fylkesmannens omgjøring av vedtak i april 2020 satte Frøya kommune i gang nye kartlegginger 
og vurderinger av tiltaket sett opp mot naturmangfoldet i området. Rapportene er utarbeidet av 
Natur og samfunn på oppdrag fra Rambøll. 
 
Fylkesmannen har fått kjennskap til at Nord Universitet har gjennomført taksering av 
hubroterritorier på Hitra og Frøya. Professor Magne Husby, som forsker på fugl, leder dette 
arbeidet. Fylkesmannen har gjennomført to telefonsamtaler med Husby (23.07.2020 og 21.08.2020). 
Ingen resultater av studiene er foreløpig publisert. Gjennom Nord Universitet ble vi også kjent med 
at Norsk ornitologisk forening (NOF) ved Georg Bangjord har gjennomført innsamling av gulpeboller 
ved reir for å analysere næringsgrunnlaget til hubro i hekketida. Fylkesmannen kontaktet Bangjord 
på telefon 21.08.2020 for å få mer opplysning om undersøkelsen. Forsøk med tilleggsforing ved 
hubrolokaliteter er gjennomført av Martin Pearson, og er beskrevet i rapporten Kartlegging og 
overvåking av hubro i Hitra og Frøya, Martin Pearson, desember 2019. 
 
I det smale sundet under Uttianbrua er det relativt sterk strøm. Slike strømmer gir god tilgang på 
virvelløse dyr som er næring for sjøfuglene/vannfuglene som hubroen jakter på. I saksframlegget er 
det beskrevet at gjennomstrømningshastigheten vil kunne gå noe opp, men det antas at endringen 
er så liten at det ikke vil påvirke bunnforhold og/eller sedimentflukt gjennom sundet. Strømmen, og 
tilgangen på virvelløse dyr her, er ifølge Husby ved Nord universitet, et svært viktig element i 
økosystemet ved Ellingsholmene. De virvelløse dyrene er næring for sjøfuglene som har tilhold i 
området, og som i neste omgang er næring for hubro. I saksframlegget antas det at strømmen ikke 
vil bli vesentlig endret, og det er derfor knyttet usikkerhet til hvorvidt en eventuell endring i 
strømforhold vil påvirke sjøfuglenes næringstilgang i området. 
 
I tillegg til gunstige strømforhold med tanke på næringstilgang for sjøfugl, er det i Miljødirektoratets 
Naturbase registrert en svært viktig forekomst av skjellsand på begge sider av brua. I andre 
skjellsandforekomster, undersøkt av NIVA, er det funnet at bunnfaunaen var karakterisert av høye 
artstall, normale til høye individtall og stor diversitet, noe som gir et godt næringsgrunnlag lenger 
opp i næringskjeden. 
 
Det er god tilgang på grunne områder rundt Ellingsholmene, og det er registrert svært mye sjøfugl i 
tilknytning til de grunne områdene og strømmen. Både strøm, skjellsand og grunne områder gir god 
næringstilgang for sjøfugl. 
 
Det skal etableres en steinfylling i sjøen. Ifølge kommunens saksframlegg er marin fauna og flora 
ikke undersøkt annet enn i fjæresonen, og kommunen skriver at kunnskapsgrunnlaget for marine 
naturtyper i utgangspunktet er ganske dårlig. Det er derfor usikkerhet rundt effekten av utfylling 
med tanke på sjøfuglenes, hubroens og andre arters bruk av området.  
Erfaringsbasert kunnskap tilsier at mink trives spesielt godt i slike steinfyllinger. Mink er en fremmed 
art med svært høy risiko på fremmedartslista. Etablering av steinfylling vil kunne gi økt predasjon fra 
mink på sjøfugl i området, og vil på sikt kunne gi dårligere næringstilgang for hubro. 
 
Det er foreløpig ikke gitt tillatelse til utfylling sjø. Behandlingen av denne søknaden er satt i bero 
inntil reguleringsplanen er endelig vedtatt.  
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I Natur og samfunns notat om konsekvenser for hubro er det beskrevet at området utgjør en mindre 
del av hubrolokalitetens territorium. Videre så kommenteres det at planområdet i liten eller ingen 
grad har områder som gir spesielt gode forhold for vadefugler, ender, måker og gjess. Det er 
uenighet rundt dette mellom ulike fagmiljøer. I mai 2020 ble det gjennomført en taksering av 
samtlige hubrolokaliteter på Frøya, som ledd i et forskningsarbeid i regi av Nord universitet. 
Takseringen av den nærliggende hekkelokaliteten viser at sektoren/kvadranten som dekker Uttian er 
den med størst tetthet og variasjon av byttedyr for hubro. I tillegg er dette et område som ligger 
geografisk nært reirlokaliteten, som gir kortere turer for hubroen når den skal finne mat. Med 
bakgrunn i observasjonene gjort i takseringsarbeidet, vil holmene rundt planområdet kunne 
defineres som et av de viktigste, om ikke det aller viktigste næringssøksområdet for nevnte lokalitet. 
Kvaliteten på næringssøkområdet henger også sammen med strømmen under brua som gir god 
tilgang på virvelløse dyr som er næring for sjøfuglene som hubroen jakter på. 
 
Videre er det funnet at næringstilgang er en begrensende faktor for hubroens hekkesuksess. 
Hekkesuksessen til par som fikk tilleggsfôr økte betydelig, og viser at næringstilgang er en svært 
viktig begrensende faktor for hekkesuksess.  
 
I Natur og samfunns notat om konsekvenser for hubro, blir det fremholdt at eventuelle dyr som 
bruker planområdet vil kunne flytte seg til lignende områder i nærheten. Det antas at 
konsekvensene av nedbygging eller utfylling av sjøarealer i forbindelse med utbyggingen er relativt 
små for sjøfugl, og det skrives at disse byttedyrene kan finne andre, minst like egnede, områder ved 
Uttian. Fylkesmannen har ikke funnet dokumentasjon på at fugl som får sine leveområder ødelagt 
eller forstyrret, flytter til et annet område uten problemer. Naturen og økologien er komplisert. En 
liten endring langt nede i næringskjeden kan få alvorlige konsekvenser for predatorer på toppen av 
kjeden. Det er usikkert om andre områder i nærheten er minst like egnet for næringssøk. Dersom de 
er like egnet vil konkurransen om de andre områdene øke dersom Ellingsholmene blir forstyrret 
eller ødelagt som næringssøkområde. Økt konkurranse vil føre til dårligere livsgrunnlag for flere 
arter. Hvis avstanden fra hekkelokaliteten til næringssøkområdet øker, vil det bli mer energikrevende 
for hubroen å skaffe mat.    
 
Det er knyttet usikkerhet til effektene av tiltaket. Natur og samfunn, som har kartlagt området og 
vurdert tiltaket etter naturmangfoldloven §§ 8-12, konkluderer med at tiltaket ikke vil få vesentlig 
effekt på hubro i området. Fylkesmannens faglige vurdering er at tiltaket kan få vesentlig negativ 
effekt på Uttian-parets hekkesuksess, på grunn av dårligere næringstilgang, om tiltaket 
gjennomføres. Usikkerhet om effektene av et tiltak, kan medføre at føre-var-prinsippet får 
anvendelse. Hvis det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om effekter på naturmangfold, følger det 
av føre-var-prinsippet at det skal tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
 
I dette tilfellet kan en tenke seg at flere mindre åpenbare effekter av arealendringer, som redusert 
næringstilgang, økt forstyrrelse fra båttrafikk og menneskelig aktivitet samt økt belastning fra mink, 
kan få negativ påvirkning på sjøfugl i området og dermed påvirke hubroen negativt. Over tid kan det 
føre til at arten forsvinner fra Uttian.  
 
I henhold til § 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for. I denne saken er det næringskjeden i Ellingsundet, hvor hubro 
er topp-predator, som blir tillagt mest vekt. 
 
En vurdering av påvirkningen på en art regional eller nasjonalt, vil særlig være aktuelt der man har 
mange inngrep som påvirker det samme naturmangfoldet. De samlede konsekvensene av flere 
inngrep kan være at arten blir så svekket regionalt eller nasjonalt at det blir vanskeligere å nå 
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forvaltningsmålene for arten.  Å påføre arten nok en belastning, kan være svært negativt for artens 
videre utvikling i området. 
 
Hubroens bruk av området på høst og vinter er ikke kartlagt. Vi vet altså ikke om hubroen jakter i 
området høst/vinter, og det er usikkerhet knyttet til om sjøfugl oppholder seg i området denne tiden 
av året. Hvor hubroen jakter høst/vinter før hekkesesongen starter i februar/mars er ikke kjent. 
Dersom hubroen da trekker lenger innover på Frøya vil den da potensielt komme i konflikt med 
andre tiltak og infrastruktur, og den samlede belastningen vil da kunne øke. En kartlegging av 
hubroens jaktområder høst og vinter vil være svært vanskelig å gjennomføre. Hubro er en nattaktiv 
jeger, og i vinterhalvåret vil det derfor være vanskelig å observere jaktende hubro. Det er ikke lenger 
anbefalt å feste ulike sendere på fuglekroppen da dette har vist seg å være en stor belastning for 
fuglen. Hubroen oppholder seg ikke ved reiret utenom hekketida, og det vil derfor være vanskelig å 
samle gulpeboller for analyse.   
 
Det er beskrevet at bedriftene som skal etablere seg i dette området har behov for å ta i mot 
kunder. Det er blant annet snakk om et firma som driver service på båter og et bryggeri som har 
behov for plass til sine kunder både ute og inne. Økt ferdsel og menneskelig forstyrrelse vil kunne 
redusere kvaliteten på næringssøkområdet.  
 
Etablering av steinfylling vil som nevnt kunne gi økt predasjon fra mink på sjøfugl i området, og vil på 
sikt kunne gi dårligere næringstilgang for hubro. Den samlede belastningen på hubro vil dermed 
kunne øke.  
 
I denne saken foreligger det ikke tilstrekkelig kunnskap om effektene av tiltaket på hubro, og det må 
derfor tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet, jf. § 9. En mulig risiko for 
vesentlig negativ effekt på en sterkt truet art er å anse som mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.   
 
Utbyggingen på Uttian antas å forringe viktige næringssøksområder i dette territoriet. Hvor stor den 
negative effekten tiltaket vil få for hubroens næringssøk, er vanskelig å si noe sikkert om. Tiltaket vil 
være en del av den samlede fragmenteringen og belastningen på territoriet. Reduksjon av kvaliteten 
på territoriet har pågått i tiår etter tiår. Å etablere et næringsområde i et viktig næringssøkområde 
for hubro, vil være nok et bidrag som senker kvaliteten til hubroterritoriet. Det er svært vanskelig å si 
når belastningen blir for stor. I henhold til naturmangfoldloven (NML) § 5 er det et mål at artene og 
deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine 
naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes 
økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. Det er rimelig 
å anta at tiltaket vil gjøre det vanskeligere å nå dette målet. Skade som gjør det vanskeligere å nå 
eller opprettholde forvaltningsmålene i §§ 4 og 5, vil alltid anses som vesentlig skade.  
 
I henhold til NML § 12 skal det for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet tas utgangspunkt i 
en lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og 
økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Frøya kommune vurderer 
næringsområdet på Ellingsholmene – Uttian til å være det best egnede området. Best mulig 
lokalisering kan innebære at man velger den plassering som medfører minst negative konsekvenser 
for naturmangfold. Kommunens vurdering av alternativ plassering er basert på hva som er 
økonomisk og tidsmessig mest gunstig. 
Hensynet til en mulig risiko for vesentlig skade på arten må tas i betraktning når hensynet til 
naturmangfold veies mot andre samfunnsinteresser, jf. naturmangfoldloven § 9. 
 
Konklusjon 
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Å etablere et næringsområde på Ellingsholmene – Uttian er av lokal betydning. Tiltaket har en mulig 
risiko for vesentlig negativ effekt på hubro, som er en nasjonalt viktig art. Som vi påpekte 
innledningsvis er hubro oppført som sterk truet på Norsk rødliste for arter, og er derfor i en 
særstilling når det gjelder ivaretakelse av sårbart naturmangfold. Myndighetene bruker relativt store 
ressurser på å innhente kunnskap om hubro og til å gjennomføre tiltak som skal forbedre hubroens 
situasjon. Frøya er et tyngdepunkt for hubropopulasjonen i Trøndelag, og det foreligger mye 
kunnskap om hubroens bruk av det aktuelle planområdet. Det er svært stor usikkerhet knyttet til 
effektene av tiltaket isolert sett, og til den samlede belastningen som hubroen potensielt kan bli 
utsatt for om tiltaket blir gjennomført. Fordelene ved tiltaket overstiger derfor ikke ulempene, 
herunder innbefattet usikkerhet og føre var-betraktninger, jf. naturmangfoldloven §§ 9-12.  
 
Fylkesmannen fremmer med bakgrunn i naturmangfoldloven § 9 (føre var prinsippet) innsigelse til 
etablering av næringsområde på Ellingsholmen - Uttian, jf. PBL § 5-4. 
 
Samfunnssikkerhet 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 4-3. 
Det er kommunen som planmyndighet som er ansvarlig for å sikre at samfunnssikkerheten er 
ivaretatt, gjennom å kvalitetssikre og godkjenne analysen.  
 
Menneskelige aktiviteter som utfylling, mudring og sprenging i strandsonen er vanlige årsaker til 
skred. I nyere tid har det skjedd flere skredhendelser som følge av utfylling i sjø, og vi vet derfor at 
det kan være betydelig skredfare forbundet med slikt arbeid. Denne typen skred forplanter seg ofte 
bakover i stor fart og kan gi store skader på land. Det går blant annet frem av det geotekniske 
notatet at stabiliteten i deler av området er utfordrende, og at tilfredsstillende stabilitet kun kan 
oppnås ved motfylling. 
 
Vi påpeker at grunn bare kan bebygges, dersom det kan dokumenteres at det foreligger tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, i henhold til pbl § 28-
1. I bestemmelsene til planen står det at øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden blant 
annet er «geoteknisk vurdering og evt. tiltak som skal følges opp i byggefasen». I henhold til 
rundskriv H-5/18, skal reell fare avklares på siste plannivå og ikke utsettes til byggesak. Pbl § 4-3 
fastsetter også at «planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbygging i 
sonen (…), som er nødvendig for å avverge skade og tap.». Det er ikke gjort noen vurdering i 
analysen av om avdekket risiko ved utfylling, er større enn hva som kan aksepteres i lov eller 
forskrift. En slik vurdering burde vært gjort i ROS-analysen for å avklare om det er et lovfestet krav 
om oppfølging med avbøtende tiltak.  
 
Fylkesmannens faglige råd er at stabilitet og skredfare analyseres i ROS, og at eventuelle avbøtende 
tiltak sikres med konkrete bestemmelser i planen.  
 
Fylkesmannen påpeker videre at analysen mangler kildehenvisninger og har en del forenklede 
vurderinger. Vi påpeker at analysen ville vært bedre og mer etterprøvbar om dette var ivaretatt. 
 
Fylkesmannens konklusjon   
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen: 

1. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 og med bakgrunn i 
naturmangfoldloven § 9 (føre var prinsippet) innsigelse til etablering av næringsområde 
på Ellingsholmen - Uttian. 
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Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. Fylkesmannens faglige råd er at stabilitet/skredfare analyseres i ROS ,og at eventuelle 
avbøtende tiltak sikres med konkrete bestemmelser i planen. 
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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

 

Vedlegg 
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for Frøya kommune 
2020 

Revisjonsberetning 2020 
Frøya kommunes årsregnskap 2020 
Frøya kommunes årsberetning 2020 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Wenche Holt, ga kontrollutvalget en presentasjon av 
kommuneregnskapet. 
 
Hun gikk også gjennom revisjonsberetningen og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

 
Saksopplysninger 
Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunen sin økonomi, herunder vedta 
årsregnskap og årsberetning, jf. kommuneloven § 14-2. Årsregnskapets funksjon er å gjøre 
rede for inntekter og anvendelsen av de midlene som kommunen har til rådighet, og må sees i 
sammenheng med kommunens årsberetning. Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, 
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. 
Detaljeringsgraden og presentasjonsformen for årsregnskapet har kommunen stor frihet til selv 
å bestemme, men det skal vise regnskapstall på samme detaljnivå som i årsbudsjettet.  

Kommuneloven §14-6 og 14-7 sier at årsregnskapet og årsberetning skal avlegges innen 
henholdsvis 22.02. og 31.03. Kommunestyret må behandle årsregnskap og årsberetning innen 
30.06.  



Årsregnskapet for 2020 
Årsregnskapet er avlagt innen fristen 22.02.21 og inneholder de deler som lov og forskrift 
krever. 

Årsberetningen 
Årsberetningen er avgitt innen fristen 31.03.21. Den inneholder de opplysninger om regnskapet 
og inneholder de redegjørelser som loven krever. 

Revisjon  
Årsregnskapet er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisjonen skal uttale seg om 
årsregnskapet og årsberetningen er avlagt i samsvar med lov og forskrift. 

Revisjonsberetningen er datert den 15.04.21. Beretningen er avgitt som ren. 

Kontrollutvalgets uttalelse 
Kommunelovens § 14-3, samt kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 3 andre ledd sier at 
kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret, med kopi til formannskapet før de avgir 
innstilling om årsregnskapet og årsberetningen. Utkast til kontrollutvalgets uttalelse er vedlagt. 
 
Vurdering 
Kontrollutvalgets oppgave er i korthet å uttale seg om årsregnskapet er revidert på 
betryggende måte, utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk samt 
kontrollutvalgets eventuelle instrukser og avtaler med revisor. Utvalget skal også uttale seg om 
årsberetningen omtaler de forhold loven krever.  
 
Sekretariatet viser til at alle frister vedrørende regnskapsavleggelse er overholdt. Revisor har 
avgitt en ren beretning. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gi en uttalelse i samsvar med vedlagte forslag. 
Kontrollutvalget har likevel anledning til å knytte ytterligere kommentarer til årsregnskap og 
årsberetning. 
 

 
 



 

 
Til kommunestyret 

Frøya kommune 

 

 

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020                     

Kontrollutvalget har i møte den 28.04.21 behandlet kommunes årsregnskap og årsberetning 

for 2020, hhv. avgitt av kommunedirektøren 22.02 og 26.03.21. Årsregnskapet består av 

driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter, samt noter.  

Kommunedirektøren har gitt kontrollutvalget utfyllende orientering om årsregnskap og 

årsberetning, samt besvart spørsmål fra kontrollutvalget. Revisjonsberetning uten forbehold 

er avgitt av Revisjon Midt-Norge SA 15.04.21 og revisor har gitt kontrollutvalget utfyllende 

orientering, samt besvart spørsmål fra kontrollutvalget.                                                      

Kontrollutvalget har ikke merknader til årsregnskap og årsberetning for 2020 og anbefaler at 
disse blir godkjent slik de foreligger. 
 
 
 
 
Sistranda, 28.04.2021  
 

Kontrollutvalget 
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I årsberetningen analyseres og beskrives resultatet for 2020 og den økonomiske tilstanden til 

kommunen. I tillegg til å oppsummere regnskapsåret 2020 er det viktig å danne seg et bilde av 

utviklingen fremover og videre ha en plan for hvordan en skal løse de økonomiske 

utfordringene.   

 

Frøya kommune hadde i 2020 et positivt brutto driftsresultat på 120 397 770 mill kr. og et 

positivt netto driftsresultat på 124 751 287 mill kr. Det ble et reelt regnskapsmessig 

merforbruk på rammeområdene for 2020 på 3 760 155 mill kr der rammeområdenes 

merforbruk er på 1,608 mill kr og posten finans har et merforbruk på 2,151 mill kr.  

Økonomisk sett ble 2020 et godt år for Frøya kommune. 

 

Kommunens store positive netto driftsresultat på hele 124 mill kr skyldes en voldsom økning i 

skatteinntekten i 2020. Hele 140 mill kr over forventet og budsjettert skatteinngang. I tillegg 

fikk Frøya kommune 86,4 mill kr fra Havbruksfondet.   

Avkastning på fond som Grieg Investor forvalter ble på 9,6 mill kr.  

 

Vurdering: 

 

I en organisasjon som Frøya kommune med utstrakt delegering av oppgaver er oppfølging av 

økonomien svært viktig gjennom å videreutvikle og opprettholde god kompetanse og 

oppmerksomhet på budsjettet og økonomistyringen.  

 

Året 2020 har som nevnt kommunen opplev en voldsom økning i skatteinntekten i tillegg til 

stor utbetaling fra havbruksfondet.  

 

Nettopp på grunn av de store svingningene i skatteinntektene er det tatt store grep for å finne 

«flytsonen», dvs å finne riktig driftsnivå. Vi har i 2020 gjennomført en stor 

effektiviseringsprosess, der rammeområdene har gjort tiltak for å redusere driften med 3 %. 

Dette fordi konsekvensene av gjeldende inntektssystem og rammeoverføringer vil gi oss et 

strammere økonomisk handlingsrom i årene som kommer. Vi ser at dette stiller krav til 

fortsatt omstilling og endring. For å nå målene i planperioden må vi fortsatt ha stort fokus på 

økonomistyring, budsjettkontroll og effektivisering. 

 

I tillegg ble verden rammet av Covid-19 epidemien som også har gitt store konsekvenser for 

Frøya kommune innenfor alle rammeområder. Netto merkostnad har for rammeområdene i 

2020 har vært på 0,951 mill kr der totalkostnaden og inntektene fra staten utgjør henholdsvis 

5,793 mill kr og 4,842 mill kr.      

 

I forhold til rammebevilgningene hadde RO 1 Fellestjenester og RO 2 Oppvekst 

mindreforbruk på henholdsvis 9,180 mill kr og 2,023 mill kr. Mindreforbruket på 

rammeområde fellestjenester skyldes i hovedsak et positivt premieavvik, samt refusjon fra 

fylkeskommunen ifb med Frøya kommunes forskuttering av gang og sykkelvei knyttet til 

fylkeskommunale veier. 

 

Rammeområdene RO 3 – Helse & mestring, RO 4 – Kultur & næring og RO 5 – 

kommunalteknisk drift og forvaltning hadde merforbruk på henholdsvis 11,647 mill kr, 0,147 

mill kr og 1,017 mill kr.  

 



Helse & mestrings merforbruk er blant annet knyttet til ny interkommunal oppfølgings-

tjeneste for rus og psykisk helse. Tjenesten ble opprettet med bakgrunn i behov for 24/7 

tjeneste for personer med rus og psykiske lidelser som ikke var budsjettert.  

 

Videre hadde NAV-sosialtjenesten et merforbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp. Mens for 

Pleie og omsorg er merforbruket knyttet til lavere inntekt ift brukerstyrt personlig assistent 

(BPA) ordning enn forventet og ikke budsjettert med bruk av vikarbyrå på området, noe som 

har vært nødvendig for å drifte tjenesten. I tillegg er det flere langtidsplasser i 

korttidsavdelingen, noe som har medført redusert kapasitet til å ta imot utskrivningsklare 

pasienter fra sykehus innen fristene. 

 

Når det gjelder Kultur og næring skyldes merforbruket inntektsbortfall som følge av Covid-19 

epidemien.      

 

Covid-19 epidemien er også hovedårsaken at teknisk og kommunalteknisk drift har et 

merforbruk knyttet til merkostnader ifb med økte renhold, samt økte kostander ifb økende 

vekst i arealer i kommunens bygningsmasse.  

 

Ser man på tjenesteytingen har enhetene store ambisjoner i det å utvikle tjenestetilbudene, noe 

som er positivt og viser at vi har et høyt ambisjonsnivå og en stor vilje til å levere best mulig 

tjenester.  

 

Det som gir størst effekt, men som samtidig er vanskeligst å gjennomføre, er 

strukturendringer. Det er likevel dette vi anbefaler i fortsettelsen. Samtidig skal vi selvsagt 

jobbe videre med å effektivisere organisasjonen og prosessene i hele tjenesteproduksjonen.  

 

Målet med dette er å levere minst like gode tjenester som i dag, men til en lavere kostnad. 

Ved å endre måten vi organiserer arbeidet eller hvordan vi utfører arbeidet på, kan vi oppnå 

innsparinger.  

 

Å skape bred oppslutning rundt slike endringer og faktisk klare å hente ut gevinster, krever 

dyktig lederskap og god kompetanse på alle nivå. Oppgaven er overkommelig så lenge vi 

viser tålmodighet. 

 

De store investeringer som ligger inne i økonomiplanen, med utbygging av Frøya helsehus og 

omsorgsboliger (MO), behov for utvidelse av barnehageplasser og skole, skal være et ledd i å 

utvikle kvaliteten på tjenestene, men samtidig også bidra til effektivisering av drifta for å 

imøtekomme framtidas behov for tjenester. 

 

De store investeringene er imidlertid økonomisk svært krevende sett i sammenheng med 

stramme driftsrammer. Vi mener derfor at de nye store investeringsprosjektene som er 

planlagt i tiden framover, må vurderes spesielt nøye med tanke på innhold, struktur og bruk 

av personalressurser slik at de sikres en økonomisk basis som er i tråd med økonomisk 

handlingsrom. 

 

For å møte dette jobbes det på flere arena samtidig, og vi har flere overordnede satsinger i 

planperioden.  

 



Kommunens samlede investeringer var i 2020 på 295 810 726 mill kr som er 29 372 789 

mill kr høyere enn regulert budsjett og 192 120 726 mill kr høyere enn opprinnelig budsjett.  

Av samlede investeringer er 29 481 941 mill kr (10 %) investert innenfor VAR-sektoren. 

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.  Av totalt finansieringsbehov på 295 810 726 

mill kr ble 191 004 269 mill kr finansiert med bruk av lånemidler – dvs 64,5 %. Resten med 

fond, tilskudd, salg av anleggsmidler og momsrefusjon.   

 

Fondsoversikt per 31.12.20 (alle beløp i 1000) 

 
 

Frøya kommune har per 31.12.20, hele 320 mill kr på fond med henholdsvis 176 mill på 

disposisjnsfond, 36 mill kr på bundne disposisjonsfond, 100 mill kr på ubundne 

investeringsfond og 7 mill kr på bundne investeringsfond.  

 

Netto drifts resultat for 2020 er på 124 751 287 mill kr. 

 

Etter strykninger og bruk/avsetning til fond er netto avsetning til disposisjonsfond på 

58 899 284 mill kr utover det som det ble budsjettert med (35 849 515 mill kr). 
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Forord 
Økonomisk sett ble 2020 et godt økonomisk år for Frøya kommune. 

Kommunen har opplev en voldsom økning i skatteinntekten i 2020. Hele 140 millioner over forventet 

og budsjettert skatteinngang. I tillegg fikk Frøya kommune 86,4 millioner kr fra Havbruksfondet.   

Avkastning på fond som Grieg Investor forvalter ble på 9,6 millioner kr.  

Som følge av disse ekstraordinære inntektene ble driftsresultat på hele 124 mill kroner for 2020.  

Dette inspirerer og utfordrer oss som kommune! 

Kommunen opplever en formidabel folketallsvekst. Dette er en gledelig nyhet på alle måter, samtidig 

som det utfordrer oss da dette øker behovet for flere tjenester til flere Frøyværinger. 

Å følge opp økonomien på virksomhetsnivå har derfor vært et høyt prioritert område. Dette har vært 

viktig for å videreutvikle og opprettholde god kompetanse og oppmerksomhet på budsjettet og 

økonomistyringen. I en organisasjon som Frøya kommune med utstrakt delegering av oppgaver er 

oppfølging av økonomi svært viktig.  

Nettopp på grunn av de store svingningene i skatteinntektene har vi i 2020 tatt store grep for å finne 

«flytsonen», dvs å finne riktig driftsnivå. Vi har gjennomført en stor effektiviseringsprosess, der 

rammeområdene har gjort tiltak for å redusere driften med 3 %.  

Dette har vi gjort da konsekvensene av gjeldende inntektssystem og rammeoverføringer vil gi oss et 

strammere økonomisk handlingsrom i årene som kommer. Vi ser at dette stiller krav til fortsatt 

omstilling og endring. For å nå målene i planperioden må vi fortsatt ha stort fokus på økonomistyring, 

budsjettkontroll og effektivisering. 

Enhetene har store ambisjoner innen utvikling av tjenestetilbudene, noe som er positivt og viser at vi 

har et høyt ambisjonsnivå og en stor vilje til å levere best mulig tjenester.  

Det som gir størst effekt, men som samtidig er vanskeligst å gjennomføre, er strukturendringer. Det 

er likevel dette vi anbefaler i fortsettelsen. Samtidig skal vi selvsagt jobbe videre med å effektivisere 

organisasjonen og prosessene i hele tjenesteproduksjonen. Målet med dette er å levere minst like 

gode tjenester som i dag, men til en lavere kostnad. Ved å endre måten vi organiserer arbeidet eller 

hvordan vi utfører arbeidet på, kan vi oppnå innsparinger. Å skape bred oppslutning rundt slike 

endringer og faktisk klare å hente ut gevinster, krever dyktig lederskap og god kompetanse på alle 

nivå. Oppgaven er overkommelig så lenge vi viser tålmodighet. 

De store investeringer som ligger inne i økonomiplanen, med utbygging av Frøya helsehus og 

omsorgsboliger, behov for utvidelse av barnehageplasser og skole, skal være et ledd i å utvikle 

kvaliteten på tjenestene, men samtidig også bidra til effektivisering av drifta for å imøtekomme 

framtidas behov for tjenester. 

De store investeringene er imidlertid økonomisk svært krevende sett i sammenheng med stramme 

driftsrammer. Vi mener derfor at de nye store investeringsprosjektene som er planlagt i tiden 

framover, må vurderes spesielt nøye med tanke på innhold, struktur og bruk av personalressurser slik 

at de sikres en økonomisk basis som er i tråd med økonomisk handlingsrom. 

For å møte dette jobbes det på flere arena samtidig, og vi har flere overordnede satsinger i 

planperioden.  
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Kommunedirektøren har som mål å fortsatt sikre en høy etisk standard også i fortsettelsen på de 

tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å ha god og forutsigbar styring av 

økonomien i Frøya kommune. 

 

 

 

Sistranda, den 26.03.21 

 

 

 

 

 

Beathe S. Meland        Roger A. Antonsen 

Kommunedirektør        Økonomisjef 
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Andre forhold 
Regnskapet er avlagt i henhold til kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk, og Frøya 

kommune rapporterer etter KOSTRA-bestemmelsene.  

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og viser alle økonomiske midler som er tilgjengelige i 

året, og bruken av disse. Inntekter og utgifter skal plasseres i året som følger av 

anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 

innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremstå av drifts- eller 

investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. 

Årsberetningen er utarbeidet som et supplement til regnskapsdokumentene. Den tar for seg viktige 

økonomiske utviklingstrekk og utvikling i lokalsamfunnet for øvrig som kan påvirke kommunens 

langsiktige økonomiske stilling jfr. Kommunelovens §14 -1,2,4 og 7.     

Krav om årsberetning er hjemlet i Kommunelovens §14-6 og § 14-7, og skal hvert år utarbeides av 

kommunedirektøren i kommunen jfr. Årsberetningen skal ha et bestemt innhold. Den skal følge ved 

regnskapet ved behandling i kontrollutvalget, og kontrollutvalget skal, ut fra samlet materiale, avgi 

uttalelse til regnskapet som følger saken videre i formannskap og kommunestyret. 

I forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning § 10 første ledd skal det bl.a. 

redegjøres for vesentlige avvik mellom regulert budsjett og regnskap, både for utgifter og inntekter. 

Disse forholdene mener vi er ivaretatt gjennom beretningens punkter. 

Frøya kommune har levert regnskap innen fristen 22.02.20 

Godkjenning av driftsregnskapet legges frem for kommunestyret i egen sak i juni 2021.  

 

 

 



 
 

7 

Regnskapsresultat 

 

Ansvar Virksomhet Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Regnskap 2020 Avvik i NOK

1000 Folkevalgte 3 816 134 4 234 227 3 497 700 4 583 632 -1 085 932

1010 Kontrollutvalg 1 106 269 1 061 438 1 178 750 1 125 086 53 664

1100 Rådmann 34 394 442 370 178 19 529 679 10 836 530 8 693 149

1101 Økonomi 1 418 724 3 197 710 5 069 027 4 278 838 790 189

1102 IKT avdeling 5 705 982 8 170 882 6 864 815 6 869 953 -5 138

1103 Offentlig servicekontor 5 308 292 5 737 425 5 806 843 4 814 526 992 317

1104 Forvaltningskontor 1 413 525 0 0 0 0

1105 Utleieboliger -1 258 700 -554 008 -3 252 719 -88 548 -3 164 171

1106 Brannvesen 0 5 599 362 5 760 087 6 500 201 -740 114

1108 Lærlinger 1 157 201 1 771 646 2 307 615 1 540 844 766 771

1110 Tillitsvalgte 850 593 780 308 827 691 810 733 16 958

1120 Stab 3 903 429 3 983 500 4 960 096 2 096 939 2 863 157

57 815 891 34 352 668 52 549 584 43 368 734 9 180 850

2000 Admin Oppvekst 0 27 073 557 27 651 605 27 667 120 -15 515

2010 Flyktningetjenesten 0 -520 517 -1 051 883 -466 044 -585 839

2020 Voksenopplæringen 0 -698 010 52 565 -1 119 856 1 172 421

2030 Bemanning tverrfaglig 0 0 0 2 192 106 -2 192 106

2100 Dyrøy oppvekstssenter 4 809 113 5 139 036 5 896 313 5 510 885 385 428

2200 Mausund skole/SFO/barnehage 4 695 667 4 997 285 4 909 594 4 691 644 217 950

2300 Nabeita skole 15 265 313 16 486 898 16 267 389 15 838 654 428 735

2400 Nordskag oppvekstssenter 9 715 850 10 739 189 10 093 243 9 658 880 434 363

2500 Sistranda skole-barneskole 27 987 822 24 499 946 19 785 895 19 053 975 731 920

2520 Frøya ungdomsskole 0 7 791 332 16 955 827 16 466 042 489 785

2600 Sørburøy barne- og ungdomsskole 1 884 253 1 885 729 1 715 237 1 704 454 10 783

2800 Nesset barnehage 6 633 519 7 163 484 6 609 838 5 899 165 710 673

2900 Musikk- og kulturskole 3 570 451 3 629 536 3 802 765 3 568 152 234 613

74 561 988 108 187 465 112 688 388 110 665 177 2 023 211

3000 Admin Helse og omsorg 0 418 575 1 339 613 3 856 158 -2 516 545

3010 Flyktningetjenesten 0 0 0 349 599 -349 599

3101 Åpen barnehage 296 364 292 375 316 770 336 833 -20 063

3103 Helsestasjon/jordmortjeneste 3 651 010 5 298 782 6 032 624 5 391 923 640 701

3105 Frøya legekontor 7 370 145 7 852 441 9 442 905 8 724 871 718 034

3106 Legevakt 2 201 181 2 206 790 2 547 003 2 258 014 288 989

3107 Friskliv og mestring 5 048 312 4 241 833 4 971 800 4 182 929 788 871

3110 Frisklivskoordinator 0 0 -7 500 0 -7 500

3114 Fellesadm Fam, Helse og Rehab 945 447 1 851 135 -644 857 1 449 812 -2 094 669

3200 Barnevernstjenesten 3 666 284 3 693 323 2 914 215 3 562 101 -647 886

3201 Barnevern - Frøya 6 920 959 6 431 251 6 024 924 5 726 659 298 265

3300 NAV - Sosialtjenesten - Frøya 6 533 369 8 442 374 7 189 032 8 847 639 -1 658 607

3310 NAV - Sosialtjenesten - Hitra 0 0 0 -1 118 1 118

3400 Pleie og omsorg -4 090 070 1 131 526 -125 495 1 865 726 -1 991 221

3401 Somatisk avdeling 19 009 649 19 114 064 17 545 097 18 855 437 -1 310 340

3402 Miljøavdeling 8 074 382 10 115 936 10 022 116 10 305 539 -283 423

3403 Korttid/sykepleierpool 12 800 783 12 617 163 12 202 733 12 238 810 -36 077

3404 Institusjonskjøkken 3 689 556 3 595 383 3 228 749 3 530 691 -301 942

3405 Hjemmetjenester BPA 381 458 -246 048 -1 238 349 1 338 708 -2 577 057

3406 Beinskardet 5 126 667 5 084 085 4 939 386 5 200 226 -260 840

3407 Hjemmebaserte tjenester 15 197 611 19 007 286 19 706 799 19 707 240 -441

3408 Dagsenter 1 526 411 1 762 439 1 527 596 1 737 756 -210 160

3409 Forvaltningskontor 5 040 1 496 965 1 626 366 1 516 822 109 544

3501 Cafe Kysthaven 425 028 509 132 545 078 421 251 123 827

3502 Moa 11 063 426 11 808 635 12 351 740 12 559 447 -207 707

3503 Øvergården 11 435 351 11 499 522 11 454 021 11 231 661 222 360

3504 Brukerstyrt BPA 1 195 040 2 284 519 4 054 900 2 151 371 1 903 529

3505 Fellesadm funksjonshemmede 6 235 208 3 902 059 -1 564 468 6 085 037 -7 649 505

3507 Heia 1 829 104 2 714 040 3 318 021 2 343 446 974 575

3508 Avlastningsenheten 900 296 1 202 904 2 274 533 1 063 572 1 210 961

3509 Oppfølgingstjenesten 6 385 535 6 743 817 6 470 609 3 275 373 3 195 236

137 823 546 155 072 306 148 465 961 160 113 533 -11 647 572

SUM FELLESTJENESTER

SUM RAMMEOMRÅDE OPPVEKST 

SUM RAMME HELSE & MESTRING
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Kommunestyrets budsjettpremisser for 2020 
Frøya kommunestyre har ikke vedtatt eksplisitte budsjettpremisser for 2020, men i vedtatt 

budsjettdokument er det beskrevet kapasiteter og måltall på flere rammeområder. Flere av 

måltallene er innfridd i 2020, men ikke alle. 

Følgende premisser er omtalt i budsjettet for 2020 og er av avgjørende betydning for de 

prioriteringer kommunestyret vedtok: 

«Frøya kommunestyre vedtok følgende handlingsregler om nye låneopptak og bufferfond i K-sak 

105/17: 

 Gjeldsgraden, unntatt selvkost, skal ikke overstiger det kommunen betaler inn i årlige avdrag. 

Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er jevn eller nedadgående.  

 Frøya kommune har i dag en netto gjeldsgrad i forhold til brutto driftsinntekter på 154,6 %. 

Landsgjennomsnittet er på 81,2 %. Langsiktig handlingsregel for netto lånegjeld bør være på 

landsgjennomsnittet i løpet av to handlingsperioder, dvs. åtte år.  

 Det settes av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i driftsbudsjettet» 

 Netto driftsresultat på minst 1.75 %.  

 Det forutsettes tettere og bedre oppfølging av økonomien på virksomhetsnivå. 

 Det forutsettes tettere og bedre oppfølging av sykefraværet på virksomhetsnivå.   

 Det legges til grunn sammenslåing av Frøya brannvesen og Hitra brannvesen til et felles 

brannvesen - i den hensikt å bedre sikkerheten og overaktiviteten i forhold til brann og 

redning i regionen.  

Ansvar Virksomhet Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Regnskap 2020 Avvik i NOK

4100 Kultur og næring 2 438 484 3 798 332 3 623 236 2 993 401 629 835

4101 Frøya hallen 1 234 422 2 720 432 2 271 786 2 466 850 -195 064

4102 Frivilligsentralen 1 236 913 0 0 0 0

4103 Biblioteket 1 566 792 1 739 605 1 593 170 1 602 549 -9 379

4200 Frøya kultur- og kompetansesenter 1 597 418 1 726 911 1 008 589 1 581 497 -572 908

8 074 029 9 985 280 8 496 781 8 644 297 -147 516

5100 Tekniske tjenester 25 208 290 0 0 0 0

5110 Drift og kommunalteknikk 0 13 448 612 16 766 065 16 583 125 182 940

5120 Virksomhet for forvaltning 0 4 200 590 7 676 673 5 678 463 1 998 210

5121 Dyrøy oppvekssenter 382 625 335 414 379 299 370 383 8 916

5122 Mausund skole/SFO/barnehage 673 442 653 700 546 468 473 882 72 586

5123 Nabeita oppvekstsenter 1 730 688 1 520 586 1 510 385 1 614 804 -104 419

5124 Nordskag oppvekstsenter 1 050 407 997 781 793 064 904 219 -111 155

5125 Sistranda skole 3 728 323 3 334 144 3 853 752 3 449 774 403 978

5126 Sørburøy barne- og ungdomsskole 206 556 152 531 139 812 177 773 -37 961

5127 Hamarvik barnehage 25 563 0 0 0 0

5128 Nesset barnehage 664 840 648 357 485 732 562 679 -76 947

5129 Frøya ungdomsskole 0 6 114 420 000 713 379 -293 379

5200 VAR-områder -1 770 152 14 624 -3 082 789 -35 823 -3 046 966

5300 Utleiebygg - utenom momskomp.ordningen -374 158 0 0 0 0

5400 Brannvesen 5 715 269 0 0 0 0

5500 Teknisk - investeringer 15 356 645 0 13 462 -13 462

37 241 693 25 312 453 29 488 461 30 506 120 -1 017 659

Netto resultat - drift av rammeområdene 0 -16 625 793 -1 608 686

90- Finans 9 614 431 3 097 534 -120 000 2 031 469 -2 151 469

9 614 431 3 097 534 -120 000 2 031 469 -2 151 469

316 372 190 327 617 094 351 569 175 355 329 330SUM bevilgninger drift, netto

SUM FINANSPOSTER

SUM RAMME KULTUR OG NÆRING

SUM RAMME DRIFT OG KOMMUNALTEKNIKK
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 Grunnskolen skal IKKE oppleve mobbing – dvs at det skal være NULLMOBBING ved våre 

barnehager, skoler og blant barn og unge generelt.   

 I tillegg er det vedtatt en del kontrete måltall for rammeområdet oppvekst.  

 

Felles satsningsområder i 2020 
Brann & redning 
Frøya kommune inngikk i 2018 en intensjonsavtale med Hitra kommune om å utrede felles brann- & 

redningstjeneste for regionen. 

Saken kort oppsummert: 

Kommunedirektørene vil i nær fremtid legger frem en saken for å belyse status i prosessen mot et 
felles brannvesen for Frøya og Hitra kommuner. Det er viktig for kommunene å lykkes i denne 
prosessen, og kommunedirektørene ber derfor om å få gjøre noen flere avklaringer før endelig 
vedtak foreslås. 
 
I forslag til vedtak i denne saken legges det frem noen prinsipielle punkter som er viktig for 
fortsettelsen, og som det er viktig at kommunen er omforent om. Disse betinger likelydende forslag 
til vedtak i kommunene.  
 
Disse er 

 At Frøya og Hitra kommuner skal å gå sammen om et interkommunalt samarbeid om brann 

og redningstjenestene i kommunene. Sør-fosen interkommunale feievesen skal inngå i 

samarbeidet.  

 Bestemmelse hvem som skal være vertskommune for samarbeidet, og hvem som blir 

samarbeidskommune 

 Stasjonsplassering av hovedbrannstasjonene og tilstedeværelse av mannskapene 

 Samarbeidsformen, et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2.  

 
I saken legges ved de anbefalinger som Norconsult har levert kommunene; 
 

 Forebyggendeanalyse 

 Beredskapsanalyse  

 Ny brannordning 
 
Norconsults konklusjon og anbefaling til kommunene er slik: 
 
«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 dimensjoneringsforskrift, slik at Frøya 
og Hitra brann- og redning gjennom dette arbeidet skal være fremtidsrettet og kunne møte nye krav 
på en god måte.  
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Budsjettkontroll 
Å følge opp økonomien på virksomhetsnivå har vært et høyt prioritert området i 2020 gjennom 

tettere oppfølging av økonomien på virksomhetsnivået. Dette har vært viktig for å videreutvikle og 

opprettholde god kompetanse og oppmerksomhet på budsjettet og økonomistyringen. I en 

organisasjon som Frøya kommune med utstrakt delegering av oppgaver er oppfølging av oppgaver og 

økonomi – svært viktig.  

 

Kommunaldirektørens internkontroll og personvern (GDPR) 
Kommunedirektøren har og vil fortsatt ha fokus på internkontroll og personvern. Internkontroll 
inngår som en sentral del i virksomhetsstyringen. God internkontroll skal bidra til at organisasjonen 
når mål, overholder lover, vedtak, økonomiske rammer og interne rutiner, for slik å forebygge 
styringssvikt, feil og mangler. Det arbeides derfor med målekart, som presentert for formannskapet.  
 
Kommunedirektøren vil i denne handlingsplanperioden ha særlig fokus på følgende aktiviteter: 

 Implementere Kommunedirektørens interkontroll system basert på KS sitt forslag 

 Følge opp punktene for virksomhetsstyring og implementering av målekart på 

rammeområdene 

 Arbeide med risikoanalyse og risikostyring (ROS) 

 Gjennomføre interne revisjoner ut fra analyse av ROS  

 
Ledere på alle nivåer har ansvar for å etablere og følge opp den interne kontrollen for sine 
tjenesteområder i samsvar med delegerte fullmakter.  
 
Resultatet av økt fokus på internkontroll og personvern oppfattes av ansatte som god. Vi seer en 
tidlig større bevissthet rundt temaet og tematikken selv om situasjonen i 2020, rundt pandemien, har 
i større grad vært utøvende enn strategisk når det gjelder internkontrollen. Det har handlet om å løse 
utfordringer her og nå, snarere enn å tenke for fremtiden. Dette har også ført til at frister for 
gjennomførte internkontrollaktiviteter har måtte utsettes. 
 

Kompetanseutvikling  
For å møte fremtidens tjenester er etter- og videreutdanning av ansatte er et satsningsområde for 
hele kommunen. Stadig nye tilførte oppgaver og nye retningslinjer gjør at det stilles stadig høyre krav 
til ansatte. Dette ser man spesielt innen prosjektet morgendagens omsorg, men også innen 
brannvern, kompetansekrav hos lærere etc.  Lederutdanning er også etterspurt og aktuelt i en 
moderne kommune. Kompetanseutvikling av ansatte er derfor hyperaktuelt innen alle 
rammeområdene.  
Frøya kommune erkjenner at vi blir oppfattet som en utkantkommune i forhold det å rekruttere og 
beholde kvalifisert arbeidskraft og har for å kompensere for dette etablert FRØYAPAKKEN. En 
tiltakspakke som ble etablert i 2013. Målgruppen er nye faste ansatte. Innholdet er blant annet 
ekstra lønnstrinn og høyere lønnsplassering ved at for eksempel sykepleiere gir 10 års ansiennitet og 
alle med høgskoleutdanning gir 8 års ansiennitet. Ettergivelse av studielån, 10 % maks kr. 25.000 pr. 
år. Dette gjelder for virksomhetsledere, ingeniører, førskolelærere, vernepleiere, sykepleiere og 
lærere. Et tilbakeblikk på Frøyapakken ser vi at effekten ikke har vært som forutsatt i det å beholde 
personell. Som følge av dette må Frøyapakkens innretning og omfang evalueres.  
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Digitalisering 
Frøya Kommune har også i 2020 hatt fokus på digitalisering. Det å gi Frøyas innbyggere en enklere 

hverdag, gi næringsliv og frivillig sektor bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i virksomheter, og 

legge til rette for produktivitetsøkning har og er en høyt prioritert oppgave. Hensikten med dette er å 

understøtte digital samhandling i hver enkelt virksomhet, og Frøya Kommune som helhet. I 

kommuneplanens samfunnsdel, er et av de overordnede målene at kommunen skal benytte 

tidsriktige digitale løsninger.  

 

Mål vedr digitaliseringsstrategi   

Følgende mål vedr digitaliseringsstrategi for Frøya kommune er: 

 Effektivisering og kvalitetsforbedring ved å digitalisere arbeidsprosesser og tjenester. 

 Kompetanseheving og digital transformasjon. 

Måloppnåelse 

 Utkast til Digitaliseringsstrategi er utarbeidet og skal forankres i kommunestyret i løpet av 
våren 2021. 

 Det er gjort avtaleinngåelse med KS om å ta i bruk Fiksplattformen, som gjør det mulig å 
innføre digital innbyggerdialog, innsyn, samt å kunne utveksle informasjon på tvers av 
virksomheter og forvaltningsnivåer.  

 En av tjenestene som er tatt i bruk er digital søknad om sosial stønad (DigiSos)- heldigital 
løsning hvor innbygger kan sende søknad om sosial stønad til NAV Frøya. 

 En annen tjeneste som er tatt i bruk er, Fiks Folkeregister, som blir benyttet av 
Kommuneoverlegene og avdelingsleder helse- og familie. 
Tjenesten gir muligheter til å gjøre oppslag og uttrekk fra folkeregisteret, for f.eks. å kunne 

planlegge Covid-19 vaksinering. Dette har ført til økt kvalitet og effektivisering. 

 Deltagelse i nettverket DigiTrøndelag, og en person i ressursgruppe for digitalisering i 
Trøndelag.  

 

Helseplattformen 
Frøya kommune har besluttet å ta del i Helse Midt-Norges stores satsning innenfor sektoren – 
Helseplattformen. Helseplattformen er et digitalt verktøy (dataprogram) som har som mål å gi økt 
kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og bedre 
samhandling mellom nivåene i helsetjenesten. Frøya Kommune har begynt riggingen av lokalt 
innføringsprosjekt, etter vedtaket i Kommunestyret om å utløse opsjon i Helseplattfomen AS. 
Kommunen har en representant i Helseplattfomen AS, som er fagekspert for gruppen Institusjon. I 
tillegg er det nedsatt en ressursgruppe som arbeider med informasjon til ansatte og planlegger lokal 
innføring. Det skal velges ut ressurspersoner på hvert tjenestested som skal være ansvarlige for 
opplæring av ansatte og sikre tilgjengelighet på hjelp når en starter opp. 
 
Det er svært viktig at det i langtidsbudsjettet settes av midler til utløsning av opsjon, og i tillegg 
ressurser til årlig lisens/drift, og opplæring av alle ansatte. 
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I og med at Frøya har en ansatt i prosjektgruppen på sentralt nivå i Helse-Midt erfarer vi å være i god 
posisjon til å forberede og legge til rette for å ta i bruk Helseplattformen når den skal rulles ut i 2022.  
 

Helseplattformen 

Mål vedr Helseplattformen: 

  Forberede organisasjonen og kartlegge kostnader ved utløsing av opsjon i Helseplattformen 
AS.  

Måloppnåelse 

 Det har blitt gjennomført informasjonsmøter med alle virksomhetene i helse. 

 Dannet lokal arbeidsgruppe som skal arbeide med forberedelser til oppstart av 
innføringsprosjektet. 

 Hatt besøk av regional innføringsleder og representant fra Helseplattformen for innføring i 
hvordan bruke kostnadsmodellen for beregning av kostnader. 

 Gitt informasjon til utvalg og kommunestyre. 

 Frikjøpt i 20% stilling som fagekspert i innføringsprosjektet for Helseplattformen AS  

 

Delprosjekt 3 morgendagens omsorg-velferdsteknologi 

 Implementere velferdsteknologi som en del av kommunens tjenestetilbud 

 Avtale om leveranse av velferdsteknologi, pasientvarsling og adgangskontroll i nytt helse- og 
omsorgssenter 

 Lede lokal ressursgruppe for velferdsteknologi 

Måloppnåelse 

 Varslende multidosedispenser er tatt i bruk som et tjenestetilbud 

  Signert kontrakt med HePro for leveranse til Frøya nye helse- og omsorgssenter 

 Bistått i tjenestedesign for virksomheter i BAM for å se på muligheter med velferdsteknologi 

 Utredet og kartlagt behovet for ny leverandør av trygghetsalarmer, og arbeider med avtale 
om responssentertjenester med Værnes respons. 

 Hatt møter 2 ganger pr. mnd. med ressursgruppa. 
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Innsats for et bedre miljø/ marin forsøpling   
Som kjent kommer store mengder marint avfall med havstrømmene og forurenser kystrekka i fylket 
vårt, både på øyene og langs kysten. Frøya kommune er en av kystkommunene med størst påvirkning 
av marint avfall fra havstrømmene. Store mengder plast og annet avfall observeres på øyer og 
holmer i kommunen. Frøya kommune har i 2020 også hatt stort fokus på denne utfordringen. Våre 
politikere har vedtatt å bruke 1 mill kr per år i 4 år fra havbruksfondet til dette formål. I tillegg har 
kommunen tilsluttet seg et prosjekt som Fylkesmannen nå etablerer. For å videreføre arbeidet 
foreslås det også å arrangere Miljøuka 2020, hvor man viderefører gode arrangementer. Arbeidet 
med å innføre Grønt flagg i alle skoler og barnehager fortsetter. Dette ved å tilby nettverkssamlinger, 
kurs og opplæring av ansatte.  
 
Resultatet vedrørende gjennomføring iht tiltaksplan for 2020 har vært begrenset som følge av Covid-
19 epidemien. Innsatsen for 2021 forventes gjennomført iht tiltaksplan.  
 

Prosjektet «ØYA» 
Prosjektet har jobbet særskilt med forankring av helheten og alle delprosjektene i organisasjonen. 

Det er gjennomført en hel planleggingsdag med oppvekst der fokuset var implementering av spesielt 

ICDP-tankesett og verktøy. Det er gjort et arbeid for å sette nye arbeidsgrupper og videreutvikle 

styringsgruppen for å tilpasse denne til endringene. 

 

0 – 24 samarbeidet 
0 – 24 samarbeidet er underlagt folkehelseprosjektet «Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn». 

Som en del av 0 – 24 samarbeidet har Regjeringen satt i gang et arbeid med en treårig pilot for 

programfinansiering. Programfinansiering innebærer en sammenslåing av statlige tilskudd fra deler 

av nåværende tilskuddsordninger rettet mot barn og unge og deres familier under 

Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet og 

Helse- og omsorgsdepartementet.   

Et mål er å prøve ut om programfinansieringen er et effektivt virkemiddel for å kunne samordnede 

tjenester til utsatte barn og unge i alderen 0 til 24 år og familiene deres. Et annet mål er at midlene 

skal bidra til at pilotkommunene kan iverksette tiltak og tjenester som fremmer tverretatlig 

samarbeid i kommunen slik at utsatte barn og unge mellom 0 til 24 år og deres familier får bedre 

tjenester.  

 

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler  
Sintef Norlab, tidligere Kystlab, har i løpet av 2020 gjennomført tilsyn ved alle skoler og barnehager i 

kommunen.  Kommunen har etablert et forum MHV, som ivaretar månedlig gjennomgang av avvik og 

foretar vurdering av risikobaserte tilsyn. I tillegg har det vært gjennomført både digitale og stedlige 

tilsyn ved serveringssteder, virksomheter (frisører, en-til en tjenester o.l.) og skjenkesteder med 

tanke på etterlevelse av Covid-19-forskriften. 

 

Smittevern 
Det har vært et betydelig arbeid innenfor smittevern både innad i kommunens tjenester og ut mot 

innbyggerne. Herunder flere vedtak og oppgaver hva gjelder forsterkede smittetiltak og direkte 

arbeid opp mot smitteutbrudd. Kommunen hadde i 2020 ett utbrudd av SARS-CoV-19 med 7 

smittede, i tillegg har man hatt enkeltstående smitte ved innreise fra utland og andre kommuner.  
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Rammeområdene 

Kommunedirektøren – fellestjenester  

 

Rammeområdet går totalt med et mindreforbruk på 9,18 millioner kr. Dette skyldes i hovedsak et 

positivt premieavvik og premiefond på 9,5 millioner kr, samt refusjon fra fylkeskommunen ifb med 

Frøya kommunes forskuttering av gang og sykkelvei knyttet til fylkeskommunale veier på kr 7,475 

millioner kr – der 2.075 millioner kr gjelder RV 714 Stokkhaugen – Sunde og 5,0 millioner kr vedr 

gang-/sykkelvei Ervika – Dyrvik, samt rest på 400 tusen kr vedr Bekken – Storhallaren. I tillegg er det 

et netto merforbruk på 3,15 millioner kr på rammeområde fellestjenester knyttet til utleieboliger og 

manglende leieinntekter og ekstraordinære kostnader knytte til personer med rusproblemer.      

 

Mål for tjenestene 
Rammeområdet jobber ut fra mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027. 

Rammeområdet utfører tjenester innenfor et bredt spekter, der alle 4 satsningsområdene i 

samfunnsplanen er styrende.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Virksomhet Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Regnskap 2020 Avvik i NOK

57 815 891 34 352 668 52 549 584 43 368 734 9 180 850SUM FELLESTJENESTER

Fokusområder: 

 Frøya kommune er tydelig på strategi og 
utvikling 

o Vektlegger god økonomisk 
styring og langsiktig planlegging  

 Frøya kommune er en profesjonell og 
moderne tjenesteleverandør 

 Frøya kommune er en attraktiv og 
moderne arbeidsgiver 

 Frøya kommunen er attraktiv som 
bosted 

 Frøya kommune er et inkluderende 
samfunn 

 Frøya som samfunn tenker folkehelse i 
alt vi gjør 
 

 
 
 

 

 

 

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse 

 Overordnet mål: Alle innbyggere på 
Frøya har like muligheter til en 
meningsfull hverdag med høy 
livskvalitet, uavhengig av sosial og 
kulturell bakgrunn 
 

SATSNINGSOMRÅDE: Natur, miljø og klima 

 Frøya har et rent naturmiljø som 
grunnlag for en god folkehelse, et stort 
naturmangfold og en trygg 
matproduksjon 
 

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, natur og næring 

 Frøya er et godt sted å leve 
 

SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya 

kommune 

 Overordnet mål: Frøya kommune er en 
fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter 
og arbeidsgiver 
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Mål og måloppnåelse: Servicesenteret 
Virksomheten Servicesenteret hadde for 2020 satt seg konkrete mål for servicegrad innenfor 
områdene servicekontoret, hjemmeside/informasjon, arkivtjeneste og politisk sekretariat. 
 
I starten av februar 2020 ble også IKT-avdelingen og økonomiavdelingen lagt inn under samme 
virksomhetsleder. 
 
Opprettholdelse og ivaretakelse av de kontinuerlige driftsoppgaver som virksomheten i sin helhet har 
ansvar for, har gjennom hele året vært hovedprioritet. Det er også satt sterkt fokus på å overholde 
frister innenfor alle områder samt det å levere årsavslutninger og regnskap til riktig tid. 
 
De enklest målbare målene er listet opp med grad av måloppnåelse: 
 

Servicekontoret 
 

1. Servicegraden på telefon skal ligger på over 90% ved slutten av hver arbeidsdag. Dette betyr 
at man må ha besvart over 90% av alle innkomne telefonsamtaler pr. dag. 
Måloppnåelse 2020: 93% svarprosent. 71% besvart innen 10 sek. 86% besvart innen 30 sek. 
90% besvart innen 60 sek. 89 % besvart innen 30 sek. 
Gjennomsnittlig ventetid på tlf i 2020 var på 13 sekunder. 
Totalt antall telefonhenvendelser i 2020: 14.420. 
 
 

2. All saksbehandling skal skje innen forvaltningslovens frister. 
Måloppnåelse 2020: All saksbehandling hvor forvaltningslovens frister gjelder har skjedd 
innenfor gitte frister i 2020. I tillegg har Servicekontoret/arkivtjenesten behandlet alle sine 
innsynsforespørsler innenfor fristen på 5 virkedager i 2020. 

 

Startlån: 

I 2020 ble det utbetalt totalt 37,5 millioner i startlån. Det var totalt innvilget 34 søknader. 
Totalt antall søknader levert i 2020 var 103. Et stort antall av de innkomne søknadene som ikke ble 
innvilget ble enten trukket av søker selv eller avslått grunnet at man ikke fylte kriteriene med tanke 
på økonomi (for høy inntekt), ikke er i målgruppen eller ikke har gjort undersøkelser med privat bank 
på forhånd.  

 

Drift: 

Virksomheten har på alle ansvarsområdene høyt driftsfokus og de fleste av arbeidsoppgavene er 
knyttet til driftsoppgaver i en eller annen form. Dette betyr at virksomhetene gjerne er styrt etter 
hvor stor pågangen fra innbyggere og andre henvendelser er. I perioder vil dette kunne bety et større 
arbeidspress, men dette kan være til vidt forskjellige tider innenfor de forskjellige ansvarsområdene. 
 
Virksomheten har i stor grad ikke hatt mulighet til å omprioritere personell til å bidra rundt 
situasjonen rundt Covid-19 på Frøya, da virksomhetens oppgaver fortsatt må gjennomføres i like stor 
grad og i noen tilfeller faktisk i enda større grad grunnet Covid-19. 
Tenker da spesielt på IKT som har hatt en mye større arbeidsmengde grunnet at flere skulle ha 
tilgang på hjemmekontor og systemer hjemmefra. 
 
Ellers så har Covid-19 påvirket virksomheten ved at flere har hatt hjemmekontor også i denne 
virksomheten. Herredshuset har vært stengt i periode grunnet lokale tiltak i kommunen. 
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Informasjonsarbeidet har vært høyt prioritert, noe som også har resultert i at man har kommet litt på 
etterskudd innenfor flere områder.  
 

Økonomi 
Ansvarsområdene oppsummert: 
 
1100: Mindreforbruk på 8.6 millioner kr.  
Dette skyldes i hovedsak et positivt premieavvik og premiefond.   
 
1101: Mindreforbruk på 790 tusen kr. 
Mindre forbruket kan forklares med mindre utgifter på lønn, pensjonsinnskudd, arbeidsgiveravgift, 
datalisenser, interkommunalt skattesamarbeid og inntekter i form av refusjon sykelønn. 
 
 
1103: Mindreforbruk på 992 tusen kr. 
Mindreforbruk kan forklares med mindre utgifter på lønn, pensjonsinnskudd, telefontjenester, 
kursavgifter, kursreiser og inntekter på refusjon sykelønn og refusjon fra arbeidsmarkedsetaten. 
 
1105: Merforbruk på 3,1 millioner kr.   
Merforbruket totalt på virksomheten skyldes Rabbenprosjektet. Regnskapsførte kostander knyttet til 
dette prosjektet er på totalt 1,4 millioner kr.  
 
Det er forsøkt å dekke opp mest mulig av dette merforbruket i de andre ansvarsområdene, men det 
viste seg å være en umulig oppgave.  
 
Det er i 3. tertial regnskapsført kostander knyttet til Covid-19 på totalt 120 tusen kr som ikke er blitt 
refundert tilbake til ansvarsområdene. Kostnadene er knyttet til innleid bistand for 
informasjonsarbeid og økning i datalisenser grunnet flere på hjemmekontor og oppsett av flere 
systemer for flere skal få flere oppgaver på hjemmekontor. 
 
De ansatte på virksomheten har vært dyktige i arbeidet med å bidra til mindreforbruk totalt sett. Det 
har vært lavere aktivitet som følge av situasjonen rundt Covid-19, noe som også gjenspeiles i et 
mindreforbruk på 1101 og 1103. Flere prosjekter har blitt satt på vent som en følge situasjonen og 
dette har også bidratt stort til mindre forbruk innenfor 1101 og 1103. I tillegg har man ført et strengt 
regime på utgifter innenfor 1102 for å komme nærmest mulig budsjettmålet. Også på 1102 er det 
utsatt en del prosjekter for å kunne spare mest mulig. 
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Oppvekst  

 

Rammeområdet har mindreforbruk på 2,023 millioner kr. Virksomhetslederne har jobbet meget godt 

med å holde seg innenfor de økonomiske rammene for 2020 og samtlige av våre barnehager, skoler 

og oppvekstsenter har mindreforbruk. Kr 350 000 av kostnadene tilhørende Flyktningetjenesten er 

før mot rammeområde Helse & Mestring. Voksenopplæringen og Flyktningetjenesten har inkl denne 

kostanden på kr 350 000 kr et mindreforbruk totalt sett på kr 236 000. Av regnskapsmessig grunner 

er kostander ifb ressurskrevende barn og unge (ansvar 2030) ført eksplisitt.  

 

Mål for tjenestene 
Virksomhetene jobber ut fra følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027 og 
politisk vedtak, K-sak 106/16, mål for oppvekst 2016-2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot slutten av 2020 jobbet rammeområdet med utforming av mål for den kommende 4-årsperioden. 

Disse vil bli vedtatt i løpet av våren 2021, og vil gi retning for barnehagene og skolene i kommunen 

for den neste 4-årsperioden. 

 

Prioriteringer 

Koronapandemien 
Situasjonen for barnehagene og skolene i kommunen har vært sterkt preget av situasjonen og 

restriksjonene koronapandemien har ført til i 2020. Fra 13. mars var alle skoler og barnehager i 

kommunen, i liket med resten av landet, helt stengt. Barnehagene ble åpnet igjen fra 20. april. 1.-4. 

trinn og SFO åpent 27. april, mens skolene ikke åpen for alle elevene før 11. mai. I hele perioden 

etter åpninga har barnehagene og skolene vært underlagt strenge smittevernrestriksjoner, på rødt 

og gult smittevernnivå, i tråd med de nasjonale smittevernveilederne for barnehager og skoler. De 

konsekvenser og erfaringer vi ser på bakgrunn av pandemien i 2020 er: 

Virksomhet Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Regnskap 2020 Avvik i NOK

74 561 988 108 187 465 112 688 388 110 665 177 2 023 211SUM RAMMEOMRÅDE OPPVEKST 

Fokusområder: 

 Skape helsefremmende skoler og 
barnehager 

 Øke barnas læringsutbytte 

 Øke foreldrekompetansen 

 Stimulere til at ungdom tar høyere 
utdanning og at de etablerer seg 
på Frøya 

Hver virksomhet jobber ut tiltaksplaner ut 

fra overordnede mål 

Felles mål med helse og omsorg  

Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom 

oppvekst og helse/omsorg.  

 

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse 

 Overordnet mål: Barn og unge opplever 
mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem 
rustet til hverdagen og voksenlivet. 

 Barn og unge på Frøya møter kompetente 
voksne på alle arenaer, både på skolen og i 
fritida.  

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, næring og kultur:  

 Frøya har et kompetansesamfunn preget av 
samhandling mellom næringsliv, det offentlige 
og frivilligheten  

 

Innen utgangen av 2020 skal Frøyaskolen ligge minst på landssnittet for grunnskolepoeng og 

nasjonale prøver.  
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 Perioden med stenging ble etter forholdene godt håndtert av barnehagene og skolene. 

Barnehagene hadde oppfølging av alle barn under perioden. Hjemmeskoleundervisningen 

ble svært raskt og godt håndtert av skolene. Det at alle elever i kommunen har hvert sitt 

læringsbrett (iPad) og at lærerne har god kompetanse i bruk av dem, viste seg å være helt 

avgjørende for at dette var mulig å løse så godt som det ble løst. 

 Vi har vært nødt til å ha noe redusert åpningstid i barnehager og skoler i perioder der det har 

vært rødt smittevernnivå. Generelt har periodene med rødt nivå vært svært utfordrende for 

bemanningssituasjonen ved barnehagene og skolene, da vi har måttet dele barna i mindre 

grupper enn det bemanningen er dimensjonert for. 

 Kontinuiteten i utviklingsarbeidet ved barnehagene og skolene har vært svært utfordrende. 

Både fordi svært mye av kapasiteten har måttet gå til å opprettholde den ordinære driften, 

og fordi det har vært utfordrende å ha møter i personalet i tråd med retningslinjene for 

smittevern. Imidlertid ser vi at situasjonen har tvunget fram en utstrakt bruk og 

kompetanseheving knyttet til å utnytte digitale hjelpemidler og ressurser, som vi også vil 

nyte godt av etter pandemien. 

 Alle eksamener i 10. trinn ble avlyst våren 2020. 

Totalt sett vurderes barnehagene og skolene i Frøya kommunen til å ha håndtert koronakrisen svært 

godt etter forholdene. Barnehagelærere, lærere, ledelse, andre ansatte og foreldre har lagt ned en 

formidabel innsats for å minimere konsekvensene av situasjonen for barn og unge i Frøyas 

barnehager og skoler! 

 

Fagfornyelsen - Nye lærerplaner høsten 2020 
Fra skolestart høsten 2020 ble de nye læreplanene innført i 1.-9. trinn. Skolene i kommunen har 

jobbet grundig for å gjøre seg klar til den endrede praksisen ny læreplan legger føringer for. Arbeidet 

har foregått som skolebasert kompetanseheving, med utstrakt bruk av veiledningsmateriell og 

nettkurs utviklet av utdanningsdirektoratet. Praksisendringene den nye læreplanen legger til grunn 

er såpass gjennomgripende for skolenes måte å drive opplæringa på, at skolene i store perioder det 

siste året har brukt hele sin endringskapasitet til dette arbeider. Koronapandemien har vanskeliggjort 

arbeidet, men skolene ser likevel ut til å være godt rustet for de nye læreplanene, selv om 

læreplanarbeidet må få stort fokus også i tida framover. 

 

REKOM/DEKOM – Regional kompetanseutvikling 
Kunnskapsdepartementet innførte i 2017 en ny modell for kompetanseutvikling i barnehagen og i 

skolen, henholdsvis REKOM (Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling) og DEKOM 

(Desentralisert kompetanseutvikling). Statlige midler overføres til kommunene og fylkeskommunene 

via Statsforvalteren og skal stimulere til kvalitetsutvikling i barnehage og skole. Implementering av 

ordningene har foregått i Trøndelag i året som har gått. Frøya får tilført midlene Orkdal/Øy-

kompetansenettverk. Dette samarbeidet har vært i funksjon i svært mange år, men gjennom REKOM-

/DEKOM-ordningene har dette fått et voldsomt løft i året som har gått. Det har gitt, og vil gi, 

barnehagene og skolene i kommunen tilgang på gode kompetansehevingstiltak, som man ikke ville 

kunne få til på egen hånd. Av tiltak man har vært inn i, kan særlig den flerårige kursrekken innen 

arbeidsmetoden «Pedagogisk dokumentasjon» som flere av barnehagene i kommunen har deltatt i 

trekkes frem. 
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Fra veilederkorpset til veilederlauget 
I løpet av 2020 har Frøya kommune avsluttet det mangeårige samarbeidet med 

Utdanningsdirektoratets veilederkorps. Gjennom samarbeidet har det vært fokusert på samordning 

av skolene i kommunen, etablere «Frøyaskolen» som begrep. Styrking av kommunen som skoleeier, 

samt kompetanseheving og veiledning av skoleledernivået har vært innfallsvinkelen for arbeidet. Fra 

høsten 2020 innledet kommunen samarbeid med Veilederlauget. Veilderlauget er organisert 

gjennom Statforvalteren, og består av personer fra UH-sektoren i Trøndelag. Fram til skolestart 

høsten 2021 er samarbeidet i en forfase, med valg av tiltak for videre utviklingsarbeid. Dette 

samarbeidet vil ha et mer skolebasert fokus enn samarbeidet med Veilederkorpset. 

 

ØYA-prosjektet i barnehager og skoler 
Barnehagene og skolene i kommunen er både direkte og indirekte involvert i de ulike delprosjektene 

i ØYA. I løpet av 2020 har alle ansatte i barnehagene og skolene fått en grunnleggende skolering i 

ICDP-metoden. Det har også vært jobbet med en felles temaplan for foreldremøter, som 

forhåpentligvis vil være klar for implementering høsten 2021. Fremover vil særlig arbeidet som vil 

foregå i 0-24-piloten og prosjektet ABSOLUTT, som er en del av ØYA, kunne styrke barnehagene og 

skolene. 

 

Læringsmiljø 

Alle barn/elever skal inkluderes og oppleve mestring. Fokus på sosial kompetanse og gode 

læringsmiljø i kommunens barnehager og skoler skal forbedres slik at barn og unge trives og opplever 

mestring. Barns sosiale kompetanse skal utvikles slik at barn og unge opplever å mestre samhandling 

med andre som grunnlag for læring og utvikling. 

Barnehage- og skoleledere er pålagt å gjennomføre reglemessige brukerundersøkelser. 

 

Mobbing på skole 

Frøya kommune jobber med at det skal være NULLMOBBING ved våre skoler og blant barn og unge 

generelt. Vi har følgende anti-mobbeprogrammer:  

 «Det er mitt valg» ved barneskolene  

 «MOT» ved ungdomskolene.  

Et av fokusområdene for å nå målet om NULLMOBBING, er å styrke relasjonsbyggingen mellom 

elevene, lærerne, assistentene og hjemmet, samt forsterket fokus på varslingsplikten alle som 

arbeider på skolen har gjennom å følge med på hva som skjer på skolen og gripe inn hvis de ser 

krenkelser som for eksempel mobbing. Videre blir det viktig å koble årets data fra UNGDATA- 

undersøkelsen opp imot elevundersøkelsen for å få bedre innsikt om «LIVET PÅ FRØYA OG I 

SKOLEN» for våre barn slik at tiltak blir mer målrettet.  

 

Rekrutering og kompetansearbeid 
Også i 2020 har det i barnehagene i kommunen vært flere dispensasjoner fra utdanningskravet for 

pedagogiske ledere. Det er også en god del undervisning som gis i skolene som ikke oppfyller 

kompetansekravene for undervisning i fag. For kravene til kompetanse for undervisning i fag har 

skoleeierne fått en generell dispensasjon fram til 1. august 2025. Rekrutering av personell med rett 

og ønsket kompetanse er svært utfordrende. Flere lærere tar videre utdanning gjennom 
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Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning for lærere. Likevel vil arbeidet med å rekruttere og 

holde på barnehagelærere og grunnskolelærere være et område kommunen må legge stor vekt på i 

årene fremover. 

 

Læringsresultater 
Det skal legges vekt på å utvikle barnas grunnleggende ferdigheter som nødvendig grunnlag for å 

lykkes i læringsprosessene. Grunnleggende ferdigheter innen begreps-danning, lesing og skriving, 

skal forbedres gjennom målrettet satsing og ressursbruk. 

Noen utdrag av resultater vedr læringsresultater – ref målekart i vedtatt budsjett side 51: 

Resultatene fra de nasjonale prøvene har de senere årene for 5. trinnet ligget på 

landsgjennomsnittet når det gjelder skalapoeng, men fortsatt har vi for mange elever som 

scorer på nivå 1 i regning og engelsk selv om vi har hatt en framgang siden høsten 2018. 

Antall elever på nivå 1 i lesing er nært landsgjennomsnittet.   

Når det gjelder 8. trinnet har vi hatt en klar forbedring! Vi har ingen elever på nivå 1 i regning 

og engelsk. For lesing er 3.6 % av elevene på nivå 1 mot 9,9 % på nasjonalt nivå.  

Progresjonen fra åttende til niende klasse må derimot sies generelt å være for lav 

sammenlignet med landsgjennomsnittet.  

 

Grunnskolepoeng fordelt på kjønn i fylke, Frøya, Hitra og Hemne/Heim kommuner 

 

 
Grunnskolepoeng er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterene 

på vitnemålet ved 10. trinn, og danner grunnlag for opptak til videregående skole.  

Grunnskolepoengene for skoleåret 2019/2020 er som følge av Covid-19 epidemien beregnet ut i fra 

standpunktkarakteren. Veldig fine resultater fra årets avgangskull som har økt grunnskolepoengene 

med 2,4 til 42,0 sammenlignet med skoleåret 2018/2019 og henholdsvis 0,7 poeng og 1,1 poeng bak 

Trøndelag og nasjonalt nivå.   

Spesielt bemerkes at Frøya ungdomsskoles gode fremgang som for årets avgangskull oppnådde 42,3 i 

grunnskolepoeng. Med dette resultatet ligger de kun 0,4 bak Trøndelag og 0,8 bak nasjonalt nivå.   

Resultatene fra de nasjonale prøvene har de senere årene for 5. trinnet ligget på 

landsgjennomsnittet når det gjelder skalapoeng, men fortsatt har vi for mange elever som 

scorer på nivå 1 i regning og engelsk selv om vi har hatt en framgang siden høsten 2018. 

Antall elever på nivå 1 i lesing er nært landsgjennomsnittet.   
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Når det gjelder 8. trinnet har vi hatt en klar forbedring! Vi har ingen elever på nivå 1 i regning 

og engelsk. For lesing er 3.6 % av elevene på nivå 1 mot 9,9 % på nasjonalt nivå.  

 

 

Elevundersøkelsen, 2019-2020, Trinn 10, begge kjønn 

Indikator og nøkkeltall  Frøya kommune Trøndelag fylke Nasjonalt Mål 2021 

Læringskultur  3,4 3,7 3,8 >3,8 

Elevdemokrati og medvirkning  3,2 3,3 3,4 >3,4 

Faglig utfordring  4,1 4,2 4,3 >4,3 

Felles regler  3,4 3,9 4,0 >4,0 

Trivsel  3,7 4,1 4,1 >4,1 

Mestring  3,7 3,9 3,9 >3,9 

Utdanning og yrkesveiledning  3,3 3,8 3,8 >3,8 

Støtte fra lærerne  3,6 4,0 4,0 >4,0 

Motivasjon  3,3 3,4 3,4 >3,4 

Vurdering for læring  3,1 3,2 3,3 >3,3 

Støtte hjemmefra  3,6 4,1 4,1 >4,1 

 

Læringsmiljøet i skolene på Frøya er i all hovedsak godt. Resultatene fra tidligere års 10. trinn har 

ligget på landsgjennomsnittet på de fleste områder elevundersøkelsen har fokus på. Som ved 

fjorårets og årets og 7. trinn og 10. trinn svarte noen elever at de ikke trives noe særlig på skolen. 

Disse elevene oppgir at blant annet mobbingen skjer i skolegården. Dette er svært beklagelig. Alle 

elever som går i grunnskolen skal IKKE oppleve mobbing – Frøyskolen jobber etter at det skal være 

NULLMOBBING ved våre skoler og blant barn og unge generelt. Likeledes skal alle elever som går ut 

10. trinn oppleve at de har trivdes i Frøyaskolen. Vi skal ikke være bekjent med at noen elever IKKE 

har trivdes. Våre sosiallærere har jobbet aktivt med tiltak med fokus på relasjon, inkludering og 

trivsel blant våre elever på alle trinn.  

Videre jobbes det i barnehagene med sosialkompetanse, som grunnlag for å bygge gode læringsmiljø 

i barnehagene – der TRYGGHETSPLAN står sentralt i dette arbeidet. 
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Helse og mestring  

 

Ramme helse og mestring har et merforbruk i 2020 på 11,6 millioner kr.  

Avvikene er delt på følgende virksomheter, og skyldes i hovedsak følgende forhold: 

Admin Helse & omsorg, merforbruk 2,5 millioner kr  

 Merforbruket skyldes i all hovedsak en merkostnad knyttet til ny interkommunal 

oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse. Tjenesten ble opprettet med bakgrunn i behov 

for 24/7 tjeneste for personer med rus og psykiske lidelser. Ikke budsjettert. Merkostnadene 

er på 4,9 millioner kr og er knyttet til blant annet kjøp av vakthold og vakttjeneste, samt kjøp 

av tjenester fra Hitra kommune som fra september 2020 ble vertskommune for samarbeidet. 

Til fratrekk fra disse merkostnadene kommer skjønnsmidler fra Statsforvalteren på kr 1,65 

millioner kroner. Det er viktig å se deler av denne merkostnaden under ansvar 3509 – 

oppfølgingstjenesten som har et mindreforbruk på 3,2 millioner kr. Denne tjenesten ble 

delvis avviklet når interkommunal oppfølgingstjeneste ble etablert i 2020. Prosjekt 110065 – 

Rabben (personer med rus) har en total ekstraordinær merkostnad for 2020 på 6,893 

millioner kr.    

 

Familie/helse, merforbruk på 0,32 millioner kr 

 Bruk av vikartjenester i forbindelse med redusert bemanning på barnevern i forbindelse med 

permisjoner og oppsigelser for å ivareta faglig forsvarlighet. I tillegg merkostnader knyttet til 

legekontoret.   

  

 

NAV-sosialtjenesten, merforbruk 1,6 millioner kr 

 Antall søknader på økonomisk sosialhjelp er nesten 3-doblet de siste 10 årene, dette 

gjenspeiler et samfunn som har langt flere fattige blant sine innbyggere enn tidligere 

 Økning blant søkere med forsørgeransvar for barn.  

 Barnetrygd beregnes ikke inn i grunnlaget for sosialhjelp. 

 

Pleie og omsorg (PLO), merforbruk 6,8 millioner kr 

 Lavere inntekt ift BPA ordning enn forventet og ikke budsjettert med bruk av vikarbyrå på 

området, noe som har vært nødvendig for å drifte tjenesten 

 Bruk av vikarbyrå for å bemanne andre sårbare tjenester og områder 

 Lavere inntekt enn det som er lagt inn som forventet på flere områder (betaling 

sykehjemsplasser, betaling hjemmetjenester, salgsinntekter/kantinesalg og BPA)  

 Flere langtidsplasser i korttidsavdelingen, noe som har medført redusert kapasitet til å ta 

imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus innen fristene. Et døgn med utskrivningsklare på 

sykehus koster virksomheten ca. 5000,-.  For 2020 har kostnadene med utskrivningsklare på 

sykehus vært ca. 1 mill. Det brukes mest i BPA- tjenesten, 

Virksomhet Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Regnskap 2020 Avvik i NOK

137 823 546 155 072 306 148 465 961 160 113 533 -11 647 572SUM RAMME HELSE & MESTRING
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 Større bruk av vikartjenester under ferieavviklingen i 2020, på grunn av korona situasjonen 

som hindret bruk av svenske legestudenter som ferievikarer, som har vært praksis tidligere 

år. 

 

Bo, aktivitet og miljøtjeneste (BAM), merforbruk 0,22 millioner kr 

 Mindre tilskudd på ressurskrevende tjenester enn hva som budsjettmessig var forventet 

 BPA- tjenesten ikke i full drift jf. enkeltvedtak, et mindre forbruk. 

 

Prioriteringer 

 

Felles satsning helse og mestring 
 

Helse og mestring skal tilby velferdstjenester av høy kvalitet. Tjenestene skal være tilpasset behovet 

til den enkelte, være kostnadseffektive og bidra til trygghet og livskvalitet for innbyggerne i 

kommunen. Tjenestene skal bidra til mestring og selvhjulpenhet. Målet er at alle skal få det tilbudet 

de har behov for, når behovet oppstår. 

For helse og mestring står prosjektet «morgendagens omsorg» overfor store investeringer i bygging 

av nytt helse- og omsorgssenter. Til sammen 76 heldøgns omsorgsplasser vil gi oss et stort løft for å 

imøtekomme dagens og framtidas krav til hvordan kommunen skal drifte og utvikle helse- og 

omsorgstjenestene. Byggeprosessen er i gang, Helse og omsorgssentret planlegges ferdigstilt høsten 

2021. 

Prosjektet «Morgendagens omsorg» skal bidra til omstilling for å levere effektive tjenester med rett 

kvalitet til innbyggerne, og sikre en god arbeidsplass for medarbeidere slik at brukernes behov møtes 

på en forsvarlig måte. Det skal implementeres velferdsteknologiske løsninger og annen teknologi for 

å heve kvaliteten på tjenestene og sørge for at innbyggerne kan mestre hverdagen i størst mulig grad 

selv. Alle virksomhetene jobber med endring av arbeidsprosesser og tjenestene har fokus på 

endrings – og utviklingsarbeid for å imøtekomme krav og forventninger til fremtidas tjenester. 

Brukerne skal møte en tjeneste, hvor ansatte samarbeider på tvers av avdelinger og tjenester, og på 

tvers av forvaltningsnivå. Nye velferdsteknologiske løsninger skal også gi gevinster som gjør 

kommunen i stand til å bistå et økt antall innbyggere.  
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Interkommunal oppfølgingstjeneste rus og psykiskhelse 
Rammeområdet ha over tid jobbet med ny organisering av rus og psykisk helse i forbindelse med 

prosjektet «morgen dagens omsorg».  Med bakgrunn i økt aktivitet i rusmiljøet som skapte store 

utfordringer i nærmiljøet førte til at vi måtte sette inn nye tiltak raskt. Det ble etablert kontakt med 

Hitra kommune og deres oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse. Tjenesten ble interkommunal 

fra 01.09.20 og det er jobbet med etablering av ny tjenestene i samarbeid med Hitra kommune, samt 

avvikling av den gamle internt. Tjenesten har boliger m/base i leide lokaler ved Siholmen.  

 

En arbeidsgruppe har jobbet med å utarbeide forslag til boliger og bosetting til denne målgruppen. 

Saken ble lagt frem for politisk behandling i desember 2019, men pga. utfordringer med å finne 

aktuell tomteplassering, ble denne saken sendt tilbake til kommunedirektøren for å fremme flere 

forslag på tomteplassering av boligene. Ved å inngå i et samarbeid med Hitra kommune endrer 

strategien seg og denne jobben må gjenopptas.  

 

Justere ned driftsposter / justere inntektskrav  
Se spesielt på refusjon ressurskrevende tjenester 

Slik budsjettet er lagt, er ikke alle driftsposter knyttet til lønnsutgifter, og kjøp av varer og tjenester, i 

balanse med de faktiske utgiftene virksomhetene har. Dette skaper store økonomiske utfordringer 

gjennom driftsåret, budsjettet har en stor risiko for merforbruk med bakgrunn i denne ubalansen.  

Effektiviseringsprosessen i 2020, der rammeområdet har gjennomført tiltak for å redusere driften, 

har ført til at virksomhetene innenfor helse og mestring ikke har fått prioritert å justere inntektskrav 

og det er nå på et nivå hvor det kan bli vanskelig å redusere ytterligere uten at en ser over dagens 

struktur og aktivitetsomfang. 

 

Interkommunal jordmortjeneste  
For å ivareta faglig forsvarlighet for gravide og fødende i Frøya og Hitra kommuner ble det i 2020 

vedtatt at det etableres en egen beredskap og følgetjenesten med kvalifisert helsepersonell for Frøya 

og Hitra kommuner i samarbeid med St. Olav HF. Tjenesten har nå ansatt 2 årsverk jordmødre, og det 

jobbes med å få ansatt ytterligere 1,2 årsverk i samarbeid med St. Olav HF. Til nå har det vært en 

utfordring med å få kvalifiserte søkere på stillingene.  

 

Boliger funksjonshemmede 
Kartlegging av behovet for boliger til unge mennesker med nedsatt funksjonsevne ble framlagt 

kommunaldirektøren og hovedutvalg i 2019. Det ble bestilt en mere tydelige beregninger på 

ventende driftsutgifter/ lønnsutgifter knyttet til bemanning inn i det nye bofelleskapet og denne er 

nå vedtatt. Det videre arbeidet med prosjektering av bofelleskapene oppstartes i 2021. 
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Kultur og idrett 

 

Kultur og idrett har et merforbruk på 147 516 kr. Merforbruket skyldes i all hovedsak inntektsbortfall 

som følge av Coronaepidemien.  

 

Mål for tjenestene: 
Kultur og næring jobber ut fra følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Frøya Frivilligsentral 
Frøya Frivilligsentral har hele Frøya kommune som sitt virkeområde. Formålet er å stimulere til økt 

frivillig innsats gjennom mobilisering av frivillige til ulike aktiviteter som styrker det sosiale 

nettverket og øker livskvaliteten til mennesker i nærmiljøet. Sentralen skal i tillegg fokusere på 

ressurser og nettverksbygging mellom enkeltpersoner, frivillige lag, foreninger, organisasjoner og 

offentlig sektor. Sentralen er også med inn som bidragsyter i andre virksomheter i kommunen. 

Året 2020 har vært et annerledes år, også for Frivilligsentralen. Fra full aktivitet i starten av året, til 

fullstendig nedstenging 12.mars. Siden har det vært åpnet for aktiviteter så fort nasjonale og 

kommunale anbefalinger og restriksjoner har tillatt det, men det meste av året har Frivilligsentralen 

holdt fysisk stengt. Nedstenging krevde nytenking, og med det så Frøyatrimmen dagens lys. 

Bakgrunnen for oppstart var ønske om å tilby innbyggerne en aktivitet som lot seg kombinere med 

strenge smittevernregler, og stengte bygninger. 

 

Kulturhuset og kino 
Kulturhuset og Kino ble hardt rammet av koronapandemien i 2020. I lange perioder ble lokalene 

stengt, og/eller holdt åpent med svært begrenset publikumskapasitet. Konsekvensen av dette var en 

betydelig reduksjon av antall arrangementer/forestillinger, og derav også en dramatisk inntektssvikt. 

Tiltaksplan ble etablert for høsten 2020, der man fokuserte på lokale artister/utøvere, og til dels 

lavterskeltilbud, for å begrense arrangementsutgiftene. Dette bidro til å gi innbyggerne et 

kulturtilbud, uten at kulturhuset gikk på større økonomiske tap. En stor takk til det frivillige 

Virksomhet Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Regnskap 2020 Avvik i NOK

8 074 029 9 985 280 8 496 781 8 644 297 -147 516SUM RAMME KULTUR OG NÆRING

Fokusområder: 

 Frøya er et attraktivt som bosted 

 Frøya er et inkluderende samfunn 

 Utvikle gode arene for organisert og 
uorganisert aktivitet 

 Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud 

 Legge til rette for levende grender 

 Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg 
 

Hvert tjenesteområde jobber ut 

tiltaksplaner ut fra overordnede mål 

 

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, Næring og 

Kultur 

 Overordnet mål: Frøya er et godt sted å 
leve 

 

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse 

 Overordnet mål: Alle innbyggere på 
Frøya har like muligheter til en 
meningsfull hverdag med høy 
livskvalitet, uavhengig av sosial og 
kulturell bakgrunn 
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kulturlivet på Frøya for samarbeid og engasjement i 2020. Kulturhusets ansatte har vært 

omdisponert i perioder hvor kulturhuset har vært stengt. Kulturvernarbeid på Stabben fort, 

middelalderkirkegården på Titran, oppgradering av Bygdetunet, skiltproduksjon på Titran og 

produksjon av informasjonsplater i Gammelskolen er eksempler på arbeidsoppgaver som 

kulturhusets ansatte har utført, i de periodene kulturhuset har vært pålagt å begrense aktivitetene. 

 

 

Spillemidler: 
Frøya kommune har videresendt 5 søknader om spillemidler for idrettsanlegg til Trøndelag som står 

for den endelige saksbehandlingen. Tildeling gjøres av departementet. En ny søknad ble levert i 2020, 

den gjelder rehabilitering av «Golan» fotballbane, gressbanen ved siden av Frøya Storhall. De andre 

søknadene er godkjent tidligere, men må fremmes på nytt på grunn av manglende midle til fylket. 

Selv om søknadene er godkjent tidligere må de fremmes på nytt hvert år inntil vi har mottatt 

spillemidlene. Dette gjelder Frøya Storhall, sosiale rom og ekstra garderobesett ved Frøya Storhall 

samt rehabilitering av skillevegger i Frøyahallen. 

 

Kulturmidler og Salmarfond: 
Kulturmidler med til sammen kr. 300 000 ble tildelt 2020. Til sammen 14 grendelag fikk tildelt penger 

i tillegg til fire andre ulike frivillige organisasjoner. Når det gjelder idretten ble seks lag tildelt penger, 

dette ble gjort i tett samarbeid med Frøya Idrettsråd. Også i 2020 ble det i et godt samarbeid med 

SalMar utdelt kr. 450 000 til ulike frivillige lag og organisasjoner på Frøya.  

 

Grendalagsfond/koronatiltak: 

Grendalagsfond: 

Frøya kommunestyre opprett i 2020 et grendalagsfond til støtte for ulike trivselstiltak i grendene, da 

Corona slo til i mars ble det politisk bestemt at deler av fondet kunne gå til støtte til lag som fikk 

sterkt reduserte inntekter på grunn av nedstenging og tapte inntekter. Bidraget ble øremerket støtte 

til faste utgifter. På bakgrunn av dokumenterte søknader fikk 15 ulike lag tildelt kr. 368 000 fra denne 

ordningen. Den største delen av Grendalagsfondet er gått til trivselstiltak og opprettelse av 

møteplasser i grendene. Maksimalt stønadsbeløp ble satt til kr. 100 000 for hvert tiltak, men ikke 

over 50% av kostnadene. I 2020 ble vel 743 000 tildelt fordelt på åtte tiltak som skal brukes til 

aktivitet og glede for innbyggere rundt om i kommunen. 

Kulturvern 

På grunn av nedstengning har ansatte på tvers av avdelingene, jobba med flere tiltak innenfor 

kulturvern. Mye av dette har vært feltarbeid. 

Stabben Fort 

Mellom smittebølgene har aktiviteten på Stabben vært høy. I samarbeid med Walther Hakkebo har 

det i flere perioder vært omvisning for både innbyggere og tilreisende. Hakkebo melder om svært 

gode besøkstall, og kommunen er takknemlig for det gode samarbeidet. Ansatte i kultur har 

formidling av lokalhistorie som satsningsområde. På tampen av året ble det for første gang gjort en 

spennende workshop sammen med trinn fra Nabeita oppvekstsenter. Kultur og idrett ønsker at flere 

etter hvert vil benytte seg av dette tilbudet. 
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Kul-min 

I samarbeid med fylket har Kultur og idrett bistått arbeidet med å forberede Kul-min på Titran. I alt 4 

skilt med tema «Stabben Fort», «Fiskeværet Titran», «Sletringen fyr» og «Titranulykka» har mål om 

og etableres inne påske 2021. 

Bygdetunet 

Et av årets mål var å legge til rette for økt aktivitet på bygdetunet. Prioritet 1 var å gjøre stedet mer 

tilgjengelig. Kommunen etablerte derfor vei fra parkeringsplassen og ned til tunet, langs gjerdet til 

barnehagen. Både hus og uteområdet er ryddet og stelt. En del av møblene som tidligere stod utstilt i 

Dalastua er ført tilbake. Nytt el-anlegg er installert, inkludert sikringsskap, lys og varme. Det er 

etablert ildsted på uteområdet som fritt kan benyttes om man tar hensyn til vær og vind. Dalastua 

har vært åpent for besøkende 2 dager i uka gjennom hele ferien. 

Gamle Sistranda skole 

Frivillige har arbeidet sent og tidlig i gammelskolen på Sistranda. Det har resultert i et flott 

skolemuseum med en betydelig gjenstandssamling som allerede blir lagt merke til i høye faglige 

kretser. De frivillige har under ledelse av Hans Anton Grønskag sørget for at Frøyas rike skolehistorie 

formidles på best mulig måte 

Kulturplan og Kulturmiljøplan 

Arbeidet med rullering av inneværende kulturplan har vært et prioritert område. I forbindelse med 

rullering planlegges en større kulturdebatt, men pga Korona er denne utsatt til at lettelsene sier at 

flere kan være sammen. 

Frøya bibliotek 

Målet i 2020 var å få nye voksne brukere. For å få dette  til har biblioteket jobbet med god 

bokformidling og med å tilby arrangementer som passer til målgruppa.  

Det var fortsatt serie med møter «Møt landet mitt», «Møt grendelag» og flere enkelte 

arrangementer og utstillinger. Også samlingsutvikling var tilpasset dette målet. Det gjelder både 

skjønnlitteratur og faglitteratur. I 2020 var det flere arrangement, både fysisk og digitalt.  
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Teknisk 

 

 

Teknisk har et merforbruk på 1 017 659 og skyldes blant annet: 

Merkostnader knyttet til økte renholds ifb med bakgrunn i Covid-19 utover statlig tilskudd. 

I tillegg er det krevende å få et balansert regnskap med de oppgaver og tjenester enheten er tillagt.   

Det er økende vekst i arealer i bygningsmassen og ved etablering av ny bygningsmasse trår nye vilkår 

og krav inn for drift og service. Det meldes jevnlig avvik innenfor miljørettet helsevern som må lukkes 

og andre lovpålagte oppgaver som må følges opp. Videre er det mange krav om sertifisering og 

fornying av kompetansekrav for flere fagområder for vårt driftspersonell og renholdsteam. 

Fokusområdet er å analysere og iverksette effektiviseringstiltak og rasjonalisering av drifta, det er 

allikevel behov for et budsjett som er i tråd med bundne utgifter og nødvendig 

kompetanseoppfølging innenfor virksomheten. 

 

Mål for tjenestene: 
Virksomheten jobber ut fra mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027. Virksomheten 

utfører tjenester innenfor et bredt spekter, der alle 4 satsningsområdene i samfunnsplanen er 

styrende.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Virksomhet Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Regnskap 2020 Avvik i NOK

37 241 693 25 312 453 29 488 461 30 506 120 -1 017 659Teknisk

Fokusområder: 

 Gode innkjøpsprosesser i tråd med lov 
om offentlige anskaffelser 

 God og effektivt saksbehandling 

 God oppfølging av økonomi i alle ledd i 
virksomheten 

 Fokus på prosjektstyring, 
investeringsprosjekter 

 Vektlegge tiltak innen natur, miljø og 
klima 

 Fokus på at Frøya kommune har et 
velfungerende oppdatert planverk 

 

 

 

 

 

 

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse 

 Overordnet mål: Alle innbyggere på 
Frøya har like muligheter til en 
meningsfull hverdag med høy 
livskvalitet, uavhengig av sosial og 
kulturell bakgrunn 
 

SATSNINGSOMRÅDE: Natur, miljø og klima 

 Frøya har et rent naturmiljø som 
grunnlag for en god folkehelse, et stort 
naturmangfold og en trygg 
matproduksjon 
 

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, natur og næring 

 Frøya er et godt sted å leve 
 

SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya 

kommune 

 Overordnet mål: Frøya kommune er en 
fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter 
og arbeidsgiver 
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Bygg og kommunalteknikk 

Mål: Bygg og kommunalteknikk 

 Fokusområder har vært kontroll i årsbudsjett, bygge strukturer, oppfølging og 

gjennomføring i prosjekter, oppfølging avtaler, gjennomføre gode innkjøpsprosesser, 

inngå rammeavtaler, effektiv saksbehandling, oppfølging sykefravær, bidra til gode 

eksterne og interne tjenester samt rasjonell drift av avdelingen.  Virksomhetsstyringen 

baserer seg på strategi og fremtid, analyse, planlegging og strukturbygging. 
 

 

Virksomhet for bygg og kommunalteknikk består av 47 ansatte fordelt på fagområdene, vaktmestre, 

renhold, uteseksjon, vann/avløp, prosjektledelse og øvrig administrasjon. Primæroppgavene er drift 

og vedlikehold av kommunale bygg, kommunale veier/gangveier/parkeringsplasser/broer/kaier og 

andre uteanlegg, drift, vedlikehold og utbygging på vann- og avløpssektoren samt 

prosjekteringsledelse og byggeledelse på prosjekter.  Felles for alle fagområder er å følge opp lover 

og forskrifter, herunder endringer i disse, samt utvikle fagområdene. Videre har enheten ansvar for å 

iverksette administrative og politiske vedtak og følge opp disse, samt tjenesteyting overfor 

kommunens innbyggere.   

Virksomheten har flere større saker som krever tilstrekkelig ressurstilgang. (eksempelvis revidering 

av hovedplan for veg, trafikksikkerhetsplan). 

Videre er virksomheten tillagt ansvar for organisering og administrering av arbeidet med kommunens 

Trafikksikkerhetsutvalg.  Dette samspillet er viktig da enheten har samferdselsansvaret i kommunen. 

Virksomheten har i tilknytning til Covid-19 ekstra ressursbruk og kostnader innenfor 

renholdssektoren spesielt.  I perioden har de fleste vært på kontoret med de forholdsregler og tiltak 

som er anbefalt nasjonalt og lokalt.  Noen har enkelte dager/perioder hjemmekontor for at vi ikke 

skal være sårbar ved et evt utbrudd.   Vaktmestre og uteanlegg/VA-personell har vekslet på bruk av 

lokaler og avvikling lunsjpause iht retningslinjer. 

Administrasjon består av virksomhetsleder, avdelingsleder bygg og uteanlegg, avdelingsleder VAR-

området, VA-ingeniør, renholdsleder med 60% stilling/konsulent 40% stilling og merkantil konsulent i 

50% stilling som deles med forvaltningsavdelingen, 3 prosjektledere innen fagene, VA, veg og anlegg, 

bygg og konstruksjoner.  Avdelingsleder bygg og anlegg har vært vakant siden juni 2020. Stillingen 

har vært lyst ledig 2 ganger uten at ønsket kompetanse har vært til stede.  Denne vakansen har 

medført økt belastning på andre ansatte innen virksomheten, spesielt for virksomhetsleder idet 

fagområdet har oppgaver som krever håndtering umiddelbart og ikke har kunnet bli satt på vent 

inntil stillingen er besatt.  Vi har nå lykkes med å få konstituert person innenfor egen enhet fra 

årsskiftet 2020/2021. 

Virksomheten hadde oppsigelse i prosjektlederstilling for bygg og anlegg sommeren 2020 og ny 

prosjektleder startet i stillingen 1. oktober 2020.  Videre gikk tidligere prosjektleder bygg over i 

pensjonistens rekker våren 2020 og det ble tilsatt ny prosjektleder(arkitekt) som startet i stillingen 

01.09.20.   Disse trenger naturlig nok tid til å gjøre seg kjent med fagområdene og de ulike 

prosjektene. Det arbeides kontinuerlig med strukturbygging innenfor alle fagområder og spesielt 

rutiner, prosjektregnskap og dokumentasjon/sjekklister på prosjekter. 
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I relasjon til ovennevnte har vi sett behovet for at det gjøres innkjøp av programverktøy slik at vi kan 

prosjektere og gjøre kalkulasjoner i egen regi, noe som bidrar til større eierskap og egenkontroll og 

mindre konsulentbruk i flere prosjekter. 

Kommunale bygg og eiendommer: Vaktmestertjenesten har 8 årsverk som server ca. 40 000 m2 

fordelt på rådhus, sykehjem, kommunale boliger/leiligheter, oppvekstsentre, Nesset barnehage, 

svømmehall, Storhallen og øvrige anlegg.  To av vaktmestre er dedikert til snekkeroppgaver.  

Snekkerteam har bl.a. renovert kommunestyresalen og bygget garasje for hvite biler i Mausund, samt 

flere oppdrag innenfor utleiebygg.   Erfaringen med eget snekkerteam viser at dette er billigere enn å 

leie inn ekstern bistand. 

Allikevel er noen av oppdragene innenfor snekkerfaget såpass store og krevende og indikerer også 

spisskompetanse i de ulike fag slik at vi ser nødvendigheten av å inngå rammeavtale også på denne 

sektoren. 

Det har vært en hektisk sommer for vaktmesterteam med plenklipping i egen regi der vi tidligere har 

hatt innleie, og i tillegg med redusert bemanning pga. ferieavvikling.  Dette har medført at vi ikke har 

kunnet foreta nødvendig vedlikehold så som malingsarbeider, tilsyn og planlegging på vår 

eiendomsmasse. 

Det er ikke innleie av ferievikarer på vaktmestersiden, driften vil derav være noe redusert pga. 

bemanning i sommerhalvåret. 

Driftsleder er en del av teamet i Teknisk vakt. 

Driftsleder er bundet opp med mye ressursbruk i forbindelse med deltakelse i detaljprosjektering i 

Morgendagens omsorg. 

Det er en god del «utrykninger» på kommunale bygg og vi vil fortsatt fokusere på mer opplæring hos 

brukere for unngå bruk av vaktmestertjenester utenfor normal arbeidstid.   

Det er en del etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger og avvik ved miljørettet helsevern 

som må settes på vent med bakgrunn manglende økonomi.  

Uteseksjonen: Uteseksjonen består av 3 årsverk med primæroppgaver innenfor veg, gate-/fortau, 

kaianlegg, broer, sandfangkummer, siktrydding, begravelser. 

Begravelser i denne perioden sammenlignet med forrige år har vært færre i antall. 

Det har ikke vært noen spesielle hendelser, fokus er daglig drift og vedlikehold på en rasjonell måte.  

Det foretas tømming av sandfangkummer, siktrydding, skraping og høvling av veger, kantslått 

fortløpende.  Anskaffelse av feiemaskin har medført reduksjon i utgifter i forhold til ekstern innleie 

og ikke minst fleksibilitet til utførelse av oppgaven.  Oppgaveutførelsen er imidlertid godt 

brukertilpasset og funksjonell, det har vært et viktig steg i riktig retning å investere i denne.  

Imidlertid vil det medgå egne ressurser til utførelse av oppgaven. Også her er det redusert 

bemanning i sommerhalvåret da vi ikke har innleie av personell ved ferieavvikling. 

Driftsleder er en del av brannmannskap i kommunen. 

Renhold: Renhold har 60% driftsleder og 20 fast ansatte fordelt på 15,67% årsverk.  Renhold har hatt 

en stor og viktig funksjon i forbindelse med Covid-19 pandemien og har hatt behov for mye ekstra 

ressurser for å utøve smittevernrenhold.  Frekvensen er redusert fra juli 2020 fra 3 til 2 ganger pr dag 

på sykehjem og 1 ganger daglig på skole, dog med smittevernrenhold.  Ansatte har vært veldig 

positive og løst oppgaven og ansvaret på en forbilledlig måte.  Det har vært et stort «trykk» på 
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renholdsleder denne perioden, som har løst oppgaven meget tilfredsstillende. Det er fortsatt en 

positiv utvikling med redusert sykefravær på fagområdet, og tidlig innsats synes å ha god effekt. 

 

VAR-området:  
Innenfor VAR-området er det stor aktivitet og et høyt investeringsnivå for å kunne levere gode og 

tilstrekkelige vann- og avløpsordninger overfor innbyggerne og næringslivet.  Kommunen har i 

tilknytning til dette fått utarbeidet og vedtatt hovedplaner for vann og avløp, men den raske 

utviklingen innenfor både bolig og næring tilsier at revideringen av disse planene må skje på et 

tidligere tidspunkt enn først forutsatt.  

For å kunne jobbe helhetlig er det formålstjenlig at alle hoved- og temaplaner ses opp mot rullering 

av kommuneplanen slik at det er samme føringer som ligger til grunn for å avstemme tiltak som 

vedtas i kommuneplanen.  

VAR-området har 6 årsverk hvorav 1 driftsleder og 5 driftsoperatører.  Det er stor aktivitet på 

fagområdet vann med flere store utbyggingsprosjekter og legging og utbedring av nye ledningsanlegg 

som krever oppfølging og delaktighet i prosjekterings- og utførelsesfase.  Det er i perioden lagt 

ringledning langs gang- og sykkelveien, skiftet ut flere eternittledninger og prosjektering av flere 

tiltak på sektoren. 

Inngjerding av høgdebasseng på Bremnestuva er ferdigstilt. Forprosjekt med rehabilitering 

høgdebassenger i øyrekka er i sluttfase. Høgdebasseng på Sistranda er under prosjektering, legging 

av ny vannledning Sistranda-Hamarvik hvor del 1 er under utførelse (G/S) del 2 er ferdigstilt 

(Bergheia/Skarpneset) og del 3 – (Skarpneset-Nordskaget) er i sluttfase av prosjektering.  Del 4 

omfatter nytt høgdebasseng på Bergheia og er ferdig prosjektert, tomtekjøp er i sluttfase.  

Ombygging av ventilhus på Nordskaget er i sluttfase for utførelse.  Prosjektering pågår for sanering 

VA Sistranda Midtre. 

Det er igangsatt prosjektering av nytt renseanlegg på Nordskaget, legging av ny pumpeavløpsledning 

i G/S ifb med nytt avløpsrenseanlegg for Sistranda/Hamarvik/Flatval-området.  Utredning av 

alternativ plassering av planlagt renseanlegg på Hamarvika ble politisk behandlet senhøstes og 

endelig valg for nytt avløpsrenseanlegg ble vedtatt etablert på kommunens egen tomt bak HASA-

bygget på Nabeita. 

Det har vært noen ledningsbrudd på vannledningsnettet, lekkasjer har umiddelbart blitt reparert, 

videre har det vært en del planlagte reparasjoner og utskiftinger på ledningsnettet, i begge tilfeller 

går det ut SMS-varsling til abonnentene.  Fokus er å levere tilstrekkelig vann med god kvalitet til våre 

abonnenter, tette lekkasjer på ledningsnettet og fokus på kartlegging og innmåling av eksisterende 

vannledninger.  For sistnevnte oppgave engasjerer vi to av våre tidligere faste ansatte i 

pensjonistavtale med til sammen 1 årsverk.   

4 av personalet er med i Teknisk vakt.  

 

Prosjektområdet: Prosjektområdet består av 3 medarbeidere. Stillingene skal i størst mulig grad 

konteres på selvkost, dvs utgifter med disse skal være en del av kostnadene i prosjekter.  Det er stor 

aktivitet i Frøya kommune med mange prosjekter og fokusområdet har også her vært rutiner, 

strukturer og god ressursutnyttelse. Det har vært og er høyt fokus på å utvikle fagområdet for godt 

eierskap og oppfølging i prosjektene og prosedyrer fra bestilling til ferdigstillelse.  Det er gjort innkjøp 
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av programvare innenfor feltene kalkulasjon og tegning for å kunne utnytte kompetansen og 

eierskapet i egen organisasjon. 

Det er viktig at prosjekter er godt forankret i alle ledd i organisasjonen og at prosjekter planlegges 

og gjennomføres enhetlig.  Det er i denne sammenheng viktig at drifts- og forvaltningskostnader 

innarbeides i en tidlig fase slik at disse kostnadene er kjent ved utarbeidelse av årsbudsjett og 

økonomiplan. 

 

 

Bygg/Eiendom: 

Mindre prosjekter: 
 

 Ferdigstillelse brannvarslingsanlegg Øvergården 

 Renovering av eldreboliger 

 Div. arbeider Stabben fort 

 Utskifting vinduer Frøya sykehjem 

 Maling av levegg og ute bod ved Mausund oppvekstsenter 

 Renovering leilighet Rabben 

 Ferdigprosjektering fortau Rådhusgata-Øvergården 

 Oppsett av garasje Mausund «hvite biler» 

 Renovering kommunestyresal 

 Ferdigstillelse vognstall Nabeita oppvekstsenter 

 Utplassering av div busskur 

 Park and ride (parkering) Sistranda barneskole 

 Oppsett av gjerde Sistranda barneskole 

 

Større prosjekter: 

 Ferdigstillelse Dyrøy oppvekstsenter 

 Ferdigstillelse Liggekai Sistranda 

 Oppstart prosjekt landstrøm liggekai Sistranda 

 Ferdigstillelse Gang- og sykkelvei Sistranda – Hamarvik 

 Ferdigstillelse boligfelt Beinskardet 3 

 Igangsetting arbeider fjernvarmeanlegg Sistranda 

 Igangsetting arbeider fjernvarmeanlegg Mausund 

 Ferdigstillelse Holahaugen boligfelt 

 Utbedringer Gjetøy bru 

 Oppstart arbeider Rådhusgata-Øvergården 

 Oppgradering og asfaltering Fillingsnesveien 

 Prosjektering BAM 

 Prosjektering HASA-bygget 
 

Kaier: 

 Utbedringer Sauøy kai 

 Utbedringer Sørburøy kai 
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VAR-området 

Investeringsprosjekter: 
 

 Utskifting vannledning Urdaheia 

 Kartlegging tilstand høgdebasseng 

 Selvfallsledning avløp Hamarvika 

 Vedtak på renseanlegg avløp (Nabeita) 

 Ferdigstillelse høgdebasseng Bremnestuva 

 Prosjektering nytt høgdebasseng Bergheia 

 Prosjektering nytt høgdebasseng Sistranda 

 Sanering og oppgradering VA Rådhusgata-Mellomveien 

 Ombygging ventilhus Nordskaget 

 Utbygging av vannledning Sistranda – Nordskaget del 1 

 Reguleringsplan og prosjektering for nytt høgdebasseng Sistranda 

 Sanering avløpsanlegg Nordskaget 

 Utbedring av vannforsyning Grindfara, Sandvika 

 Planlegging sanering/oppgradering avløp Sula 

 Planlegging nytt avløpsanlegg Måsøval 

 Prosjektering sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 

 Prosjektering - Sanering/oppgradering VA Sistranda Midtre 

 Omlegging/utskifting hovedvannledning Kverva/Holahauan 

 Rehabilitering VA Rabbafeltet  

 
 

Statistikk innenfor fagområdene: 

 2019 2020 

Antall avkjørselstillatelser 0 2 

Antall km veg grusdekke 25 18,2 

Antall km veg asfaltdekke 27,5 35,3 

Antall parkeringsplasser 250 250 

Antall veg- og gatelyspunkter 
Lyspunkter langs kommunal vei/kai, 
flytebrygger/gravplass, derav 118 lys som driftes av 
private veilag 

 
600 

 
346 

 

Antall vannforsyningsabonnenter 2 787 2 835 

Antall meter vannledning 215 000 218 770 

Antall tilknytninger vann 31 45 

Antall slamtømmeab. private anlegg boliger 1 060 1 064 

Antall slamtømmeab. private anlegg fritidsboliger 592 599 

Antall avløpsabonnenter 945 947 

Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann) 22 471 28 311 

Antall tilknytninger avløp 12 28 

Antall avfallsabonnenter boliger/leiligheter 2 265 2 291 

Antall avfallsabonnenter fritidsboliger 1 179 1 189 

Antall utleieboliger 24 31 

Antall omsorgsboliger 64 66 

Klargjort industriareal  117 000 117  000 

Antall sentrumsnære boligtomter 0 13 
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 2019 2020 

Antall ledige boligtomter utenfor sentrum 4 27 

Antall boligtomter under opparbeidelse 15 8 

Antall begravelser 51 34 

Antall urnenedsettelser 8 3 
 

 

Forvaltning 

Mål: Forvaltning 
Virksomheten sitt samfunnsoppdrag er å bidra aktivt til tilrettelegging for bosetting, næringsutvikling 

og gode rammevilkår for kommunal tjenesteproduksjon som gjør Frøya til et attraktivt samfunn å 

leve og virke i. 

 

Virksomheten påpeker i sitt budsjettdokument for 2020 at det skal være størst fokus på følgende 

arbeidsområder: 

 Kultur- og omdømmebygging 

 Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere 

 God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten 

 Profesjonell og moderne tjenesteyting 

o God og effektiv saksbehandling 

o Velfungerende oppdatert planverk 

 Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima 

Fokusområdene skal følges opp gjennom ulike tiltak og status i det arbeidet følger nedenfor.  

 

Fokusområder med tiltak Status 

Kultur- og omdømmebygging 

Felles verdidiskusjoner på 
virksomhetsområdet 

Personalseminar med fokus på kommunikasjon og verdier gjennomført i siste tertial. 

Felles seminarer med andre 
virksomheter i rammeområdet 

Ikke gjennomført. 

Brukerundersøkelser Ikke gjennomført. 

Avklare oppgaver, roller og 
strukturer i organisasjonen – både 
oppover og nedover 

Oppgaver, roller og strukturer innen virksomhetsområdet er kjent og brukes i det daglige.  

Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere 

Sørge for tilstrekkelige ressurser 
ut ifra forventet leveranse 

Mangler ressurser i forhold til hva vi opplever som forventet leveranse. En stilling innenfor 
byggesak er satt på vent ifm innsparingstiltak. Øremerket avsetning til rekrutteringsstilling 
ble gitt fra Havbruksfondet i desember. Som et ledd i framtidig rekrutteringsarbeid la 
virksomheten til rette for at 2 PRYO elever fra ungdomsskolen fikk jobberfaring og innblikk i 
våre fagområder. 

Tilrettelegge for 
kompetanseutvikling 

Vanskelig å tilrettelegge for kompetanseutvikling uten at dette går ut over forventet 
leveranse, særlig når vi stadig mangler personell. Manglende oppfølging her vil ha negative 
konsekvenser på sikt. Koronaen har gitt oss flere muligheter for nettkurs/nettkonferanser. 

Utvikle og styrke lederteamene Hvert fagområde har nå en faglederfunksjon, noe vi forventer bidrar til selvutvikling og 
eierskap til fagområdet.  

Konkurransedyktig avlønning Har kun lokal lønnsfastsettelse (kap. 5) med forhandlinger i siste tertial. Interne skjevheter 
ble dessverre ikke rettet opp i 2020, noe som er uheldig. 

God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten 

Månedlig rapportering på alle 
områder 

Fagledere involveres i virksomhetens status og eventuelle pålegg om endringer – 
eksempelvis nedtrekk av driften. Deltar i rapporteringsarbeid og budsjettarbeid. 

Langsiktig planlegging Investeringsbehov diskuteres med faglederne. 
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Fokusområder med tiltak Status 

Profesjonell og moderne tjenesteyting 

Fokus på god veiledning og klart 
språk 

 

Prøver å tilpasse både veiledning og språk til søkers nivå, men kan sikkert bli enda bedre. 
Flere fagområder er imidlertid komplekse og kan ikke forenkles vesentlig. I slike tilfeller 
anbefales det å benytte profesjonelle som ansvarlige søkere, særlig der vi ser at søker ikke 
innehar nødvendig kompetanse selv. KS tilbyr kurs i Klart språk og dette kurset tar vi sikte 
på at flest mulig deltar på. Avventer kommunens abonnement i KS-eLæring. 

Samordning av søknadsprosesser 
 

Samarbeid på tvers av fagområdene praktiseres, men kan bli flinkere til å samordne evt 
mangelbrev slik at kunden får færre brev/beskjeder å forholde seg til. Opplever at interne 
notater i ESA er synlig kun i kort tid, noe som medfører en risiko for at saksbehandler ikke 
mottar informasjonen. Det er derfor nødvendig å holde kolleger oppdatert på epost i tillegg 
for å unngå forsinkelser. ESA er et arkivsystem og er upraktisk som saksbehandlingssystem. 
Uansett valg av system så må det være god kommunikasjon mellom fagområdene og 
mellom virksomhetsområder. 

Forberede, og ta i bruk e-Byggesak 
360o (nytt fagsystem for bygge og 
delingssaker) 

Forberedelser for å ta i bruk fagsystemet skulle gjennomføres i perioden februar-juni men 
måtte utsettes til høsten pga. manglende kapasitet hos flere medaktører. Implementering 
av systemet startet i november, med plan om overgang til nytt system i mars 2021. 

Digitalisere søknadsprosesser 
 

Søknad om fradeling, oppmålingsforretning og utslippstillatelser kan leveres digitalt. 
Digitale søknader bør bli mer synlig på kommunens nettside. Løsning for ebyggesøknad 
kommer ifm nytt fagsystem i mars 2021. 

Faglig kompetanseutvikling 
gjennom kursing, seminarer mm 

 

Saksbehandlerne på byggesak har deltatt på flere webinarer/kurs innen sitt fagområde, i 
tillegg til nettverksmøte med flere havkommuner i fylket. Interessant og lærerikt. Skulle 
gjerne hatt mer kursing på tilsyn/ulovlighetsoppfølging. 
Gjennomført intern opplæring i bruk av kartsystem for nyansatte via Teams.  
Saksbehandlerne på planavdelingen har gjennomført 2 dagers nettbasert kartkurs i 
reguleringsplaner. 

Digitalisere planarkivet Arbeidet er igangsatt. 

Oppdatere og videreutvikle 
informasjon på kommunens 
hjemmeside og eventuelt sosiale 
media 

Informasjon som ligger på hjemmesiden oppdateres ved jevne mellomrom. Henviser i 
større grad til hjemmesiden for informasjon nå, skjema for anonym tipsing av mulig 
ulovligheter på nett blir brukt en god del. Landbruk har egen Facebook side som benyttes 
ved behov for orienteringer (søknadsfrister mm) 

Digitale kartløsninger 
 

Kartsystemet ligger både i nettverk og på internett, og «snakker sammen» med andre 
fagsystem. Tjenestene er stabile og lett tilgjengelige. Situasjonen med Korona og 
hjemmekontor har vist fordelene med dette. Kommunen fikk tildelt 50.000 kr fra KMD 
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet) til utvikling av 3D-kartløsning for 
strandsonen. Dette skal være et verktøy for forvaltning av strandsonen, med relevante data 
for saksbehandling og innsyn.  Verktøyet er nå til testing. Kommunekart-Appen 
https://kommunekart.com/klient/froya/publikum er mye brukt. I 2019 var det 2 000 
visninger av kartutsnitt for Frøya hver måned, og 2300 hver måned i 2020.   

Ny fotografering (ortofoto) av de 
områdene med mest 
byggeaktivitet 

Ny fotografering (ortofoto) ble foretatt i mai av bebygde områder. Nye ortofoto ligger på 
www.norgeibilder.no. De er tilgjengelige i kommunens kartløsning. Ortofoto brukes for å 
oppdatere kartgrunnlaget (bygg og veier) i saksbehandling.  

Godt kunnskapsgrunnlag 
(kartlegging av naturtyper mm) 

 

Kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) - et helhetlig nettbasert fagsystem for 
naturtypekartlegging og overvåkning av natur – ble gjennomført i uke 19 og 20 på Uttian og 
på strekningen Ervika - Flatval. Kartleggingen var organisert av 
Fylkesmannen/Miljødirektoratet etter innspill fra virksomheten. 

Etablere gode rutinebeskrivelser 
 

Har hatt fokus på rutinebeskrivelser innenfor flere fagområder og det er laget egne mapper 
for nye medarbeidere. Rutiner blir oppdatert og oppgaver beskrevet slik at nyansatte skal 
slippe å lete opp alt på nytt. 

Få på plass Områdeplan for 
Sistranda sentrum 

Arbeidet stoppet pga. manglende finansiering. Midler avsatt til tiltaket fra Havbruksfondet i 
desember. 

Få ryddet opp i gamle planverk slik 
at de harmonerer med dagens 
virkelighet 

Søkte midler til dette prosjektet, men fikk ikke tilsagn. Der det kan koples mot 
trafikksikkerhet søkes det om finansiering fra TS-midler. Ønsker etter hvert å tilegne oss 
denne kompetansen (fysisk planlegging) selv, men det krever kapasitet i form av tid. Midler 
avsatt fra Havbruksfondet i desember. 

Digitalisere og forbedre 
planinnsynet for alle brukere – 
både internt og eksternt 
 

Kommunens karttjeneste er oppdatert med flere innsynsmuligheter – nå med planer som 
er varslet oppstart og planer som er ute til høring. Endringene blir oppdatert hver natt. 
Gamle planer blir digitalisert og vil bli tilgjengelig i arkivet. Digitalt planinnsyn i 
Kommunekart er tilgjengelig for alle. Bruker mye tid på kvalitetssikring og å holde det 
oppdatert.  

Implementere ny kommuneplan 
(arealdel) 

Kommuneplanen er implementert. Arbeid med tematisk rullering er igangsatt. 

Moderne og innovative 
dataverktøy 

e-Byggesak er satt i bestilling og arbeidet med implementering startet i november. Påvirker 
saksbehandlingstiden for byggesak noe i siste tertial som følge av tidsbruk knyttet til 
implementeringen.  

Involvering av berørte interesser 
 

Har større fokus på medvirkning og berørte interesser i planarbeidet og under behandling 
av private reguleringsplanforslag. Alle planer sendes på internhøring i kommunen før de 
behandles og alle får anledning til å uttale seg innenfor sitt fagområde. Viktig at de som blir 
involvert faktisk involverer seg innen tidsfristene som settes.  
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Fokusområder med tiltak Status 

Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima 

Gjennomføre Miljøuka årlig Arrangeres normalt i 2. tertial, men er ikke gjennomført i 2020 pga. korona. 

Utarbeide plan for bruken av 
avsetning fra Havbruksfondet 
 

Nedsatt prosjektgruppe og vedtatt 4- årig handlingsplan for midler avsatt i Havbruksfondet 
til marin forsøpling. Tiltakene er deltakelse i prosjektet Rydd Norge -Trøndelag, deltakelse i 
arbeidsgruppen for utarbeidelse av en regional strategi for smartere bruk av plast, 
Miljøuka, videreutvikling av Grønt flagg innenfor oppvekst, tilrettelegging for lokale 
ryddedugnader via bruk av stimuleringsmidler til frivilligheten og informasjon og 
holdningsskapende arbeid rettet mot kommunens innbyggere. 

Delta i prosjektorganisasjonen for 
Profesjonell rydding av ytre kyst i 
regi av Fylkesmannen 

Prosjektledelsen er lagt til SALT. Tilskudd til prosjektet ble behandlet som en del av 
avsetningen til Marin forsøpling - kommunen har bidratt med kr 500 000 i 2020. 

Kartlegging av kystlynghei 
 

Er i hovedsak avhengig av at andre aktører (Fylkesmannen/Miljødirektoratet) foretar slike 
kartlegginger, men vi tar egne vurderinger på enkelttiltak. Har kompetanse på vurdering av 
naturmangfold internt, men har ikke funnet tid til å iverksette arbeidet så langt. 
Kompetansen vil mangle i 2021 pga. oppsigelse. 

Utarbeide plan for fjerning av 
sitkagran, herunder sørge for 
gjennomføring av planens tiltak 

 

Forprosjekt for fjerning av sitkagran i området Flatval-Sistranda er utarbeidet. Arbeidet 
startet opp i november og forventes avsluttet i februar/mars 2021. 
Det er bevilget midler også i 2020 til fjerning av sitkagran på Inntian for å ta vare på 
Stormyra naturreservat. 

Utleie av minkfeller og 
skuddpremie på mink 

Praktiserer utlån av minkfeller, og det gis 200 kr i skuddpremie.  

Arrangere kurs i samarbeid med 
Statens naturoppsyn for å øke 
kunnskap om jakt og fangst på 
mink slik at dette blir gjort på en 
effektiv måte og iht til gjeldende 
lovverk. 

Ble gjennomført kurs i november 2019 i samarbeid med Statens naturoppsyn for å øke 
kunnskap om jakt og fangst på mink slik at dette blir gjort på en effektiv måte og ihht 
gjeldende lovverk. Nytt kurs er ikke gjennomført. 

Vurdere avskytingsnivået på 
bestanden for å tilfredsstille 
bestandsmålet og ønsket om å ha 
en frisk hjortebestand med 
tilstrekkelig næringsgrunnlag 

Minstearealet for hjort er redusert fra 2000 til 1200 daa. Uttaket av hjort i 2020 er økt med 
8 dyr.  
 

Utarbeide felles bestandsplan. 
Valdene opprettholdes, men det 
blir et bestandsplanområde der 
flere eller alle samarbeider om en 
felles bestandsplan.  

Har foreløpig ikke lyktes å utarbeide felles bestandsplan for hjortevaldene i kommunen. 
Det er fremdeles mange små vald. I 2020 ble det opprettet 3 nye vald, og tellende areal 
godkjent for jakt øker i kommunen. 

Starte arbeidet med rullering av 
energi og klimaplan 

Arbeidet med rullering er påbegynt. Ny plan vil ha fokus på lavutslipp og klimatilpasning og 
forventes ferdig ila 2021. 

Kompetanseheving klima Planarbeidet vil kreve kompetanseheving for de som skal utføre arbeidet, men mye finnes i 
lokale nettverk, koordinert av fylkesmann og fylkeskommune. Følger nettsamlinger som 
omhandler klima. 

Iverksette og gjennomføre 
saneringsplan innen 2033 

Arbeidet med iverksetting av saneringsplan var igangsatt, men er nå stanset. KST opphevet 
lokal forurensningsforskrift og stanset saneringsplanen i april.  Arbeider nå etter sentral 
forskrift. Prosedyrer er utarbeidet og presentert for politikerne, både i HOAT og KST. 

Utarbeide retningslinjer for 
bygging av nye eller oppgradering 
av eksisterende avløpsanlegg i 
kommunen 

Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga. opphevingsvedtak i KST. 

Utarbeide kriterier for tildeling av 
økonomisk tilskudd/lån for 
abonnenter med redusert 
betalingsevne 

Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga. opphevingsvedtak i KST.  

Avfallshåndtering  Saksbehandlere har fått litt mer kunnskap om avfall i rivesøknader og har mer fokus på 
deponering av miljøskadelige materialer saker ang rivning. Følger bedre opp avfallsplan og 
rapporter om skadelig avfall - positivt for miljøet.  
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Et knippe med typiske sakstyper kan ses på som nøkkeltall for virksomheten. Årets produksjon 

(vedtak) sammenstilles nedenfor med tilsvarende aktivitet i 2019.  

Sakstyper med vedtak  
 

Behandlet 
 

Over frist 
 

2019 2020 2019 2020 

Plan 130 139 23 34 

Egengodkjente reguleringsplaner 7 8 - - 

Dispensasjoner plan/bygg/deling 80 70 10 16 

Delingssaker 43 61 13 18 

Byggesak 362 428 41 21 

Klagebehandlinger 15 10 8 7 
Ett-trinn med ansvar 82 84 21 5 
Ett-trinn uten ansvar 50 56 12 5 
Rammesøknad 15 4 - 1 
Igangsettingstillatelser (IG) 138 165 - - 
Midlertidig brukstillatelser (MB) 10 17 - - 
Ferdigattest (FA) 52 92 - 3 

Kart og oppmåling 93 80 10 2 

Seksjoneringssaker 6 4 4 - 

Oppmålingssaker 87 76 10 2 

Landbruk, natur og miljø 101 95 14 3 

Jord og konsesjonsbehandling 10 9 - - 
Produksjonstilskudd 47 46 - - 
Utslippstillatelser 32 24 14 3 
Fellingstillatelser grågås 12 16 - - 

 

Virksomheten har produsert i alt 105 saker (ikke unike) for politisk behandling i 2020. Samtidig er det 

fattet 546 vedtak etter delegert myndighet fra HOAT. 

 

Plan  
Virksomheten overtok oppgaver og ansvaret for kommunens samfunnsplanlegging fra årsskiftet. 

Planstrategien ble vedtatt i oktober, og det er svart ut flere typer høringer av kommunal interesse; 

deriblant høring om strandsoneforvaltning. Det er videre gjennomført mekling på de 7 områdene 

som hadde innsigelser tilknyttet arealdelen. Meklingen førte frem (ble vedtatt) på 6 områder, mens 

ett område ble oversendt departementet for endelig avgjørelse. Arbeid med ny strategisk 

næringsplan, mulighetsstudie for næring og tematisk rullering av arealplan er igangsatt med 

forventet ferdigstillelse i desember 2021. Det er også arbeidet med overordnet ROS for kommune 

samt en god del med tilrettelegging for etablering av Floating Solar Pilot på Frøya; et pilotprosjekt 

flytende energi i regi av Equinor ASA. 

Bemanningen ved planavdelingen var redusert i perioden oktober i 2019 og fram til ny 

arealplanlegger startet i midten av februar i 2020. Ny oppsigelse mottatt i oktober/november. 

Overheng fra 2019, nye oppgaver med samfunnsplanlegging, saker returnert av politisk og ressurser 

medgått til rekruttering og opplæring av nyansatt har ført til at flere dispensasjonssøknader og 

delingssaker har blitt behandlet etter frist. Samla aktivitet har derimot økt noe i forhold til i fjor. 

Særlig gjelder dette delingssaker.  

Virksomheten ønsker å bistå med fysisk planlegging i kommunal regi. Av den grunn har planleggerne 

gjennomført webinarer i arealplanlegging (kartdelen), og vi er i gang med regulering av Øyrekka 

Folkehøyskole. Ordinær behandling av delingssaker var planlagt overført til landbruksavdelingen, 

men det lot seg ikke gjennomføre. I stedet blir deling overført til byggesak, og det samme gjelder for 

dispensasjoner. Disse tiltakene vil bli iverksatt fra februar 2021.  
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Byggesak 
Bemanningen ved byggesaksavdelingen var redusert i halvannen måned som følge av at en 

saksbehandler sluttet i januar, mens ny saksbehandler først startet i midten av mars. Videre har 

avdelingen i all hovedsak håndtert all klagebehandling innenfor virksomheten, noe som er svært 

tidkrevende. I 2019 ble det kjøpt eksterne tjenester til deler av denne aktiviteten. Til tross for dette 

har avdelingen holdt et betydelig høyere aktivitetsnivå enn i fjor. Det er særlig gledelig at 

fristoversittelsene er til dels halvert. Stadig flere henvendelser om mulig ulovligheter er mottatt, men 

pga. manglende kapasitet blir kun de mest alvorlige – der det er fare for liv og helse - fulgt opp, noe 

som er i tråd med vedtatt Strategi for ulovlighetsoppfølging. 

Det ble avsatt midler til rekrutteringsstilling fra Havbruksfondet i desember. Det er planlagt at denne 

utdanningsstillingen (trainéen) blir lagt til byggesak selv om vedkommende skal få innføring i alle 

fagområdene tilknyttet virksomheten. Fagområdet vil også få tillagt nye oppgaver fra 2021, da de 

skal overta ansvaret for dispensasjoner og delingssaker. Fortsatt mangler det ressurser til 

ivaretakelse av tilsynsoppgaver. 

Fagområdet startet med implementering av eByggesak i november. Fagsystemet forventes å være i 

operativ drift fra mars 2021. 

 

Kart og oppmåling 
Kommunen har innført vinterforskrift for oppmålingsarbeider i perioden 1.november til 1. mars, noe 

som betyr at det ikke kan påregnes arbeider utført i denne perioden. Likevel utføres det 

oppmålingsarbeider dersom værforholdene tillater dette. Aktiviteten er noe lavere enn i fjor. I første 

tertial ble flere oppmålingsforretninger avlyst og/eller utsatt som følge av koronasituasjonen. Noe er 

blitt kompensert med høyere aktivitet i siste tertial, men ikke nok til å være på samme nivå som i fjor. 

Utsettelsene av oppmålingsforretninger på vårparten ga imidlertid mulighet til å hente inn et 

etterslep i føring av tiltak i matrikkelen. Fagområdet har hatt en betydelig nedgang i fristoversittelser 

sammenliknet med fjoråret.  

Utover dette har det vært arbeidet med tilrettelegging for flyfotografering i mai, samt at det er 

arbeidet med utvikling, oppdatering og ajourhold av kommunens karttjenester. Fagområdet har også 

bidradd med intern kursing i kartdata på virksomheten. 

Det er gjort endringer i matrikkelloven som blant annet betyr at det innføres en autorisasjonsordning 

for eiendomsmålere fra 1. januar 2021. Det er samtidig etablert en overgangsordning der dagens 

utøvere kan søke om landmålerbrev basert på oppnådd praksis og bestått autorisasjonsprøve. 

Autorisasjonsprøven må være avlagt innen 31.12.2023. Kravet om landmålerbrev kan medføre 

problemer med framtidig rekruttering, og vi bør derfor tenke på rekruttering av unge øyværinger; 

eksempelvis gjennom stipendordninger ifm utdanning. 

 

Landbruk, natur og miljø 
Landbruk fikk tilsatt ny rådgiver den 1. juli, etter å ha hatt vakanse i stillingen siden april. Det ble 

behandlet 46 søknader om produksjonstilskudd og foretatt 9 jord- og konsesjonsbehandlinger i 2020, 

noe som er omtrent på samme nivå som 2019. I tillegg er det blitt søkt om 4 SMIL tilskudd, hvorav 3 

ble godkjent. Det kom også inn en søknad på tiltak i beiteområdet som ble godkjent. Landbruk 

administrerer veterinærvaktordningen for Hitra og Frøya. Egenerklæringer om konsesjonsfrihet 

håndteres fortløpende. I tillegg har det vært utfordringer rundt håndtering av overskuddsmasser 



 
 

39 

(matjord) ifm nytt helsehus på Bekken/Beinskardet. Framover vil det bli nødvendig med tydelige 

føringer på hvordan slike saker skal håndteres, både for tiltakshavere og eventuelle mottakere. 

Erfaringer tilsier også at det er behov for tilgang til deponeringsområder, eksempelvis 

deponeringsområdet på Flatval som ble avsatt i ny arealplan (KPA). 

Det er gitt 16 skadefellingstillatelser for grågås, noe som er litt høyere enn i samme periode i fjor.  I 

tillegg er det arbeidet med bekjempelse av sitkagran (eget prosjekt), marin forsøpling (eget prosjekt) 

og etablering av hurtigladestasjon (eget prosjekt). Hjortevaldene er blitt digitalisert. 

Miljøområdet har deltatt i utarbeidelsen av Regional plaststrategi samt deltatt i arbeidet med 

utarbeidelse av miljørisiko for kommunen i samarbeid med Brann og redning. Det er også delt ut 

stimuleringsmidler til frivilligheten for plukking av marin forsøpling. 

Miljøområdet har vært preget av usikkerhet omkring håndtering av spredt avløp. Saneringsplan og 

lokal forurensningsforskrift vedtatt i september 2019 ble etter hvert opphevet i april. I tillegg sa va-

ingeniøren opp sin stilling og avsluttet sitt arbeidsforhold i kommunen 15. juli. Utlysning etter ny 

ingeniør ble gjennomført og etter andregangs utlysning lyktes vi med tilsetting. Ny ingeniør startet i 

slutten av mai. Fagområdet har hatt litt utfordringer med oppfølgingen av “ulovlighetene” innen 

spredt avløp etter opphevingen av lokal forskrift. Mye bygger trolig på misforståelser og vi har nå fått 

på plass en prosedyre som vi håper er oppklarende. Prosedyren er presentert for politikerne, både i 

HOAT og KST. Opprydding i Måsøvalområdet er igangsatt og det er gjennomført en testrunde ift 

planlagte tilsyn. Nedgang i antall utslippstillatelser sammenliknet med fjoråret skyldes i hovedsak 

usikkerhet rundt regelverket, særlig i første halvår. Fristoversittelsene er redusert fra 14 i 2019 til 3 i 

2020, noe som er svært positivt. 

 

Konsekvenser av korona 
Virksomheten har tilrettelagt for hjemmekontor for alle. Publikum har blitt kompensert med at vi har 

vært tilgjengelig på telefon alle dager fra 9-15. Ordningen har tidvis medført stor pågang på telefon. 

Dette har vært tidkrevende og har nok påvirket saksbehandlingstiden noe, særlig for plan og 

byggesak. Av den grunn gikk vi tilbake til ordinær åpningstid på tampen av året.  

Fagområdet som har blitt mest påvirket av koronarestriksjonene er oppmåling der flere forretninger 

har blitt avlyst/utsatt, særlig på vårparten. 
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Inntekter og Finans 

 

Kommunen har opplev en voldsom økning i skatteinntekten i 2020. Faktisk 140 millioner over 

forventet og budsjettert skatteinngang. Likeledes fikk Frøya kommune hele 86,4 millioner kr fra 

Havbruksfondet.  I sak 155/20 ble det vedtatt av kommunestyret «disponering av havbruksfondet 

2020 og fremtidig produksjonsavgift». I tillegg en avkastning på fond som Grieg Investor forvalter på 

9,6 millioner kr. Denne økte skatteinngangen i 2020 vil påvirke utbetalinger av rammetilskuddet til 

kommunen i 2021 ved at kommunene får et trekk i utbetalingene. 

Som følge av disse ekstraordinære inntektene ble driftsresultat på hele 124 mill kroner for 2020.  

Netto resultat drift av rammeområdene ble på minus 1,6 mill kr i 2020 mot minus 16,6 millioner i 

2019.  

 

Bevilgningsoversikt –  drift, 2020 «A-delen» 

 

 

 

 

Ansvar Virksomhet Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Regnskap 2020 Avvik i NOK

90- Finans 9 614 431 3 097 534 92 865 449 160 491 094 -67 625 645

9 614 431 3 097 534 92 865 449 160 491 094 -67 625 645SUM FINANSPOSTER

Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett

1 Rammetilskudd 4 17 251 016,00 87 016 081,00 82 174 000,00

2 Inntekts- og formueskatt 4 389 525 989,30 249 101 000,00 249 101 000,00

3 Eiendomsskatt 8 042 555,50 8 000 000,00 8 000 000,00

4 Andre generelle driftsinntekter 86 588 856,75 87 132 484,00 710 000,00

5 Sum generelle driftsinntekter 501 408 417,50 431 249 565,00 339 985 000,00

6 Sum bevilgninger drift, netto 355 329 330,00 351 569 175,00 331 690 299,00

7 Avskrivninger 25 141 317,00 18 572 100,00 18 572 100,00

8 Sum netto driftsutgifter 380 470 647,00 370 141 275,00 350 262 399,00

9 Brutto driftsresultat 120 937 770,50 61 108 290,00 -10 277 399,00

10 Renteinntekter 6 332 061,00 7 029 889,00 7 029 889,00

11 Utbytter 3 784 245,10 5 000 000,00 5 000 000,00

12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 8 9 912 165,95 10 000 000,00 10 000 000,00

13 Renteutgifter 16 168 506,55 19 012 391,00 19 012 391,00

14 Avdrag på lån 10 34 404 039,00 27 500 000,00 27 500 000,00

15 Netto finansutgifter -30 544 073,50 -24 482 502,00 -24 482 502,00

16 Motpost avskrivninger 5 34 357 590,00 26 575 100,00 26 575 100,00

17 Netto driftsresultat 124 751 287,00 63 200 888,00 -8 184 801,00

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

18 Overføring til investering 10 916 337,00 10 916 337,00 0,00

19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 15 2 460 358,00 -190 757,00 -190 757,00

20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 94 748 799,00 35 849 515,00 -7 994 044,00

21 Dekning av tidligere års merforbruk 16 625 793,00 16 625 793,00 0,00

22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 124 751 287,00 63 200 888,00 -8 184 801,00

23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0,00 0,00 0,00
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Bevilgningsoversikt – drift – 2020 «B-delen» 

 

B-delen vedr rammerådene og drift er beskrevet under kapitlet rammeråder. 

Bevilgningsoversikt – investeringer, 2020 «A-delen» 

 

Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett

10 Fellestjenester 43 368 734 52 549 584 39 752 390

20 Oppvekst 110 665 177 112 688 388 110 945 963

30 Helse og mestring 160 113 533 148 465 961 145 411 394

40 Kultur 8 644 297 8 496 781 8 493 356

50 Teknisk 30 506 120 29 488 461 27 016 439

90 Finansposter 2 031 469 -120 000 -120 000

Sum bevilgninger drift, netto 355 329 330 351 569 175 331 499 542

Herav:

Avskrivninger

Netto renteutgifter og inntekter

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 190 757

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 355 329 330 351 569 175 331 690 299

Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett

1 Investeringer i varige driftsmidler 5 294 552 303,30 265 302 824,00 103 690 000,00

2 Tilskudd til andres investeringer 116 000,00 0,00 0,00

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 6 1 142 423,00 1 135 113,00 0,00

4 Utlån av egne midler 0,00 0,00 0,00

5 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00

6 Sum investeringsutgifter 295 810 726,30 266 437 937,00 103 690 000,00

7 Kompensasjon for merverdiavgift 49 546 813,08 44 981 708,00 12 070 000,00

8 Tilskudd fra andre 16 876 074,00 7 300 000,00 0,00

9 Salg av varige driftsmidler 263 244,00 12 235 960,00 0,00

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0,00 0,00 0,00

11 Utdeling fra selskaper 0,00 0,00 0,00

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0,00 0,00 0,00

13 Bruk av lån 191 004 269,00 191 004 269,00 91 620 000,00

14 Sum investeringsinntekter 257 690 400,10 255 521 937,00 103 690 000,00

15 Videreutlån 37 578 659,65 45 000 000,00 30 000 000,00

16 Bruk av lån til videreutlån 37 578 660,00 45 000 000,00 0,00

17 Avdrag på lån til videreutlån 10 7 821 964,00 8 000 000,00 0,00

18 Mottatte avdrag på videreutlån 10 15 079 383,56 15 000 000,00 0,00

19 Netto utgifter videreutlån 10 -7 257 419,91 -7 000 000,00 30 000 000,00

20 Overføring fra drift 10 916 337,00 10 916 337,00 0,00

21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 10,15 -7 257 419,91 -7 000 000,00 0,00

22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 27 203 989,19 0,00 0,00

23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0,00 0,00 0,00

24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 30 862 906,28 3 916 337,00 0,00

25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0,00 0,00 0,00
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Kommentarer på avvik mellom budsjett og regnskap til enkeltposten i bevilgningsoversikt – 

investeringer, 2020 «A-delen»  

Postnr. Forklaring 

1 Ifb med «nedbudsjettering» av investeringsbudsjettet for 2020 fikk vi i etter tid en del 
større faktura ifb med Morgendagens Omsorg fra hovedleverandøren. Dette var A-
kontofaktura som skulle komme i 2021, men på grunn av forsering av arbeidet i 2020 
mottok vi faktura på slutten av året for dette arbeidet. 

2 Det er mottatt spiller til Nordskag OPVS ifb med flerbruksbanen. 

3 Det er kjøpt av aksjer ReMidt næring AS med kr 7310 som ikke ble budsjetter i 2020. 
(saken ble behandlet i 2019).  Kr 1 135 113 er  Egenkapitalinnskudd KLP. 

8 Gjelder blant annet Frøya storhall, forskudd spillemidler, gang- og sykkelveg Sistranda – 
Hamarvik, Liggekai Sistranda og bygging av uværshytter ifb med fuglekikking. 

9 Gjelder blant annet tomtesalg samt budsjett ifb med boligfeltet Holahauan og 
prosjektering av vei, vann og avløp i Beinskaret 3.  

15 - 19 Gjelder videreutlån som er vanskelig å budsjettere pga at innvilget lån utbetales etter at 
kunden har ordne alle dokumentene – derfor avvik i budsjett og regnskap. Utbetalingene 
vi da skje i 2021. 

21 Gjelder avsetning ifb mottatt avdrag på startlån. 

 

Bevilgningsoversikt – investeringer, 2020 «B-delen» 

 

 

Kommentarer på avvik mellom budsjett og regnskap til enkeltposten i bevilgningsoversikt – 

investeringer, 2020 «B-delen»  

Linje nr. Forklaring 

1 Investeringer i varige driftsmidler – se forklaring over i «A-delen» post 1 

2 Innbytte av traktor - det ble kjøpt ny traktor på kr  2 355 378 med innbytting av den 
gammel med en restverdi i regnskapet på kr 181 240,  mens innbytte verdi ble på          
kr 770 491,- 

3 Gjelder utsatt prosjekter som blir effektuerte i 2021. 

4 Egenkapitalinnskudd KLP er årlige overføringer. 

5 Gjelder kjøp av aksjer ReMidt næring AS. 
 

 

 

Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett

Investeringer i varige driftsmidler 5 266 952 489,30 224 908 542 62 850 000

Registrert innbyte traktor med virkelig verdi i anleggsregister -1 766 127,00

Investeringer i VA området 29 481 941,00 40 394 282 40 840 000

Egenkapitalinnskudd KLP 6 1 135 113,00 1 135 113 0

Kjøp av aksjer 7 310,00

TOTAL : 295 810 726,30 266 437 937 103 690 000
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Frøya kommune er ambisiøs i sin investeringsplanlegging. Kommunen jobber med flere store 

satsninger, spesielt innen VA-området og «Morgendagens omsorg».  

 

Finans 
I henhold til finansreglementet skal Kommunedirektøren minst tre ganger pr år (inkl. pr 31.12) 

rapportere status for kommunens finansforvaltning til Kommunestyret. Finansrapporteringen inngår 

som en del av den generelle økonomirapporteringen. Innhold i rapporteringen er spesifisert i 

Finansreglementet pkt. 2.4, 3.7 og 4.7. Ved vesentlige endringer skal Kommunestyret orienteres så 

raskt som mulig: 

Finansieringskostnad eller avkastning avviker negativt fra budsjett og en forventer ikke at dette rettes 

opp i løpet av budsjettåret. 

Grieg Investor ivaretar kommunes forvaltning av langsiktig finansiell plassering i fond og aksjer. 

Avkastningen på kommunens langsiktige portefølje ble 6,22 % (9,6 millioner kr) i 2020. Porteføljens 

markedsverdi er ved årsskiftet 164,3 millioner kr. I 2020 har det ikke blitt foretatt uttak fra eller 

innskudd i porteføljen, men det er tilført kr 301 486 gjennom mottatte rabatter fra forvalterne. 

Tabellen nedenfor viser utvikling i porteføljeverdi siste 15 - års periode. Opptjent avkastning utgjør 

110,2 millioner kr i perioden. Av tabellen fremgår reell avkastning for porteføljen og kommunens 

investeringsstrategi for hvert kalenderår, sammenholdt med et anslag på bankrenten for året.   

 

Investering 2020 finansiert slik: Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i NOK

Salg av driftsmidler u/moms -10 000 0 10 000

Salg av tomter -250 244 -12 235 623 -11 985 716

Salg av utstyr -3 000 0 3 000

Statlig tilskudd -500 000 0 500 000

Momskompensasjon -49 546 813 -44 981 708 4 565 105

Refusjon fra Fylkeskommunen -6 580 854 -6 500 000 80 854

Andre refusjoner -6 776 220 -800 000 5 976 220

Spillemidler fra fylkeskommune -3 019 000 0 3 019 000

Bruk av lånemidler -191 004 269 -191 004 269 0

Bruk av ubundne fond -27 203 989 0 27 203 989

Overføringer fra driftsregnskapet -10 916 337 -10 916 337 0

SUM -295 810 726 -266 437 937 29 372 452

Finansiering av investeringer 2020
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Avkastningen siste 15 år er 133,3 % (5,6 % pr år). Kommunens investeringsstrategi er utformet med 

bakgrunn i kommunens målsetninger og risikobærende evne, og har en langsiktig forventet 

avkastning som på indeksnivå er 2,1 % - poeng høyere enn en bankrente over tid. Reell oppnådd 

meravkastning i forhold til bankrenten siden oppstart er 4,3 % - poeng pr år.  

Porteføljen har i 2020 vært forvaltet innenfor rammene i finansreglementet. Risikoen i porteføljen 

har vært noe høyere enn normalposisjonen i finansreglementet som følge av en svak overvekt i 

aksjer gjennom hele året. Fordelingen mellom Norge og utland i aksjer og obligasjoner er nær 

strategiske vekter. 

Porteføljens fondssammensetting avviker noe risikomessig fra referanseindeksene i strategiens 

normalposisjon, men er innenfor tillatte rammer for avvik (målt gjennom relativ risiko) i 

finansreglementet. I de ulike delporteføljene er det lagt stor vekt på å benytte fondskombinasjoner 

som har gode egenskaper samlet. Frøya kommunes kapitalforvaltning er bygget opp rundt strenge 

krav til valg av forvaltere og transparente produkter for alle investeringer. Forvaltningen har etiske 

kriterier tilsvarende den norske stat. Bruk av flere, spesialiserte forvaltere gir muligheter for å utnytte 

spisskompetanse i markedet. Forvaltere og fond i kommunens delporteføljer er valgt på bakgrunn av 

både kvantitative og kvalitative kriterier. I tillegg foretas det beregninger omkring samvariasjon 

mellom fondene i kommunens totalportefølje. Et viktig virkemiddel for å oppnå forventet 

meravkastning i forvaltningen er å holde kostnadselementet i forvaltningen så lavt som mulig. 

Porteføljen skal minimum rebalanseres når porteføljevektene når min/maks grensene.  

Kommunens aksjeportefølje steg 8 % i 2020. Dette er 2,4 % - poeng svakere enn porteføljens 

referanseindeks.  

Porteføljens mindreavkastning forklares i hovedsak med at ett av de globale fondene leverte svakt 

relativt til referanseindeksen. Det globale fondet (Nordea) har positiv meravkastning i Frøya 

kommune sin eierperiode.  

For norske aksjer leverte investeringen i stor grad avkastning som Oslo Børs.   

Den rentebærende porteføljen oppnådde en avkastning på 5,6 %. Dette er ca. 1,3 % - poeng bedre 

enn porteføljens referanseindeks.  

Grunnkapital Innskutt Avkastning Porteføljeverdi Faktisk Avkastning ihht Bank MRK

UB annen kapital UB avkastning  strategi avkastning

2005 91 235 782    181 773          5 400 617     96 818 072       5.91 % 3.63 % 1.1 % Tilført juni

2006 10 275 409   107 093 483     10.61 % 6.00 % 2.8 %

2007 5 258 955     112 352 439     4.97 % 3.02 % 4.8 %

2008 (15 384 589)  96 866 574       -13.69 % -5.22 % 5.9 %

2009 1                    16 216 040   113 082 614     16.74 % 9.59 % 2.2 %

2010 1                    8 851 717     121 934 334     7.83 % 7.24 % 2.5 %

2011 1 250 968     123 185 301     1.03 % 3.32 % 2.7 %

2012 10 050 546   133 235 849     8.16 % 4.99 % 2.2 %

2013 12 730 992   145 966 840     9.56 % 8.39 % 1.9 %

2014 12 434 475   158 401 319     8.52 % 9.55 % 1.7 %

2015 (38 401 319)     6 965 144     127 340 927     4.81 % 4.75 % 1.0 %

2016 5 762 487     133 103 413     4.53 % 3.91 % 1.0 %

2017 8 586 778     141 690 186     6.45 % 5.56 % 1.0 %

2018 221 342          (1 543 323)    140 368 204     -1.09 % 0.12 % 1.0 %

2019 287 252          13 707 283   154 362 739     9.76 % 8.77 % 1.8 %

2020 301 486          9 610 299     164 274 524     6.22 % 6.16 % 1.0 %

91 235 782    (37 409 464)     110 173 798 164 274 524     90.32 % 79.78 % 34.55 %



 
 

45 

Porteføljens meravkastning forklares av at både den norske og den globale porteføljen har høyere 

kredittrisiko enn delporteføljenes referanseindeks.  

 

Likviditet 
I henhold til finansreglementet 2.4 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt. 1.5. For ledig likviditet og andre midler 

beregnet for driftsformål skal følgende fremgå:  

•             Sammensetting av aktiva 

•             Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

•             Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen 

•             Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

•             Markedsrenter og egne rentebetingelser. 

Likviditet    
    

   31.12.2020 

    

I Omløpsmidler 640 884 772 

  kortsiktig gjeld -222 753 934 

 Arbeidskapital 418 130 838 

 Premieavvik KLP og SPK m/AGA -2 285 344 

 Ubrukte lånemidler -95 857 364 

 Korrigert arbeidskapital 319 988 130 

    

II Kasse, bank  412 522 392 

 Aksjer, andeler 164 274 525 

 Netto innskudd 576 796 917 

 Herav   

 Fond  -320 098 979 

 Ubrukte lånemidler -95 857 364 

 Grunnlikviditet 160 840 574 

 

 

Kommunens likviditet må sies å være meget god. I tillegg kan avkastningen på aksjer og aksjefond på 

om lag 70 millioner kr gjøres tilgjengelig for kommunen på relativ kort tid om man ønsker det. 
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Lånegjeld 
I henhold til finansreglementet 3.7 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt. 1.5. For gjeldsporteføljen og øvrige 

finansieringsavtaler skal følgende fremgå:  

•             Sammensetting og løpetid for passiva 

•             Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva 

•             Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen 

•             Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

•             Markedsrenter og egne rentebetingelser 

•             Opptak av nye lån og refinansieringer av eksisterende lån. 

 

 

Frøya kommune har i dag en handlingsregel i forhold til opplåning som sier at opplåningen ikke skal 

overstige årlig nedbetaling av gjelden.  

Utviklingen av brutt og netto lånegjeld fra 2015  2020 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lånegjeld pr. 01.01. 700 098 791 457 775 993              801266 945 820 1 026 083

Avdrag i året -27 766 -30 964 -30 731              -32760 -41 293 -42 226

Nye låneopptak i året 119 125 15 500 56 004               177314 121 556 249 620

Lånegjeld pr.31.08.2020 791 457 775 993 801 266 945 820 1 026 083 1 233 477

Herav videreutlån -77 689 -87 944 -92 821              -87198 -111 696 -153 874

Netto lånegjeld 713 768 688 049 708 445 858 622 914 387 1 079 603

Nto gjeld i % av driftsinnt. 177 153 147 158 190 166

Lånegjelda har utviklet seg slik (hele tusen).
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Netto gjeld i % av driftsinntektene 

 

Kommunestyret har i budsjett for planperioden vedtatt at nettogjelden i % av driftsinntektene skal 

ligge på Kostragruppe -3s gjennomsnitt – dvs 85 - 90 %. 

 

 

 

Fond 
I henhold til finansreglementet 4.7 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt. 1.5. For langsiktige finansielle aktiva skal 

følgende fremgå:  

•             Sammensetting av aktiva 

•             Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

•             Vesentlige markedsendringer   

•             Endringer i risikoeksponeringen 

•             Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

•             Markedsrenter og egne rentebetingelser 

•             Delporteføljenes relative risiko  

•             Renterisiko for de rentebærende investeringene. 

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder: 31.12.2019 31.12.2020

Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune 171 787 193 860

Lån til kirkelige formål 21 934 22 084

Startlån 111 696 153 874

Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 720 666 863 659

Kommunens totale langsiktige gjeld: 1 026 083 1 233 477
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Her kan det opplyses at renterisikoen p.t. er noe lavere enn porteføljens referanseindekser gjennom 

at det benyttes fond globalt som har lavere renterisiko enn referanseindeksen.  

Utvikling av fondsmidler i perioden 2015  2020 

 

 

 

 

Kommentarer til finansforvaltningen er beskrevet under kapitlet FINAS over.  

Selvkostfondet knyttet til VAR er på om lag 29,5 millioner kr der 20,4 millioner kr er knyttet til vann. I 

forhold til generasjonsprinsippet, som sier at fondsavsetningen ett år skal brukes innen et 

tidsintervall på 5 år. Deler av vårt fond skriver seg fra før 2014. Årsaken til fondets størrelse er at 

investeringer er blitt forskjøvet i tid og med det er generasjonsprinsippet brutt. Frøya kommune står 

ovenfor store investeringsprosjekter knyttet til vann og deler fondet vil bli brukt ifb med dette i 2021  

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene (hele tusen).

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds pr. 01.01. 178 912 190 385 219 059 231 857 257 192 242 836

Bruk i året -21 819 -19 346 -18 565 -82 568 -19 416 83 283

Avsetninger i året 33 292 48 019 31 363 107 903 5 060 160 544

Fonds pr. 31.12.2020 190 385 219 059 231 857 257 192 242 836 320 097

Beholdning 

01.01.20 Avsetninger

Bruk av fond i 

driftsregnskapet

Bruk av fond i 

inv.regnskapet

Beholdning 

31.12.2020

Disposisjonsfond 81 564kr        146 904kr   52 156kr             176 312kr    

Bundne driftsfond 33 596kr        6 383kr       3 923kr              36 056kr      

Ubundne investeringsfond 127 569kr     27 204kr          100 365kr    

Bundne investeringsfond 107kr             7 257kr       7 364kr        

Samlede avsetninger og bruk av 

avsetninger 242 836kr    160 544kr   56 079kr             27 204kr          320 097kr    
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 2018 2019 2020 

Egenmelding  1 - 16 dag 1,5 1,5 1,2 

Sykm.  1 – 16 dag 0,7 0,7 0,7% 

Sykm. 17 – 56 dag 1,3 1,5 1,4 

Sykm. 56 dag 4,8 5,1 6,6% 

Sykedager totalt 

Nærvær 

8,3 

89,1 

8,9% 

88,5% 

9,8% 

88,6% 

 

Sykefraværet for 2020 var på 8,9% noe som er en økning på 0,9% fra 2019. Det er i perioden 

langtidsfraværet som har økt mens korttidsfraværet er redusert. 

Statistikken viser at tross pandemi så har korttidsfraværet i kommunen gått ned. Året har på mange 

måter vært meget krevende og det har for virksomhetene vært krevende å jobbe godt nok 

systematisk med sykefraværet. Hver enkelt virksomhet har gjennom året jobbet målrettet med 

individuelle tilrettelegginger og gjennomført dialogmøter i henhold til den lovpålagte 

oppfølgingsplanen. Det som for øvrig må på plass er en felles strategi og målsetning med ulike tiltak. 

Det vil være viktig i fortsettelsen at kommunen ikke fokuserer på sykefraværsarbeidet som et 

prosjekt, men som en varig strategi og tett samarbeid med NAV arbeidslivssenter og 

bedriftshelsetjenesten. 

 

Likestilling 
Kommunelovens §48 pkt.5 sier at.  

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller 

kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for 

å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og 

diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det 

gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk. 

Kjønnsfordelingen er som følger for Frøya Kommune: 

Menn: 20 % av antall ansatte                    Kvinner: 80 % av antall ansatte 

Forskjellen skyldes at de tradisjonelle «kvinneyrker» er i all hovedsak besatt av kvinner. Dette gjelder 

spesielt innenfor barnehage og omsorgsyrkene som er svært kvinnedominert.  

Frøya Kommune har tatt inn et punkt ved utlysning av stillinger som lyder: 
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Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos 

oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser 

arbeidsplassen om du har behov for det.  

Hvis aktuelle kandidater av begge kjønn er kvalifisert til stillingen, skal minst en representant fra 

hvert kjønn intervjues.  

I forhold til diskriminering følger Frøya Kommune opp regjeringens intensjon om å bekjempe dette. 

Det betyr at alle skal ha krav på å få de samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og 

leve sine liv, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuell orientering, funksjonshemming 

eller etnisk bakgrunn. 

Frøya Kommune bestreber seg på en høy etisk standard. Det er utarbeidet etiske retningslinjer, og 

disse snakkes det bevisst om i forskjellige sammenhenger. 

Inkluderingsdugnaden ble lansert i Jeløya-plattformen og er et felles samfunnsoppdrag for å få flere 

ut i jobb. Frøya Kommune og Dalpro har i 2020 signert en samarbeidsavtale og intensjonsavtale hvor 

vi skal jobbe med målsetningen med å få flere ut i jobb som av ulike grunner står utenfor 

arbeidslivet. 

Gjennom denne avtalen har kommunen forpliktet seg med målsetningen om av 5% av nye 

tilsettinger skal være med ansatte som har stått utenfor. Denne avtalen er politisk forankret, og 

kommunen erfarer at ett tett samarbeid med Dalpro vil være av stor betydning. 

 

Etikk 
Frøya kommune vedtok i 2020 nye kjerneverdier i lederskapet. Der fokusområdene er: 

 Åpenhet i det vi gjør – der man viser åpenhet i de administrative og politiske prosesser. 

Skaper gode relasjoner og lytter på «orntli». Er endringsvillig og tilpasningsdyktig.  

 Respekt for hverandre – med vennlighet som strategi og tar imot alle med åpne sinn. Møter 

alle likt og er raus. Respektere mangfoldet i organisasjonen og i samfunnet vårt. 

 Engasjement i vår arbeidshverdag – «e på» og tar ansvar. Ser potensialet i alle 

medarbeidere. Legger til rette for at oppgaver blir løst og tilby gode tjenester som vi kan 

være stolte av.    

 Troverdighet i det vi gjør – er ærlig, har integritet og viser tillitt. Er tydelig. Viser lojalitet.  

 

Frøya kommune har i 2020 innført nytt internkontrollsystem der vi har gått fra «KF - kvalitet» til 

«Compilo». Compilo er et fullverdig kvalitetssystem som inneholder avviksmodul, dokumentmodul 

og ROS. Full overgang til Compilo ble ikke ferdigstilt i 2020. 

Frøya kommune jobber bevist med at alle saksopplysninger skal behandles etter offentlighetsloven. 

Den lovpålagte taushetsplikten skal overholdes. Enhver bruk av personopplysninger skal sikres slik at 

enkeltpersoner ikke blir skadelidende. Rutiner skal legges opp slik at kravene til datasikkerhet og 

sletteplikt oppfylles.   

Opplysninger som mottas i forbindelse med arbeidet i Frøya kommune skal behandles respektfullt.  

Frøya kommune er imot enhver form for diskriminering og mobbing. Alle ansatte har et ansvar for å 

gripe inn eller varsle nærmeste leder dersom de oppdager uakseptabel adferd på arbeidsplassen. 
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Dersom nærmeste leder er involvert i problemstillingen, skal saken bringes til neste nivå, jfr. 

Retningslinjer og rutiner for håndtering av dette er beskrevet i vårt internkontrollsystem.  

 

Annet 
Covid-19 epidemien 

2020 har på mange måter vært et utfordrende år som følge av Covid-19 epidemien både i forhold til 

tjenesteytingen og det å håndtere den generelle driften. Spesielt har det vært meget stor belastning i 

forhold til renholds- og helsepersonell, likeledes har våre ansatte ved våre barnehager og skoler 

utfordrende tid det året vi har lagt bak oss.   

Total merkostnad ifb med Covid-9 epidemiene for 2020 ble 1,6 millioner kr. Koronatilskuddet vi 

mottok var på totalt kr 5,6 mill kroner.  

 

Økonomirådet 

Vider har den nye kommuneloven, som trer i kraft i 2020, satt fokus på langsiktig og god 

økonomiplanlegging. For å imøtekomme dette er det opprettet et økonomiråd bestående av 

ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, Controller og økonomisjef. Rådets mandat er: 

«Å belyse tema/tematikk innenfor økonomi og økonomisk rapportering på en pedagogisk god måte 

slik at det blir begripelig og forståbart for kommunestyrerepresentanter og kommunes ledergruppe.  

Rådet tar ingen beslutninger – kun gi råd og anbefalinger til kommunestyret». 

Tema som rådet diskuterer er blant annet: 

 Budsjettpremisser for budsjett og økonomiplan for 2020 og 2021  2024. 

 Årshjul for budsjettarbeidet. 

 Strategier i forhold til finansforvaltning, renter (binding vs flytende). 

 Bufferfondsbygging ifb til renter, drift, investeringer. 

 Økonomireglementet. Gjennomgang av dagens reglement med øye for eventuell revidering. 

 

Videre skal rådet jobbe med opplegg, regi og innhold av økonomidebatten i kommunestyret mai/juni 

2021 der strategier, vei-/retningsvalg debatteres og premisser vedtas i forkant av budsjettdebatten i 

september/oktober 2021. Likeledes vedta handlingsregler i forhold til investeringsnivå, lånegrad, 

gjeldsgrad, rentestrategi, gebyrer, eiendomsskatt, mm. 

Til denne økonomidebattens skal det utarbeides en tilstandsrapport vedr kommunens økonomiske 

stilling og status med en indikatoroversikt a la trafikklys      for en del viktige parametere med 

fokus på en langsiktig bærekraftig økonomiforvaltning. 

Økonomirådet skal diskutere hva gode indikatorer og handlingsregler for Frøya er, og komme med 

forslag på tiltakene for å gå fra     til    til    som skal behandles og vedtas av 

Kommunestyret. 

Tilstandsrapporten som skal være kunnskapsgrunnlaget for økonomidebatten og omdeles til 

representantene i god tid før debatten. 
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ÅRSMELDING 2020 
 

Virksomhet: Strategi og utvikling 
Navn leder: Marit Wisløff Norborg 

 

Mål og måloppnåelse: 

Virksomhetens faglige oppgave:  

 Gjøre kommunen som organisasjon i stand til å se inn i fremtiden for å bidra til en 
helhetlig kunnskapsbasert samfunnsutvikling.  

Gjøre gjennom:  

 Virksomheten skal være proaktiv og utnytte virksomhetens ulike spisskompetanse 
gjennom en prosessbasert arbeidsmetode for sammen å nå visjonen «kraft og mangfold» 

 

Personell: 

Antall ansatte 8 

Antall årsverk ved utgangen av 2020 7,50 

Avgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

1 100% 

Tilgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

1 100% 

Sykefravær % 0,3% 

Nærvær 97,2% 
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Merknader: 
I 2020 er følgende personer flyttet fra andre rammeområder til strategi og utvikling:  

 Rådgiver veldferdsteknologi (prosjekt) i 100 prosent. Utlånt til Trondheim kommune i 20 
prosent. Trondheim kommune har refundert 20 prosent stilling.  

 Prosjektmedarbeider i 0 – 24 i 100 prosent.  

 Personalsjef i 100 prosent er flyttet til strategi og utvikling 

 HR-rådgiver i 100 prosent er flyttet til strategi og utvikling.  
I 2020 er følgende ansatte utlånt fra virksomheten strategi og utvikling:  

 Rådgiver internkontroll i 50 prosent er utlånt til lønn for kvalitetssikring av oppgaver og 
reduksjon av sårbarhet.  

Øvrig:  

 Flere ansatte i strategi og utvikling, med helsebakgrunn,  er utlånt i perioder i forhold til 
testing av Covid-19 og smittesporing.  

 

Kompetansehevning: 

 Kompetanseheving inne rådmannens internkontroll og GDPR 

 

Avvik: 

 Ingen avvik 

 

Hovedinntrykk og konklusjon: 

Folkehelseprosjekt ØYA - «Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn» 
Prosjektet har jobbet særskilt med forankring av helheten og alle delprosjektene i organisasjonen. 
Det er gjennomført en hel planleggingsdag med oppvekst der fokuset var implementering av 
spesielt ICDP-tankesett og verktøy. Det er gjort et arbeid for å sette nye arbeidsgrupper og 
videreutvikle styringsgruppen for å tilpasse denne til endringene. 
 
0 – 24 samarbeidet 
0 – 24 samarbeidet er underlagt folkehelseprosjektet «Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn». 
Som en del av 0 – 24 samarbeidet har Regjeringen satt i gang et arbeid med en treårig pilot for 
programfinansiering. Programfinansiering innebærer en sammenslåing av statlige tilskudd fra 

 
Folkehelseprosjekt ØYA - «Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn» 
Prosjektet har jobbet særskilt med forankring av helheten og alle delprosjektene i 
organisasjonen. Det er gjennomført en hel planleggingsdag med oppvekst der fokuset var 
implementering av spesielt ICDP-tankesett og verktøy. Det er gjort et arbeid for å sette nye 
arbeidsgrupper og videreutvikle styringsgruppen for å tilpasse denne til endringene. 
 
0 – 24 samarbeidet 
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0 – 24 samarbeidet er underlagt folkehelseprosjektet «Det trengs ei hel øy for å oppdra et 
barn». Som en del av 0 – 24 samarbeidet har Regjeringen satt i gang et arbeid med en treårig 
pilot for programfinansiering. Programfinansiering innebærer en sammenslåing av statlige 
tilskudd fra deler av nåværende tilskuddsordninger rettet mot barn og unge og deres familier 
under Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og 
familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.   
Et mål er å prøve ut om programfinansieringen er et effektivt virkemiddel for å kunne 
samordnede tjenester til utsatte barn og unge i alderen 0 til 24 år og familiene deres. Et annet 
mål er at midlene skal bidra til at pilotkommunene kan iverksette tiltak og tjenester som 
fremmer tverretatlig samarbeid i kommunen slik at utsatte barn og unge mellom 0 til 24 år og 
deres familier får bedre tjenester.  
 
Kommunen har søkt Fylkesmannen om å delta i pilot for programfinansiering og fått søknaden 
innvilget. Tilskuddet er på kr. 1, 888 000.  
Tilskuddet ble tildelt Frøya kommune da det er et ønske om å se på hvilke samhandlingsfora 
kommunen ønsker å rendyrke i barnehage og skole, teste ut to samhandlingslinjer for 
tverrfaglig/tverrsektorielt samarbeid for utsatte barn og unge. Målet er å utvikle et 
tjenestekontor som dekker de behov brukerne har og som gjør tjenestetilbudet helhetlig for 
brukere, enkelt for brukere, sikkert for brukere og koordinerende for brukere.  
Prosjektmedarbeider er ansatt og organisert i virksomheten, direkte underlagt prosjektleder for 
folkehelseprosjektet. Vi har også ansatt to saksbehandlere/koordinatorer som per tiden er 
organisert i virksomheten stab, men som mest sannsynlig blir flyttet til annen organisering når 
organiseringen av tjenestekontor foreligger.   
 
 
Miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  
Sintef Norlab, tidligere Kystlab, har i løpet av 2020 gjennomført tilsyn ved alle skoler og 
barnehager i kommunen.  Kommunen har etablert et forum MHV, som ivaretar månedlig 
gjennomgang av avvik og foretar vurdering av risikobaserte tilsyn. I tillegg har det vært 
gjennomført både digitale og stedlige tilsyn ved serveringssteder, virksomheter (frisører, en-til 
en tjenester o.l) og skjenkesteder med tanke på etterlevelse av Covid-19-forskriften. 
 
Smittevern 
Det har vært et betydelig arbeid innenfor smittevern både innad i kommunens tjenester og ut 
mot innbyggerne. Herunder flere vedtak og oppgaver hva gjelder forsterkede smittetiltak og 
direkte arbeid opp mot smitteutbrudd. Kommunen hadde i 2020 ett utbrudd av SARS-CoV-19 
med 7 smittede, i tillegg har man hatt enkeltstående smitte ved innreise fra utland og andre 
kommuner.  
 
 
Beredskap 
Det arbeides med at plan for kommunal beredskap skal til enhver tid være oppdatert. 
Tilkallingsliste i planen er endret med bakgrunn i politisk skifte. Dataprogrammet CIM benyttes 
til loggføring i øvelser eller i hendelser, slik at Fylkesmannen kan følge utviklingen under en 
hendelse.  
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Digitalisering 

Mål:  

 Utarbeide digitaliseringsstrategi for Frøya kommune 

 Effektivisering og kvalitetsforbedring ved å digitalisere arbeidsprosesser og tjenester. 

 Kompetanseheving og digital transformasjon 

Måloppnåelse 

 Utkast til Digitaliseringsstrategi er utarbeidet og skal forankres i kommunestyret i løpet av 
våren 2021. 

 Det er gjort avtaleinngåelse med KS om å ta i bruk Fiksplattformen, som gjør det mulig å 
innføre digital innbyggerdialog, innsyn, og utveksle informasjon på tvers av virksomheter 
og forvaltningsnivåer.  

 En av tjenestene som er tatt i bruk er digital søknad om sosial stønad(DigiSos)- heldigital 
løsning hvor innbygger kan sende søknad om sosial stønad til NAV Frøya. 

 En annen tjeneste som er tatt i bruk er, Fiks Folkeregister, som blir benyttet av 
Kommuneoverlegene og avdelingsleder helse- og familie  
Tjenesten gir muligheter til å gjøre oppslag og uttrekk fra folkeregisteret, for å planlegge 
covid- 19 vaksinering. Dette har ført til økt kvalitet og effektivisering av planlegging av 
vaksinering. 

 Deltagelse i nettverket DigiTrøndelag, og en person i ressursgruppe for digitalisering i 
Trøndelag.  

Helseplattformen 

Mål: 

  Forberede organisasjonen og kartlegge kostnader ved utløsing av opsjon i 
Helseplattformen AS.  
 

Måloppnåelse 

 Det har blitt gjennomført informasjonsmøter med alle virksomhetene i helse. 

 Dannet lokal arbeidsgruppe som skal arbeide med forberedelser til oppstart av 
innføringsprosjektet. 

 Hatt besøk av regional innføringsleder og representant fra Helseplattformen for innføring i 
hvordan bruke kostnadsmodellen for beregning av kostnader. 

 Gitt informasjon til utvalg og kommunestyre. 
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 Frikjøpt i 20% stilling som fagekspert i innføringsprosjektet for Helseplattformen AS  

Delprosjekt 3 morgendagens omsorg-velferdsteknologi 

Mål:  

 Implementere velferdsteknologi som en del av kommunens tjenestetilbud 

 Avtale om leveranse av velferdsteknologi, pasientvarsling og adgangskontroll i nytt helse- 
og omsorgssenter 

 Lede lokal ressursgruppe for velferdsteknologi 

Måloppnåelse 

 Varslende multidosedispenser er tatt i bruk som et tjenestetilbud 

  Signert kontrakt med HePro for leveranse til Frøya nye helse- og omsorgssenter 

 Bistått i tjenestedesign for virksomheter i BAM for å se på muligheter med 
velferdsteknologi 

 Utredet og kartlagt behovet for ny leverandør av trygghetsalarmer, og arbeider med 
avtale om responssentertjenester med Værnes respons. 

 Hatt møter 2 ganger pr. mnd med ressursgruppa. 

Næringsareal 

Uttian Næringsområde – Videre detaljregulering av næringsområdet. Besvart flere 
innsynsbegjæringer og klager fra innbyggere og organisasjoner.  Byggesøknad har blitt sendt inn. 
Videre planlegging og avtale med entreprenør og avtale med Tensio for strømtilførsel. Opprettet 
grunneieravtaler og erverv av arealet er gjennomført. Søknad om mellomlagring av masse til 
kommunen og Fylkeskommunen (grunneier). Planlegging av VA i næringsområdet og vanntilførsel. 
Flere møter med potensielle etablerere og avtaleforhandlinger. Omfattende dialog med 
Fylkesmannen, med fokus på naturmangfold og ytterligere konsekvensutredninger. Politisk 
behandling reguleringsplan og høringsuttalelser. Oppfølging av interessenter som ønsker å etablere 
seg i området. Innsigelse fra Fylkesmannen. Reguleringsplan politisk godkjent med forbehold om 
mekling med Fylkesmannen. 
Vindkraft – Flere prosesser rundt planlegging av leveranse av vindkraftmoduler. Mellomlagring i 
Nordhammarvika industriområde. Forhandlet avtale med Aqualine, oppfølging av kommunens avtale 
med TrønderEnergi om mottak og mellomlagring. Deltatt i planleggingsgruppe med TrønderEnergi, 
Vestas (leverandør vindturbiner), Silvasti (transportør) og Trondheim Havn (driftsansvarlig havn). Har 
behandlet flere interpellasjoner fremmet politisk. NVE har gjennomført tilsyn i byggeperioden, med 
fokus på miljø. Befaring KST i vindkraftparken. Planlegging av tiltak i vindkraftområdet; universelt 
utformet fiskeplass, gapahuk og bord/ benker. 
Øyrådet – Sekretærfunksjon i øyrådet. Flere møter gjennomført i perioden. 
Trafikkrådet – Sekretærfunksjon, utsending av forespørsler fra AtB – sommerrute/ vinterrute/ 
koronarute. Har behandlet flere forespørsler fra brukere. Har fått gjennomført flere justeringer av 
rutetilbudet, i godt samarbeid med AtB. AtB innførte egne korona-tiltak våren 2020, med halvering 
av antallet tillatte passasjerer på ferge og Vetlefjord. Dette fikk vi endret i sommer, noe som forbedret 
kapasiteten i stor grad. Prioritering asfaltering på Frøya.  
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Kommunalt Næringsfond – Totalt 33 søknader i 2020, 30 søknader behandlet. Formannskapet har 
fattet vedtak om tilskudd på totalt 3.319.144 i 2020, 1.464.425 utbetalt. Ekstra korona-tilskudd til 
BLÅTT kompetansesenter som støtteressurs for de bedrifter som søker midler fra staten for tapte 
inntekter. Flere korona-tiltak rettet mot reiselivsnæringen og fellestiltak, totalt tilskudd på over 
900.000 kr. Næringsfondets vedtekter og satsningsområder ble diskutert politisk i november. 
Styringsdokumentet «satsningsområder» og faktorer som skal vurderes i nye søknader, skal opp til 
politisk behandling i 2021.  
Eiendom – Salg av kommunale tomter. Oppmålingsforretninger og nabovarsler. Holahaugan ble 
ferdigstilt og de første tomtene ble solgt. Kommunen har et samarbeid med Eiendomsmegler1 ved 
salg av tomter. Ekspropriasjon av næringseiendom på Nesset. Kjøp av eiendom Hammervik for 
etablering næring. 
Frøyatunnelen – rehabilitering – Planlegging rehabilitering, dialog med Fylkeskommunen. Stort 
engasjement fra lokalt næringsliv. Kommunen har engasjert næringsforeningen for samarbeid og 
dialog med næringsaktørene. Det ble opprettet en referansegruppe med deltakelse fra flere bedrifter 
i regionen - Frøya og Hitra. Det ble planlagt og gjennomført en spørreundersøkelse i næringslivet for 
å få innspill til prosessen og for å kartlegge trafikken gjennom Frøyatunnelen. Internt i kommunen 
har vi utfordret brann / redning og helse. To utredninger er bestilt; Ass Jakobsen for den tekniske 
gjennomføringen av rehabiliteringen og Sweco for analyse av de samfunnsøkonomiske 
konsekvensene. I tillegg, på initiativ fra lokalt næringsliv, ble det bestilt en verdianalyse. 
Oppdragstaker er Kruse Larsen, og Rambøll ble engasjert for å gjennomføre verdianalysen. Samtlige 
undersøkelser skal legges frem i januar/ februar 2021. Utfordringene med trafikkavviklingen har også 
blitt behandlet politisk. I august gjennomførte vi et stormøte i Kulturhuset, med deltakere fra 
Hovedutvalg for Veg i Trøndelag, fylkeskommunens administrasjon, næringslivet på Frøya og Hitra 
samt kommunene. Et godt gjennomført møte med innspill fra sentrale næringsaktører, kommunen 
og fylkeskommunen. Det ble bl a bestemt at det skulle opprettes ei styringsgruppe for prosjektet, 
med representasjon fra kommunene.  
Fiskerihavner / havner og kaier – Kommunen har ervervet fem fiskerihavner fra Kystverket. Det er 
igangsatt intern prosess knyttet til inntjeningsmuligheter for våre havneanlegg. I tillegg har vi fått en 
ny forespørsel fra Kystverket, der de ønsker å selge Halten fiskerihavn. Kommunen er i dialog med 
fylkeskommunen i denne saken, da med tanke på de kulturhistoriske interessene de har for Halten. 
Gjennomgang og oppdatering av gebyrregulativet, gjennomgang av kommunens anlegg mtp 
fasiliteter, bruk av havner og båtplasser, overvåking og informasjon til allmennheten.  
Solflyt1 – I august ble kommunen kontaktet av Sintef. De planla etablering av et testanlegg i sjø, for 
å teste flytende solcelleanlegg under røffe forhold. Prosjekteier er Equinor og samarbeidspartner 
Moss Maritime. I prosessen har kommunen deltatt i arbeidsgruppa med ordfører, kommunedirektør, 
forvaltning og næring.  Fiskarlaget har vært engasjert i vurdering av alternative lokasjoner og forhold 
knyttet til installasjonen. Vi har initiert samarbeid med lokale leverandører, forslag på landbase/ plass 
for montering. I konkurranse med andre plasser i Norge, valgte Equinor å etablere testanlegget i 
Frøya kommune. 
Havvind – Sintef planla et landbasert minianlegg for vindkraft, for testing av vind- og værforhold. 
Frøya kommune ble kontaktet, der vi vurderte alternative lokasjoner for et slikt testanlegg. Dessverre 
valgte Sintef å legge testanlegget i en annen kommune. 
AtB – Ny anbudsperiode fra 2024. Kommunen har engasjert seg i prosessen. Vi har gjennomført 
folkemøter på Sula, Mausund, Sørburøy og Sistranda. Vi har hatt flere dialogmøter med AtB og 
Fylkeskommunen. Flere utfordringer har vært diskutert, bl a større ferge og større kombibåt. Dette 
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påvirker i stor grad rutetilbud og infrastruktur på Dyrøy fergeleie. Større ferge betyr at flere tar med 
seg bilen til Sør-væra, noe som påvirker parkeringskapasitetsbehovet på Dyrøya.  
AtB har en pilot på Øya i Trondheim. De tester autonome busser. AtB har foreslått at dette også kan 
testes ut på Sula. I dag eksisterer det ikke tilbud fra Lomsøya (fergeleie) og inn til Sula sentrum. Dette 
kan bli en realitet i 2021. 
Øyrekka Folkehøgskole (ØFH) – ØFH fikk forprosjektmidler fra staten i 2020. Det er et kraftig signal 
om at ØFH får driftsmidler og kommer på statsbudsjettet fra HT-21. ØFH varslet oppstart av 
reguleringsarbeidet. Kommunen har avsatt areal for etablering av ØFH på Mausund.  
Froan-konseptet – styringsgruppe, sluttrapport og politisk behandling i KST 
Strategisk Næringsplan (SNP) – Oppstart av rullering av SNP. Næringsrådgiver og Planavdelingen 
samarbeider i arbeidet. SNP har blitt diskutert i formannskapet. I arbeidet har vi spesielt fokus på 
næringsareal og reiselivet, med egne del-strategier. Det planlegges for en prosess med involvering 
av næringslivet. Formannskapet er styringsgruppe. 
Forhandlingsutvalget – Det ble nedsatt et forhandlingsutvalg som har som oppgave å føre dialogen 
med næringsaktører som kontakter kommunen. Forhandlingsutvalget består av ordfører, 
opposisjonsleder, økonomisjef og næringsrådgiver. Det er fastsatt mandat og retningslinjer for 
forhandlingsutvalget. Forhandlingsutvalget rapporterer til formannskapet.  
Andre viktige prosesser: 

 NOU Distriktnæringsutvalget – høring, politisk behandling 

 Produksjonsavgift på laks – Høringsuttalelse 

 Kultur & Idrett – omorganisering 

 
Kommunedirektørens internkontroll 
Grunnet situasjonen rundt pandemien har året i større grad vært utøvende enn strategisk når det 
gjelder internkontrollen. Det har handlet om å løse utfordringer her og nå, snarere enn å tenke for 
fremtiden. Dette har også ført til at frister for gjennomførte internkontrollaktiviteter har måtte 
utsettes. 
 
Arbeidet med å implementere KS læring ble påbegynt, men ble lagt på is grunnet situasjonen. KS 
læring er en plattform som eies av de kommunene som er medlemmer. Her legges det forløpende 
ut kurs og muligheter for ulik kompetanseheving. Potensialet i plattformen er stor og vil være en 
vesentlig hjelp rundt god internkontroll. 
 
På grunn av at KF kvalitet la ned sitt tilbud fra 31.12.20 har vi gått tilbake til Compilo som tidligere 
har vært brukt i kommunen. Compilo er et fullverdig kvalitetssystem som inneholder avviksmodul, 
dokumentmodul og ROS. Full overgang til Compilo ble ikke ferdigstilt i 2020. 
 
Fuglekikking/uværshytter på Titran 
Stab var med og opprettet en prosjektgruppe for å utrede muligheten for Fuglekikking/uværshytter 
på Titran. Gruppas ønske var 3 forskjellige hytter med noe ulike bruksmuligheter. Det ble blant 
annet innvilget 500 000,- i støtte fra departement til prosjektet. Teknisk overtok ansvaret for 
prosjektet i september 2020. 
 
HR og personal 
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Fra 2020 ble 2 årsverk innenfor fagområdet HR og personal organisert i virksomheten Strategi og 

utvikling. Gevinsten med å gjøre dette grepet var at de ansatte innenfor HR kunne samhandle 

tettere med et bredt sammensatt stab som forvalter mange ulike fagområder. 

Ellers så har 2020 vært mye preget av håndteringen av Covid 19, da denne situasjonen har 

påvirket hele organisasjonen. HR har i perioden tidvis omdisponert personell til andre kritiske 

oppgaver da det var nødvendig og ellers sikret at dette har blitt gjennomført korrekt iht lov og 

avtaleverk. 

2020 var også preget av innsparinger og omorganiseringer, hvor HR har hatt en aktiv rolle. I 

Administrasjonsutvalget 07.01.20 ble det fattet ett vedtak om omstillingsutvalgets mandat og rolle 

i arbeidet med å oppnå budsjettbalanse. HR har i dette arbeidet hatt ansvar for alle innkommende 

saker og personalsjefen har i hele perioden deltatt i utvalgets møter og beslutninger. 

Gjennom hele 2020 har HR samhandlet tett med hovedtillitsvalgte og verneombud gjennom 

utvalg som Arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg, kontaktmøte og omstillingsutvalg. Dette 

tette samarbeidet har ført til gode resultater og har i perioden blitt omforent om gode strategier, 

lokale avtaler og en positiv samhandlingskultur mellom partene. 

I fortsettelsen er HR i gang sammen med tillitsvalgte med å utarbeide en revidert Lokal 

lønnspolitikk. Målsetningen med denne er at den skal bli ett godt verktøy for alle parter og ikke 

minst være ett hjelpemiddel for å sikre rekruttering av kritisk personale. Dette arbeidet er planlagt 

ferdigstilt til sommeren 2021. 

 

 
 

 

Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks ¼ side: 

Covid-19 

 

Bilder til kortversjon. Husk tillatelse og opphavsrett. 
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ÅRSMELDING 2020 
 

Virksomhet: Dyrøy oppvekstsenter 
Navn leder: Randi Gaustad  

 

Mål og måloppnåelse: 

 
Miljøarbeid 
Oppvekstsenteret startet arbeidet med å bli sertifisert med grønt flagg i slutten av 2017, og vi ble i 
august 2018 sertifisert med grønt flagg. Avfallsproblematikk har vært hovedfokus i første to årene, 
og i 2020 dreide vi arbeidet mer over på biologisk mangfold, gjennom å blant annet lage 
insekthotell, og planleggingen av kjøkkenhage tok til. Det praktiske arbeidet med kjøkkenhage vil ta 
til våren 2021 – vi gleder oss!  
 
Trivsel og læringsmiljø 
Vi jobber hele tiden for et godt oppvekstmiljø ved oppvekstsenteret vårt – det er et kontinuerlig 
arbeid. Vi har også i år gode resultater på brukerundersøkelsene, og alle viser høy trivsel og 
generelt god tilfredshet. Undersøkelsene er besvart av foreldre i barnehage, skole og SFO, samt 
elever i 5.-7. trinn.   
 
Ombygging 
I 2020 sto endelig nytt oppvekstsenter ferdig! Bygget ble overtatt i februar, inventarleveransen kom 
i månedsskiftet februar/mars, og så kom… Korona! Akkurat da alt sto klart for å drive i nytt bygg, ble 
det nasjonal nedstengning av barnehager og skoler i hele landet, og vi måtte drive 
hjemmeundervisning. Videre gjennom året har nybygget virkelig kommet til sin rett – og vi har 
funnet oss godt til rette. Nå gjenstår uteområdet, og vi håper det får høy prioritet gjennom første 
halvdel av 2021 – slik at vi kan si oss ferdige med byggearbeider for en stund, og at barn og elever 
også har et uteområde som tilfredsstiller krav og behov for allsidig fysisk aktivitet og godt 
psykososialt miljø.  
 
Miljøretta helsevern  
Dyrøy oppvekstsenter ble ved utgangen av året godkjent etter Lov om folkehelsearbeid, kap. 3, 
Miljøretta helsevern. Godkjenningen er gitt i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler. Godkjenningen ble gjort etter et større tilsyn, utført av Sintef Norlab.  
 
Koronasituasjonen  
Også Dyrøy oppvekstsenter vært berørt av koronapandemien som har herjet verden over, med 
nasjonal nedstenging i mars/april 2020, og med strenge smitteverntiltak ut året, og videre over i 
2021. Vi har ikke hatt noen påviste smittetilfeller knyttet til oppvekstsenteret, men smitteverntiltak 
har preget den daglige driften over tid.  
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Personell: 

Antall ansatte 11 

Antall årsverk ved utgangen av 2020 10,7 

Avgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

0 0 

Tilgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

2 2 

Sykefravær % 7,6 % 

Nærvær 90,6 % 

Merknader: 
Vi jobber med nærværs- og sykefraværsarbeid gjennom «NED-prosjektet».  

 

 

Kompetanseheving: 

Kurs i friluftsliv og villmarksmat, SFO-leder  
Livredningskurs, ansatte i barnehage og skole 
Smittevernopplæring, alle ansatte 
Det er jobbet med personvern (GDPR) og sikkerhetsplan, alle ansatte 
Virksomhetsleder har deltatt på ulike kurs og seminarer, blant annet gjennom Udir og 
veilederkorpset, og Aktiv ledelse med Rikt 
Kompetansepakke fra Udir; Fagfornyelsen, alle ansatte skole 
Kompetansepakker fra Udir; Digital dømmekraft og Digital praksis, alle ansatte barnehage 
Fullført rektorutdanning, virksomhetsleder 
Gjennomgang og praktisk øving, kommunal beredskapsplan, alle ansatte 
Ulike regionale kursdager og webinarer, alle ansatte 
Intern kompetanseheving løpende gjennom året (lærende møter), alle ansatte  

 

Avvik: 

Digitale avviksmeldinger har økt gjennom 2020, og dette er nå innarbeidet som en del av praksisen. 
Det er ikke hentet ut årsrapport av avvik, da avvikene først ble gjennomgående meldt digitalt på 
høsthalvåret. Avvik som omhandler trusler og vold har økt, og det er satt i gang et systematisk 
arbeid for å håndtere dette. Øvrige avvik går i hovedsak på bygg/teknisk/drift, hvor det er en god 
blanding mellom oppgaver tilhørende entreprenør fra ombyggingsarbeid og interne driftsoppgaver. 
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Har god dialog med virksomhetsleder for Eiendomsforvaltning, Kommunalteknikk og Utbygging, 
A.M. Glørstad, vedr. oppfølging av dette. 

 

Rammejusteringer av betydning:  

Har økt lønnsramma tilsvarende økningen av to årsverk. 
Årsverkene er knyttet til 1) pedagogisk leder barnehage, som følge av økt barnetall etter utbygging 
(økt kapasitet) og 2) Assistent i skole/SFO-leder, som følge av behov for eget personell i SFO 
(tidligere benyttet barnehageansatte) og som følge av økning i elevtallet.  
Øvrige driftsmidler ikke økt som følge av økning i barne- og elevtall og dobling av fysisk areal.  

 

Hovedinntrykk og konklusjon: 

Et meget stort løft for Dyrøy oppvekstsenter å flytte inn i helt nytt bygg i februar – med doblet areal 
og fysiske rammefaktorer som står i stil med tiden vi lever i, og oppvekstsenterets behov. Året har 
ellers vært preget av koronasituasjonen, - men alt i alt må vi kunne si at 2020 var et godt år for 
Dyrøy oppvekstsenter! 

 

Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks 150 ord per tjeneste: 

Nytt oppvekstsenter  
I februar 2020 sto nye Dyrøy oppvekstsenter ferdig – med totalrenovering av eksisterende del, og 
nytt tilbygg. Dyrøy oppvekstsenter har doblet arealet, og er nå et tidsriktig oppvekstsenter. Den 
offisielle åpningen på våren ble utsatt på grunn av koronasituasjonen, men på høsten ble det 
gjennomført en koronavennlig markering, med noen få inviterte gjester. Når situasjonen tillater det 
vil det bli åpnet for at flere kan komme for å se det nye oppvekstsenteret. Nå jobbes det med å 
oppgradere uteområdet, slik at det skal tilfredsstille behov for allsidig fysisk aktivitet og et godt 
psykososialt miljø. 
I anledning nytt oppvekstsenter er det utarbeidet en pedagogisk plattform, som igjen har ledet 
fram til en ny visjon for oppvekstsenteret:  
Dyrøy oppvekstsenter – en trygg seilas med latter, lek og læring.  
Dette er noe oppvekstsenteret vil fortsette å jobbe mye med framover.  
Elevrådet har jobbet med ny logo til oppvekstsenteret, hvor også visjonen er med.  
 

 

Bilder til kortversjon. Illustrasjon: Dyrøy oppvekstsenter  
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Dyrøy oppvekstsenters nye logo – med visjonen: 

«Dyrøy oppvekstsenter – en trygg seilas med latter, lek og læring»  
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ÅRSMELDING 2020 

 

Virksomhet: Frøya kulturskole 
Navn leder: Toril Antonsen Aae 

 

Mål og måloppnåelse: 

KULTURPLANEN 2014-2019: 
Ved inngangen til 2021 er ny planen ikke politisk vedtatt. Målene nedenfor er derfor hentet fra 
den gamle kulturplanen. 
 
Mål: Kulturskolen skal gi tilbud til alle barn og unge som ønsker opplæring innen kulturfag 
Tiltak: 

o Tilstrebe at alle som står på venteliste skal få et tilbud 
o Ved årsskiftet var det 2 elever på venteliste som ikke hadde et tilbud. 

o Utvikle tilbudet med tanke på breddeprogram, kjerneprogram og 
fordypningsprogram 

o En pilot for fordypningstilbud ble startet høsten 2020 i Orkland kulturskole. 
Planen er at dette skal bli et regionalt tilbud fra høsten 2021. Frøya kommune 
må forplikte seg til å bidra med lærerkrefter eller økonomiske midler dersom 
Frøya kulturskoles elever skal kunne benytte seg av dette tilbudet. Det vil bli 
det eneste reelle fordypningstilbudet til kulturskolens elever, noe 
rammeplanen sier kommunen skal ha.   

o Økonomiske midler for fordypningsprogram er ikke innvilget hittil i 
budsjettforhandlinger. 

 
Mål: Kulturskolen skal styrke sitt fokus på musikk som folkehelse 
Tiltak: 

o Utvide tilbudet til elever med særskilte behov 
o Kulturskolen har nå flere enkeltelever som får musikkterapeutiske tilbud enn 

tidligere. Som en konsekvens av økonomiske innstramminger, ble tilbudet til 
Øvergården bofellesskap avsluttet i 2020.  

 
Mål: Kulturskolen skal være nyskapende samtidig som den har fokus på lokale tradisjoner 
Tiltak: 

o Utvikle nye tilbud, særlig innen kunstfag 
o  Etter at Frøya kulturskole måtte legge ned dansetilbudet høsten 2018, har det 

ikke vært mulig å starte det opp igjen pga mangel på stillingshjemmel til 
dansepedagog.  

o Dramatilbudet har stabilisert seg på 1 gruppe for barn i barneskolen.   
o Tilbudet i visuell kunst har blitt styrket med ekstra lærerkrefter, slik at det nå 

er to lærere som samarbeider om gruppetilbudet. Har nå 8 elever.  
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Mål: Kulturskolen skal øke sin andel av elever som ikke har norsk opprinnelse, og ha fokus på 
flerkulturell integrering 

o Andel minoritetsspråklige elever er nå 24%, en nedgang på 9 prosentpoeng fra 
2019. Dette er ikke langt unna andel innvandrerbefolkning generelt i 
kommunen. Hva som er årsaken til nedgang bør likevel undersøkes nærmere. 

o Gjennomføre integreringsprosjekt i samarbeid med oppvekstsentrene 
o Det har ikke blitt gjennomført noen slike prosjekt i 2020 pga korona. 

 
UTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKST 2017-2020: 
Mål: Øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsning på å utvikle grunnleggende 
ferdigheter 
Tiltak: Følge opp vedtak i KST fra 2016: Rådmannen gis fullmakt til å igangsette et prosjekt der 
en ser på hvordan kulturskolens tilbud kan brukes målrettet for å øke lese- og skriveferdigheter 
til barn med lese- og skrivevansker. 

o Dette tema er det snakket en del om i ulike oppvekstfora, men tiltaket er ikke 
konkretisert. 

 
Kulturskolen var stengt for ordinær undervisning i hele perioden fra 12.mars til sommerferien i 
2020 pga koronapandemien. Det ble da undervist digitalt. 

 

Personell: 

Antall ansatte 7 

Antall årsverk ved utgangen av 2020 5,7 

Avgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

0 0 

Tilgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

0 0 

Sykefravær % 5,1% 

Nærvær 93,3% 

Merknader: 
 

 

Kompetansehevning: 
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Virksomhetsleder: 30 sp (masternivå) i Ledelse av Prosesser, trinn 2 – Høgskolen i Innlandet (skulle 
vært gjennomført i 2020, men hele utdanningsløpet er utsatt av høgskolen til høst 2021 pga 
korona). 
1 ansatt: Master i Faglitterær skriving – Universitetet i Sørøst-Norge – fulført høsten 2020. 

 

Avvik: 

1. Temperaturmålinger gjennomført vår 2020 på kontorene til kulturskolen i FKKS. Saken 
følges opp av styret i FKKS. 

2. Støyproblematikk i to øvingsrom i FKKS utredet. I det ene er lydplater montert, mens i det 
andre er det nylig avklart at styret ikke finansierer lyddempingsutstyr, så kulturskolen må 
ta dette over eget budsjett i 2021.  

 

Rammejusteringer av betydning:  

Nedtrekk på kr. 361 000,- (9%) 

 

Hovedinntrykk og konklusjon: 

Frøya kulturskole var stengt halve våren på grunn av pandemien. Å drive digital 
kulturskoleundervisning var både utfordrende og lærerikt. Det var på ingen måte optimalt, men 
elevene og lærerne holdt ut.  i stedet for vanlige opptredener, ble det laget flere digitale konserter 
som ble lagt ut via kulturskolens nyopprettede YouTube-kanal. Kulturskolen opplevde at en del 
elever sluttet etter denne våren, men samtidig kom enda flere til høsten 2020, så elevtallet totalt 
var nokså stabilt.  
 
Det ble innført gratisplasser i kulturskolen til hovedopptaket i 2020. Gratisplassene er koblet til 
Opplevelseskortet. Foreløpig har ingen søkt om gratisplass, men det opplyses om muligheten til 
alle interessenter.  

 

Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks 150 ord per tjeneste: 

 

Å drive kulturskole når samfunnet er nedstengt er en uvant øvelse. Heldigital undervisning var nytt 
for både lærere og elever, så her var det bare å hive seg rundt. Fra mars til juni ble elektronisk 
kommunikasjon av instruksjoner, veiledninger, samtaler på Teams og innspillinger til kulturskolens 
nyopprettede YouTube-kanal den nye hverdagen. Det ble mange fine filmer! 
 
Men noen opptredener med sprell levende elever ble det heldigvis også. Frøya skolekorps gledet 
beboerne utenfor sykehjemmet og Beinskardet 17.mai, og dramaelevene deltok i en flott 
forestilling i Sletta kirke. I oppvekstdebatten og i kommunestyret fikk noen elever gledet politikere 
og debattanter. 
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Nytt i 2020 var også et utvidet samarbeid med Trondheimsolistene, der kulturskolens elever fikk 
øvd seg på å spille i et sammensatt orkester. I denne anledning med elever på både messingblås, 
stryk og slagverk. Kanskje vi ser starten på Frøya kulturskoles miniorkester? 
Frøya kulturskole er uansett stolte av alle sine modige elever! 

 

Bilder til kortversjon, uredigert Husk tillatelse og opphavsrett. 

 

 

 
Foto: Frøya.no/Petter Vidar Vågsvær 
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ÅRSMELDING 2020 
 

Virksomhet: Frøya ungdomsskole 
Navn leder: Margit Kristiansen Myrseth 

 

Mål og måloppnåelse: 

Læringsmiljø: 
Skolen har hatt et spesielt fokus mht læringsmiljø, og da særlig som et resultat av 
elevundersøkelsen som viste lav trivsel, for stor andel oppgir at de blir mobbet (0-visjon) samt for 
stor grad av ulikheter for å følge felles regler blant voksne. Skolen startet opp et systematisk 
arbeid, med utgangspunkt i ressursen Link til livet som metode og opplegg. Alle elever og voksne 
ble involvert, og alle trinn hadde en LINK-time i uka. I tillegg til oppfølging på klassenivå, ble det 
også gjennomført gruppesamtaler i mindre grupper, samt individuelle samtaler ved behov. FAU 
ble informert og holdt oppdatert med hensyn til resultater. Arbeidet ble evaluert høsten 2021, og 
er videreført med noen justeringer. Elevene er opptatt av at hjelpetjenestene skal være mer 
delaktige i de tema som lærere naturlig ikke har spisskompetanse på. En utfordring har vært å 
kjenne at det er greit å prioritere bort timer til fag for gjennomføring. Et godt læringsmiljø er for 
de aller fleste elever en forutsetning for læring – derfor har dette arbeidet hatt høy prioritet.  
 
Læring: 
Fagfornyelsen har hatt stort fokus i skolens utviklingsarbeid i 2020. Skolen har fulgt Udir sin 
kompetansepakke for innføring av KL20. Overordnet plan, tverrfaglige tema, dybdelæring og 
profesjonelt læringsfellesskap har vært viktige begrep i dette arbeidet. Kollegiet har kommet langt 
i både tankesett og utførelse, og årsplaner med tanke på flerfaglighet og tverrfaglig samarbeid. 
Det er fortsatt en vei å gå, og en ser derfor at veiledning gjennom Veilederlauget kommer til 
akkurat rett tid. Innspill og samarbeid med veiledere som ser skolen utenifra, vil hjelpe oss med å 
få en enda bedre praksis i klasserommet. Ulike metodikker blir å videreutvikles gjennom aktiv bruk 
av analyseverktøy for at en til enhver tid legger til rette for elevenes progresjon i læringsarbeidet. 
Nasjonale prøver og grunnskolepoeng er to måleparametere som brukes for å kartlegge elevenes 
nivå og læring, men som viser kun deler av elevenes utvikling. Det er viktig å bruke andre gode 
analysemetoder for å få et best mulig grunnlag for å sette inn de rette tiltak for den enkelte 
elever, for å få ut elevens potensial. Skolen kan vise til en meget positiv utvikling når det gjelder 
grunnskolepoeng og resultater på NP. Grunnskolepoengene våren 2020 var på 42,3 og ligger helt 
opp til nasjonalt resultat. Det ble ikke gjennomført skriftlig og muntlig eksamen for elevene på 
10.trinn våren 2020. 
 
Hjemmeundervisning og covid-19: 
Skoleåret 19/20 ble sterkt preget av tiltak på grunn av covid-19. Skolene ble stengt ned 12.mars. 
Lærerne bruke fredag 13.mars til å legge planer for hjemmeskole, uten at noen visste varigheten 
på nedstenging. Mandag 16.mars var elevenes første dag i hjemmeskolen, som viste seg skulle 
vare til ut i mai. Elevene ved Frøya ungdomsskole fikk daglig oppføling av alle lærere i alle fag i 
disse ukene. Takket være digital satsning, og at elevene var godt inn i bruk av iPad og tilhørende 
læringsapper, klarte skolen å holde et høyt faglig fokus i disse ukene. Mange elever opplevde en 
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annen type mestring i det å ha hjemmeskole, og kunne vise til gode læringsresultat. Det ble et 
kollegialt samarbeid i å periodisere oppfølging av elevene, og da spesielt de en så hadde større 
utfordringer enn andre til å forholde seg til hjemmeskole. Evaluering av hjemmeskoleperioden 
viser at det var elementer skolen ønsket å ta med videre i ordinær undervisning. Totalt sett har 
covid-19 hatt en stor innvirkning på elevenes hverdag – både på skolen og hjemme. Organisering 
av dagene for å tilpasse de ulike smittevernnivåene har vært utfordrende, men må rose både 
ansatte, elever og foresatte for den jobben som er gjort.  
 
Godkjenning etter forskrift om Miljørettet helsevern i skole og barnehage: 
Frøya ungdomsskole ble 7.august 2020 godkjent etter forskrift om Miljørettet helsevern i skole og 
barnehage. Forutsatt – at uteområdet til elevene blir utbedret innen utgangen av skoleåret 20/21.  
 
Areal og elevtall: 
Vår og sommer ble brukt til utvidelse av skolen, og vi tok igjen i bruk nye arealer fra skolestart i 
august. Nytt areal innbefatter ny kantine, ett nytt klasserom, to nye grupperom samt oppussing av 
to klasserom. 
Elevtallet økte med 11 elever fra skoleåret 19/20.  

 

Personell: 

Antall ansatte 30 

Antall årsverk ved utgangen av 2021 21,72 

Avgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

1 21,72 

Tilgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

1 21.72 

Sykefravær % 4% 

Nærvær 92,9% 

Merknader: 
 

 

Kompetansehevning: 

Norsk 2: to ansatte, Kompetanse for kvalitet frikjøpt à 37,5% 
Master: Rådgiver – stipendordning 
 

 

Avvik: 
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Det er ikke registrert avvik for denne perioden. 

 

Rammejusteringer av betydning:  

I forbindelse med budsjettvedtak om innsparinger, ble stillingen som assisterende rektor stående 
vakant i 5 måneder. Innkjøp av utstyr til ny kantine samt svikt i inntekter pga covid-19, har ført til 
at kantinedriften ikke har blitt et null-prosjekt i 2020. Spesialpedagogisk koordinatorstilling ble 
som en midlertidig løsning valgt lagt inn under administrasjonen fra august 20.  

 

Hovedinntrykk og konklusjon: 

Frøya ungdomsskole fikk et utfordrende første skoleår som egen enhet med tanke på covid-19. 
Det skal ta tid å sette en ny organisasjon. Til tross for de utfordringer som har kommet i form av 
pandemi, viser resultater både av læring og læringsmiljø at organisasjonen har hatt et godt 
driftsår.  

 

Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks 150 ord per tjeneste: 

Frøya ungdomsskole har 30 ansatte og 130 elever ved skolestart høsten 2020. Skolen er en ren 
ungdomsskole, med to paralleller på alle trinn. Elevene kommer fra alle grendeskolene på fast 
Frøya. Skolen har et tett og godt samarbeid med FAU, SU/SMU og elevråd. Alle disse organene er 
viktige i utviklingen av skolen – både med tanke på læringsmiljø og læring. Skolen er opptatt av å 
være en lærende organisasjon på alle nivå. Det arbeides med at elevene er aktive i egen læring, 
der tilrettelagt opplæring er viktig for alle elever. Tolærersystem i alle basisfag er et godt tiltak for 
å tilpasse for den enkelte elev. Aktiviteter og læring utafor klasserommet i den flotte naturen 
Frøya har å by på, er også noe som fører til variasjon og økt trivsel. Finn skoleavvisa på 
www.froyaskoleavis.com og Frøya ungdomsskole på Facebook. 

 

Bilder til kortversjon, uredigert Husk tillatelse og opphavsrett. 

Alle bildene er tatt fra facebooksiden og skoleavisa, og er tatt av lærere og elever som har gitt 

tillatelse til at de publiseres. 

 

Master Chef i mat og helse med sponsing av lokale råvarer 
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En litt annerledes MOT til å glede dag – lærerne gleder elevene med aktivitetsdag med mange 

morsomme aktiviteter 
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Fiskelykke  Kunstutstilling – tverrfaglig prosjekt – 10.trinn 

     

Frøya skoleavis -  
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Overnattingstur 8.trinn 
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Orientering  
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ÅRSMELDING 2020 
 

Virksomhet: Mausund oppvekstsenter 
Navn leder: Mona-Lise Øien 

 

Mål og måloppnåelse: 

Mausund oppvekstsenter jobber i liket med resten av oppvekstsektoren i et 4-års perspektiv i 
forhold til mål og måloppnåelse. Her beskrives hva man har jobbet med innen de to 
hovedområdene i utviklingsplanen. Det må imidlertid nevnes at arbeidet ved oppvekstsenteret,  
likhet med resten av samfunnet, har vært sterkt preget av situasjonen knyttet til korona. Stenging 
i mars og drift med strenge smitteverntiltak etter det, har påvirket arbeidet gjennom året i svært 
stor grad. Fokuset har i hovedsak vært på å holde driften i gang, noe som har gått på bekostning 
av utviklingsarbeid. 
 
Læring 
Barnehagen har i denne sammenhengen hatt ett spesielt fokus på begrepsutvikling og leseglede. 
For skolens del har fokuset vært på fagfornyelsen. Den nye læreplanen ble gjeldende for 1.-9. trinn 
fra høsten 2021. Selv om den omtales en justering av tidligere læreplan, setter den likevel en del 
klare føringer for endringer av skolens praksis. Oppbygning og innhold i fagplanene er endret, 
samt at den overordnede delen var ny i 2019. Dette medfører at det er et stort endringsarbeid 
som må til for å endre skolens praksis i tråd med læreplanen. 
 
Læringsmiljø 
 

 

Personell: 

Antall ansatte  

Antall årsverk ved utgangen av 2019  

Avgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

  

Tilgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

  

Sykefravær %  
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Nærvær  

Merknader: 
 

 

Kompetansehevning: 

 Hele personalet i skolen har deltatt i MOOCen «SkoleVFL 2.1» i regi av Høgskolen i 
Innlandet. Oppstart var våren 2017, og kurset ble avsluttet i desember 2019. 

 2 lærere deltar/har deltatt i de kommunale nettverkene for regning og språk/lesing. 

 En lærer har fullført videreutdanning i norsk og en lærer har startet på videreutdanning i 
engelsk, gjennom den statlige videreutdanningsordningen for lærere. Denne har 
avslutning våren 2020. 

 Våren 2019 hadde vi et 2-dagers peronalseminar med fokus på den nye overordnede 
delen av læreplanen. (Også jobbing med utviklingsplan.) 

 Alle ansatte i skolen har deltatt i RIKT sin kursrekke «Aktiv Læring» våren 2019. 

 Alle lærere deltok på regional fagdag om digitalisering og fagfornyelsen i november. 

 

Avvik: 

Ingen avvik er meldt eller behandlet i 2019. 

 

Rammejusteringer av betydning:  

Det har ikke vært noen rammejusteringer av betydning for virksomheten i 2019. 

 

Hovedinntrykk og konklusjon: 

2019 kan beskrives som et normalår for virksomheten. Hovedfokuset i løpet av året har vært på 
begreper, lesing, vurdering for læring og digital kompetanse.  
 
Et viktig område å nevne er digitaliseringen som har skjedd gjennom at alle elever og lærere fikk 
hver sin iPad i høsten 2018. Formålet med dette er å heve elevenes lese- og skrivekompetanse, gi 
alle elever en inkluderende og godt tilpasset opplæring, og bidra til at vi når hovedmålene i den 
nasjonale digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen. Det er fortsatt tidlig å si hvilken 
måloppnåelse vi har i forhold til dette, men kombinasjonen av å ha fått tilgang til ny teknologi og 
opplæringsløpet i kursrekka «Aktiv Læring» fra RIKT, med et tydelig pedagogisk fokus som svært 
positivt. 
 
Et svært vellykket prosjekt i året som har gått, er prosjektet «Fra ide til produkt» i ungdomsskolen. 
Prosjektet startet med bakgrunn i ønsket om en med praktisk tilnærming til opplæringa, på 
bakgrunn av resultatene fra elevundersøkelsen. Elevene har vært med helt fra start til slutt i 
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prosjektet, som endte opp med et hus elevene bygde i skolegården. Stor takk til Hans Jacob 
Krogvold som med sin kompetanse og dugnadsinnsats bidro til å gjøre dette mulig! 
 
Oppvekstsenteret har fortsatt et samarbeid med Trøndelags Kysthistoriske museum. De siste 
årene har vi hatt ulike temauker, der museet har bidratt med uvurderlig kompetanse knyttet til 
temaene vi har jobbet med. Årets temauke hadde temaet «Torsk», og var i uka etter påske. Barna 
fikk innsikt i torsk og torskefiske, og fikk prøve ulike fiskemetoder, og konserverings og 
tilberedningsmåter av torsk. 
 
Barnehagen har hatt spesielt fokus på begrepsutvikling og leseglede. Gjennom hele året har vi 
jobbet med «Hjerteprogrammet», som er et konkret og praktisk opplegg om sosial kompetanse. 
 
Av personalmessige forhold kan det nevnes at vi heller ikke i høst lyktes med å få ansatt 
pedagogiskleder med godkjent utdanning. Det bør nevnes at begge ansatte i barnehagen har lang 
erfaring, så kontinuiteten i det pedagogiske er godt ivaretatt slik sett. Vi har hatt utfordringer 
knyttet til sykefravær i barnehagen. Dette har ikke gått ut over den daglige driften, men 
kontinuitet i planleggings- og utviklingsarbeid har vært utfordrende. 
 
Også når det gjelder ansettelse av lærere for inneværende skoleår lyktes vi ikke med å få ansatt 
lærer med nødvendig kompetanse. Dette ble løst gjennom ansettelse av ufaglært lærer, ansettelse 
av matematikklærer som også er ansatt ved Frøya ungdomsskole og gjennom bruk av 
kulturskolelærer i musikkundervisninga. Løsningen er forsvarlig, men oppleves ikke som optimal. 
Mangelen på boliger til utleie på Mausund oppleves som et problem i forbindelse med ansettelser.  
 
Barnetallet har det vært relativt stabilt det siste året. I barnehagen har vi opplevd en nedgang, 
med 7 barn ved inngangen, og 5 barn ved utgangen av 2019. I skolen har vi opplevd økning. Ved 
inngangen til 2019 hadde vi 17 elever, mens vi ved utgangen av året hadde 20 elever. Ser vi 
fremover vil elevtallsutviklingen bli en utfordring, med relativt stor nedgang de to neste årene. 
 
Av bygningsmessige forhold har det fortsatt ikke blitt noen løsning på prosjektet rundt utskifting 
av byggets varmeanlegg. Anlegget er i stor grad vært basert på oljefyr. Fra 2020 er man på 
dispensasjon fra de nye reglene knyttet til denne typen anlegg. Dette er problematisk både i et 
miljøperspektiv og med tanke på at vi i store deler av vinteren har problemer med å holde varmen 
i deler av bygget. 

 

Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks 150 ord per tjeneste: 

Mausund oppvekstsenters hovedfokus i løpet av året har vært på begreper, lesing, vurdering for 
læring og digitale ferdigheter. 
Av spesielle hendelser i løpet av året, nevnes prosjektet «Fra ide til produkt» og «Torskeuka». I 
«Fra ide til produkt» bygde ungdomstrinnet et hus i skolegården, og fikk lære og delta i hele 
prosessen fra ideen ble unnfanget til huset stod ferdig. Gjennom oppvekstsenterets samarbeid 
med Trøndelags kysthistoriske museum, ble det gjennomført ei temauke om torsk. Barna fikk 
innsikt i torsk og torskefiske, og fikk prøve ulike fiskemetoder, og konserverings og 
tilberedningsmåter av torsk. 
Ansettelse av pedagoger med rett kompetanse oppleves som utfordrende. 



 

Side 28 av 108 

 

Antallet barn ved oppvekstsenteret har vært stabilt det siste året.  
Det oppleves som utfordrende at man fortsatt ikke har fått skiftet ut oppvekstsenterets 
varmeanlegg, med de negative konsekvenser det har for det miljømessige og for temperaturen i 
bygget. 

 

Bilder til kortversjon, uredigert Husk tillatelse og opphavsrett. 
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1Skjæring av torsketunge under "Torskeuka". 
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2Tur i fjæra. 
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3Brannverndag med besøk av brannvesenet. 

 

4Snømann 
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ÅRSMELDING 2020 

 

Virksomhet: Nabeita oppvekstsenter 
Navn leder:  Tove Karlsen 

 

Mål og måloppnåelse: 

FOKUSOMRÅDE/MÅL for virksomheten – status i arbeidet 
 
Brukerundersøkelser – høy grad av brukertilfredshet i foreldreundersøkelsene, 
både i bhg og på skolen. 
Elevundersøkelsen viser at elevene trives, men samtidig har vi dette året også 
høyere mobbetall. Dette gjelder særlig en klasse. Det er igangsatt tiltak rundt 
klassen. 
SFO har ikke gjennomført undersøkelse i 2020.  
Skole: Vi har et mål om to-lærer i basisfagene for alle klasser. Høst 2019 ble 
rammen økt med 70% stilling for å oppfylle målet. Målet er ikke nådd ved utgangen 
av 2020. I budsjettvedtak for 2021 ble det vedtatt en sosiallærerstilling hos oss. 
Dette er ønsket av foreldre og ansatte og vil styrke bemanningen og arbeidet med 
psykisk helse – både på bhg og skole/sfo. 
Bhg: bemanningsnormen oppfylt. Likedan pedagognormen. 
 
Det som beskrives her henger nøye sammen med kvaliteten i tilbudet vi gir og til 
måloppnåelse på det faglige området. 
De faglige målene er beskrevet i felles utviklingsplan og bygger på overordna mål. 
Det ble gjennomført evaluering i januar 2021.  
 

Utfordringer: 
Det er nå viktig å se på bygningsmassen på Nabeita. Det har vært meldt fra om at 
det begynner å bli trangt på skolesiden, særlig i garderober både for barn og 
voksne. 
Skolekjøkkenet er uegnet til å drive opplæring i og svært nedslitt. Dette ble 
foreslått som tiltak i investeringsbudsjett for inneværende år, men ble ikke tatt med. 
Dette reises igjen ved neste budsjettprosess. 
Dette handler både om måloppnåelse i forhold til læring – og det handler også om 
arbeidsforholdene til ansatte.  
Vi ser et økende antall barn med særskilte behov – både på bhg og skole.Det er 
krevende å gi et tilstrekkelig godt tilbud innenfor de rammer vi har og vi må jobbe 
mye med dette i året som kommer. 
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Personell: 

Antall ansatte 36 

Antall årsverk ved utgangen av 2020  30,69 

Avgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

1 100% 

Tilgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

2 

 

Dekker opp 

ubesatt stilling 

80% og ny 

stilling 1. 

klasse 100% 

 

Sykefravær % hele senteret 

Bhg: 

Skole/sfo: 

9,5 % 

9,7 % 

7,6 % 

Nærvær  

Merknad: 
Nedgang i sykefravær for bhg. Fra 13,9 til 9,7%. Dette kan sees i sammenheng 
med nedstenging i forhold til korona og «røde» perioder. I de periodene ble 
åpningstiden redusert og det var kun et skift. Betyr alle på jobb i hele åpningstiden 
som igjen øker voksentettheten og kan ha betydning for sykefraværet. Totalt sett 
ser vi en liten økning i fravær fra 2019. dvs at fraværet har økt på skolen. Her ser vi 
en stor økning, fra 3,6 til 7,6 %. Årsakene er sammensatte, men koronasituasjonen 
kan ha hatt påvirkning, både i forhold til belastninger med endringer i 
undervisningssituasjonen og i forhold til at terskelen for å skulle være hjemme var 
lav. 
 

 

Kompetansehevning: 

En pedleder avsluttet ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid på våren. En ansatt 
skole avsluttet rektorutdanning vår 2020. 

 

Avvik: 
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Det er innmeldt 16 avvikk i perioden. De fleste går på: mangel på/teknisk utstyr fungere ikke og 
det andre området er: mangelfull sikring av det fysiske miljøet.  

 

Rammejusteringer av betydning:  

Økning stillingsramme fra høst 2020: 
100% økning lærer i forbindelse med stor 1. klasse 

Hovedinntrykk og konklusjon: 

 
Utfordringer med å rekruttere og beholde arbeidskraft, særlig pedagogisk 
personale. Ble merkbart hos oss fra november 2020.  Vikarmangel. 
 
Bygningsmessige utfordringer – plassmangel, skolekjøkkenet (tvil om dette 
rommet er i forsvarlig stand.) 
 
Stadig flere barn med særskilte behov. Krever ekstra ressurser og kompetanse. 
 
Gode resultat på foreldreundersøkelsene. 
 
Mange planer som måtte legges om pga Koronasituasjonen. 
Positive erfaringer med digitale verktøy. 
Positive erfaringer redusert åpningstid i barnehagen da det oppleves at 
voksentettheten blir god nok. Dette henger sammen med at bemanningsnormen 
oppleves som for lav i normaltider. 
 
Uteområdet på skolen er nedslitt, få og nedslitte apparater. Regnskuret råtner.  
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ÅRSMELDING 2020 

 

Virksomhet: Nesset barnehage 

Navn leder: Eirin Teigås, Mona Perline Åsen (vikar fra 10.12.20) 

 

1. Mål og måloppnåelse: 

Våren 2020 ble preget av korona og smittevern, men likevel fulgte det med seg 

noe godt.  

Vi stengte 12.mars og likevel etter at vi åpnet så hadde vi organisering som var 

veldig annerledes fra det vi er vant med, samt en del fokus på smitteverntiltak. 

Likevel ble kohorttiden (barna i mye mindre grupper med 1 voksen) en veldig fin tid 

og som har gitt oss gode erfaringer. Ansatte opplevde å komme nær barna, se alle 

barna, og flere av barna blomstret i mindre grupper. Det å dele opp i mindre 

grupper er derfor noe som er fordelaktig for barna og noe vi prøver å få til når vi er 

nok personal til det. I kohorttiden så hadde vi redusert åpningstid som gjorde at det 

var en ansatt tilstede for sin gruppe gjennom hele åpningstiden, mens slik er det 

ikke til vanlig. Alle møter utgikk også, og slik er det heller ikke til vanlig, men vi 

prøver så godt vi kan og likevel dele gruppene også nå i etterkant.  

 

Knyttet til utviklingsprosjektet i pedagogisk dokumentasjon så skulle det vært 

avviklet med de regionale samlingene nå, men er noe utsatt på grunn av korona. 

På Nesset opplever vi at vi har fått implementert denne arbeidsmåten godt og 

anser oss derfor for å være i videreføringsfasen av dette utviklingsarbeidet hvor vi 

nå slipper litt opp intervensjonene (det ekstra trykket) på dette temaet, men 

viderefører og utvikler oss stadig gjennom den måten vi jobber. Dette har derfor 

gitt rom for at vi til det nye barnehageåret kunne sette fokus på andre tema, men 

knytter denne arbeidsmetoden opp mot det og tar med oss det inn i de samlingene 

som gjenstår.  

 

For barnehageåret 2020-21 så satte vi nytt fokus på barns psykososiale miljø. Vi 

har hatt stort fokus på å heve ansattes fagkunnskap, evne til selvrefleksjon og det 

å skape en tilbakemeldingskultur i barnehagen til det beste for barna. Vi er på god 

vei og opplever denne høsten og hatt en rødt tråd i det vi har holdt på med på 

planleggingsdager, som jeg skriver mer om i kompetansehevingspunktet lengre 

ned.  Planleggingsdagen som var i regi av Øya-prosjektet med innføring i ICDP ble 

også i tråd med det vi jobber med. Rettere sagt så opplever vi nå å jobbe i tråd 
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med hensikten til Øya-prosjektet ved at vi jobber med å skape trygge voksne for å 

sikre robuste barn.   

 

Vi ble sertifisert til grønt flagg høsten 2019 og har selvfølgelig fortsatt denne 

jobben slik at vi fikk ny resertifisering høsten 2020. Tema for 2019-20 var avfall og 

sortering, men vår erfaring er at det tar tid og bli god på noe og virkelig få utnyttet 

potensialet for hva barna kan lære og få til i et tema vi jobber med. Derfor har vi 

videreført noe av dette temaet for året 2020-21 hvor vi har temaet avfall og 

gjenbruk,  men har noen delmål som utfordrer oss mer. I 2020 har vi vært mye 

utendørs som følge av korona og dette har gitt oss anledning til å sette fokus på 

respekt for naturen. Vi er også heldige med å ha en tanke og en filosofi hvor vi 

bruker en del udefinerte materialer i lek og aktivitet og dermed også 

gjenbruksmaterialer og ikke plastikkleker, som igjen er i tråd med den bærekraftige 

tankegangen. Barna er svært opptatt av sortering av søppel og at det ikke skal 

være i naturen og er derfor ofte på søppelturer både i og utenfor barnehagen. Vi 

har også startet med litt egen dyrking og har hatt både paprika innendørs og gulrot 

og bærbusker utendørs.   

 

Foreldreundersøkelsen som ble gjennomført november/desember 2020 viser  …. 

 

2. Personell: 

Antall ansatte:  14 faste ansatte + 1 ansatt med 

permisjon uten lønn og  

1 lærling 

Antall årsverk ved utgangen av 2020: 13,20  13,20 

Avgang i perioden 

0,45 årsverk som byttet tjenestested som følge av 

nedtrekk 

0,20 årsverk tatt ut som følge av nedtrekk  

0,15 årsverk sagt opp (ufør) 

Antall ansatte Antall årsverk 

2 0,8 

Tilgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

  

Sykefravær % 15% 
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Nærvær 85% 

Merknader: Har hatt 2 langtidssykemeldinger i 2020 som også strekker seg inn i 

2021. I tillegg var det ved årsskiftet 2 ute i svangerskapspermisjoner. 

 

 

 

3. Kompetansehevning: 

Vi har ca 6-7 personalmøter i løpet av året som også må kombineres med 

husmøter (småbarns og storbarns hver for seg). Det er mye som må tas opp felles, 

men her prioriterer vi også å ha fokus på kompetanseheving gjennom kollektive 

læreprosesser. 

 

Alle avdelinger har 1 time avdelingsmøte planlagt annenhver uke også har vi 

refleksjonsmøter på tvers av avdelingene hver 4.uke (1 som deltar fra hver 

avdeling) der alle skal være forberedt på noe vis også er det fokus på refleksjon.   

 

Vi ser på de fleste møtene våre som kompetansehevende og legger opp til at de 

skal være det gjennom kombinert bruk av praksisfortellinger/case, sitater fra 

rammeplan , teori/litteratur og felles refleksjon.  

 

12.mars ble barnehagene stengt og var det i flere uker. I denne perioden kjørte vi 

kompetanseheving gjennom ulike nettkurs og opplegg på ulike fagsider, webinarer 

på udir.no, øvte på snakkesim gjennom bufdir og de leste fagstoff med følgende 

refleksjonsspørsmål.  

 

Planleggingsdagene våre benyttes både til å gjennomgå og minne på rutiner, samt 

kompetansehevende. På planleggingsdagen 14.august hadde vi besøk av Vilde fra 

PPT som hadde faglig innlegg hos oss. Denne tematikken har vi bygd videre på og 

er også mye av lignende tema som var på planleggingsdagen 23.november med 

innføring i ICDP-prinsipper gjennom ØYA-prosjektet.  

 

I tillegg hadde vi egen regi på planlegginshelgen vår 30.oktober- 1.november med 

litt samme tema. Dette har vi vanligvis på våren, men på grunn av korona ble det 

utsatt. Da bruker vi å reise bort sammen og opplegget vi har da er 

kompetansehevende. I år hadde vi fokus på barns psykososiale miljø med fokus 

på voksenrollen. Vi benyttet en video av et fremlegg fra Line Melvold fra statped-

konferansen som var i år med refleksjonsspørsmål og deling i felleskap. I etterkant 
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hadde vi reflekterende team og annet casearbeid hvor vi får reflektert godt over 

egen praksis og voksenrolle. Vi øvde oss på å gi tilbakemeldinger til hverandre og 

ønsker å få en god tilbakemeldingskultur i personalgruppen, til det beste for barna.  

 

Videre har vi også hatt en samling med Mona Nicolaysen ifbm. Utviklingsarbeidet 

vår i pedagogisk dokumentasjon. Der opplever vi å ha kommet i videreføringsfasen 

ved at mye er implementert og vi ikke har det samme fokuset, men lar det være en 

del av vår arbeidsmetode. Likevel ser vi at det er en del vi kan bli mer bevisst på 

og bedre på og dette var nyttig. Her har spesielt ressurspedagogene en spesiell 

rolle. Hos oss er det en av ped.lederne og hun deltar på nettverksmøter med de 

andre ressurspedagogene og styrerne.   

 

Tonje Sandvik fullførte 15 studiepoeng i veiledningsstudier ved DMMH.  

Eirin Teigås fullførte 30 studiepoeng i styrerutdanningen ved DMMH desember 

2020. 

 

4. Avvik: 

Vi har, som nevnt i fjorårets årsmelding, hatt tilsyn i forskrift for miljørettet 

helsevern hvor det ble en del avvik. Noen var små og enkle å lukke, men en del 

går på bygget vårt. Deriblant ble det målt dårlig luft og det ble målt støy over det 

som er tillatt. Begge deler skyldes et gammelt ventilasjonsanlegg og er avvik vi 

ikke får lukket med mindre ventilasjonsanlegget blir byttet. Til nytt barnehageår 

2020-2021 opplever vi at støyet er blitt verre og ansatte klager over dette og 

plages med hodepine. Vi har derfor også på vegne av ansatte levert et skriftlig 

avvik i arbeidsmiljøloven, utenfor avvikssystemet, men direkte til personalsjef, 

kommunalsjef for oppvekst og virksomhetsleder for bygg og kommunalteknikk. Vi 

synes ikke det holdbart at hverken barn eller voksne skal gå i denne støyen over 

lengre tid. Den ene avdelingen spiser alle sine måltid i støy som er over det som er 

tillatt, enten det er innendørs eller utendørs de spiser og de som sover/hviler gjør 

også dette i støyet. Fordi støyet også er utendørs. Dette er i tillegg til støyet som 

blir i en barnehage, som vi også vet fra tidligere støyrapporter er høyt.  

 

Vi ser at det er mange forbedringer som må gjøres på hus 1 for at det skal komme 

opp til den standarden som kreves i dag. Vi opplever det heller ikke optimalt som 

et arbeidssted for våre ansatte og mener det må en avklaring til med hva som skal 

skje med Nesset barnehage med tanke på hvor dårlig stand dette bygget er i og 

kostnadene som medfølger for å få det i stand.  
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Våren 2020 var en annerledes tid der vi blant annet opplevde at barnehagene 

stengte og vi måtte tilpasse vår praksis i henhold til ganske strengt smittevern når 

vi åpnet. Det medførte blant annet redusert åpningstid. Da vi startet med nytt 

barnehageår og gult nivå smittevernmessig så opplevde vi å få til gode 

organiseringer og en god hverdag. Dessverre har vi hatt for lite folk utover høsten 

da det ikke har vært vikarer å oppdrive.  

 

Ellers opplevde vi høsten 2020 en del avvik på at døren på hus 2 ikke var lukket 

når ansatte kom på arbeid morgenen etter. Vi hadde også en kortere periode der vi 

hadde flere avvik på at renhold ikke var gjennomført, men dette var i en periode 

med vikarierende renholder og ble rettet fort.    

 

 

5. Rammejusteringer av betydning:  

Nesset barnehage fikk et nedtrekk på ?? som følge av budsjettarbeidet og 

nedtrekket kommunen i sin helhet måtte ta ned i løpet 2020. Dette har hatt stor 

betydning da vi ikke kan kjøpe inn noe som helst og vi har vært besparende med 

innleie ved å leie inn kortere, sende hjem vikarer når det er mindre barn osv. Det 

gjør at vi ikke får gjort noe ekstra. Slike ting som å vaske rundt i skap, kjøleskap, 

rense tørkeskap, varmepumpe, støvsuge tepper osv., som også er våre oppgaver 

må prioriteres bort fordi vi må prioritere barna. Det er også en del barn som da ikke 

får den oppfølgingen de skal hver dag, ser vi.   

 

6. Hovedinntrykk og konklusjon: 

 

 

7. Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks ¼ side: 

I alt vi gjør i barnehagen er det mye erfaring og læring å hente, og slik ble det også 

med koronastenging og kohortorganisering (få barn i ei gruppe med en ansatt). 

Ansatte ble mye flinkere på IKT i nedstengingen og fikk gjennomført masse 

kompetanseheving. Vi lærte også hvor effektivt det er å møtes gjennom video og 

fikk se hvor mye vi verdsetter å faktisk være på jobb. 

  

I kohorttiden, som også krevde noe helt spesielt av ansatte, lærte vi likevel mye. 

Det å dele barna i små grupper gjorde at ansatte gikk hjem med god samvittighet 

fordi de opplevde å ha sett alle barna gjennom en dag og de så at barna blomstret 

i mindre grupper. Noens utvikling skjøt til vers i en slik organisering, spesielt 



 

Side 40 av 108 

 

tilknyttet det sosiale, emosjonelle og språklige. Vi hadde i kohorttiden redusert 

åpningstid og alt av møter ble utelatt, samt at smittevernvask ble gjort av 

renholder. Det gjorde dette mulig. Likevel prøver vi så godt vi kan, innenfor de 

rammene vi har å ta med oss denne erfaringen og dele opp i mindre grupper der vi 

kan.   

 

Ellers har vi satt pris på en noenlunde normal barnehagehverdag til det nye 

barnehageåret og ikke minst verdsetter vi alt det vi har fått til. Vi har kjørt fokus på 

barns psykososiale miljø. Vi har jobbet mye med å øke barnehageansattes 

fagkunnskap, evne til selvrefleksjon og det å utvikle god tilbakemeldingskultur til 

det beste for barna. Vi har jobbet mye i tråd med Øya-prosjektet , slik vi opplever 

det. Alle våre planleggingsdager har gått til dette temaet og vi opplever en rød tråd 

i det vi gjør. Det tar tid å bli gode på noe – ordentlige gode. Så denne tiden tar vi 

oss.   

 

8. Bilder til kortversjon. Husk tillatelse og opphavsrett. 
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ÅRSMELDING 2020 
 

Virksomhet: Nordskag oppvekstsenter 

Navn leder: Lise Måsøval 

 

Mål og måloppnåelse: 

Gjennom året har trykket på ulike mål vært mindre, men enkelte målområder og tiltak, har vi 
prøvd å skjerme uansett, og jobbet med så sant det har vært mulig. 
 
Systematisk arbeid med språkgrupper, sang, rim, regler og høytlesing bidrar positivt til bedre 
språkutvikling hos barna i barnehagen: 
 Språkgruppene i barnehagen har blitt prioritert, og den avdelinga med de eldste barna fikk et 
ekstra løft da vi fikk tilført en ekstra ansatt fra november. 
Alle avdelinger har fortsatt arbeidet med sang og rim, og sang i andrespråkopplæringa var tema på 
personalmøte i høst. Sangen brukes flere ganger daglig på hele barnehagen. Også bidrag fra 
kulturskolen er tatt i bruk på avdelingene. 
 
Lesing, skriving og språkutvikling i skolen: 
Skolen har fortsatt med veiledet lesing, og har også satt et ekstra fokus på sang utover i året. Hele 
skolen startet med felles musikktime i høst, og korsang og bevegelse sto i fokus.  
 
Fagfornyelsen:  
Lærerne har jobbet med kompetanseheving, samtidig som de har begynt å jobbe med nye 
læreplaner og verdier og prinsipper fra det nye planverket. Dybdelæring, tverrfaglighet, folkehelse 
og livsmestring og algoritmisk tenkning (koding) har stått på plana.  
 
Relasjoner/trygghet: 
Dette temaet har vi jobbet med over lengre tid. Fokusområde i barnehagen har vært voksenrollen, 
og på skolen et ekstra fokus på klassemiljø og vennskap i høst. Gjennom observasjoner og i 
elevundersøkelsen ser vi en forbedring i skolemiljøet. Likevel momenter å arbeide mer med her. 
 
Foreldresamarbeid:  
Vi fortsatte å øke bruken av tolk på felles foreldremøter for å øke muligheten til reell medvirkning 
og deltagelse, og for å nå frem med informasjon. Vi gjorde dette på to av tre møter i høst, og 
hadde veldig gode erfaringer med det. Under korona fikk vi også oversatt til polsk og litauisk noe 
av den informasjonen som skulle ut om viktige endringer, og ønsker å kunne gjort dette oftere.  
Denne høsten fikk vi valgt inn representanter til FAU fra alle avdelinger/klasser, men må fremdeles 
jobbe mye med oppmøte til møter, og få til god dialog. 
 
Brukerundersøkelsene: 
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God deltagelse fra foreldrene, og på de fleste områder er foreldrene svært fornøyd. Vi har startet 
arbeidet med å ta tak i de områdene som peker seg ut som forbedringsområder. Samme tendens 
på elevundersøkelsen også. Det vil arbeides med undersøkelsene i elevråd, FAU og SU og internt. 
Temaet “mat” og “informasjon/kommunikasjon”, vil bli tatt med inn i foreldresamtaler og 
foreldremøter i 2021 i barnehagen.  
 

 

Personell: 

Antall ansatte: 22  

Antall årsverk ved utgangen av 2020: 20,55   

Avgang i perioden (Nedtrekk jfr budsjett 1,4 årsverk) 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

2 1,4 

Tilgang i perioden  

 

Antall ansatte Antall årsverk 

2 2 

Sykefravær %: 13,9  

Nærvær: 85,3  

Merknader: En lærling barnehage og to på skole. 
Kommentar sykefravær: I statistikken for 2020 ligger det tre svangerskapsrelaterte sykemeldinger – 
tre på vår, og en på høst. 
 

 

Kompetanseheving: 

 
En lærer har gikk på videreutdanning i norsk, og ble ferdig våren 2020. 
To lærere deltok på etterutdanningsdag gjennom Orkdal/Øy (DEKOM) - begynneropplæring. 
Leder startetopp med master i “Skoleutvikling og utdanningsledelse” 
 I tillegg intern kompetanseheving gjennom utviklingsmøter innen tema som andrespråk, 
relasjoner, ICDP/ØYA og fagfornyelsen. 
To ansatte deltok på fagdag om “Vold i nære relasjoner”. 
Mye kompetanseheving for de ansatte i barnehagen under perioden med stenging (mye innen 
flerspråklighet og annen metodikk). 
 

 

Avvik: 
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Avvikene har vært knyttet til lukt fra Nutrimar, lekkasjer, problemer med dører og lignende 
Bygningsmessige forhold for det meste, i tillegg til noe på teknisk utstyr og internett. 

 

Rammejusteringer av betydning:  

Vinteren 2020 ble Nordskag tatt ned med 1,4 årsverk - en lærerstilling og 0,4 fagarbeider 
skole/SFO. 
 

 

Hovedinntrykk og konklusjon: 

Faglig: Selv om korona har preget drifta og gått utover det faglige arbeidet, har vi også fått 
arbeidet videre med de fleste målområder. I barnehage har vi hatt noen positive erfaringer med 
rødt nivå: når man er på jobb samtidig og har mindre kohorter får man arbeidet tettere på det 
enkelte barn. 
 
Økonomi: Vi endte med et mindreforbruk på over 200.000kr - mesteparten skriver seg nok fra at 
det er avvik mellom lønnsbudsjettet og faktiske lønnsutgifter - at vi har hatt større refusjoner 
knyttet til sykdom og frikjøp enn det vikarene har kostet både på barnehagen og på skolen. 
Gjennom den digitale plattformen MyKid har avdelingsleder god oversikt over hvor mange av 
barna som tar fri og er borte på grunn av sykdom, dermed kan vikarutgifter spares når det er få 
barn på avdelingene.  

 

Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks 150 ord per tjeneste: 

Barnehagen pleier hvert år å jobbe i fellesskap med et eventyr, og i 2020 var det “Gullhår” som sto 
for tur. Da jobber alle avdelingene med dette i samme periode, dette bygger VI-følelse og 
fremmer språk og kommunikasjon på tvers av avdelinger. 
Vi-følelse har også stått i fokus på skolen, og denne ble styrket gjennom samarbeid i 
musikktimene, og et skolekor ble resultatet.  

 

Bilder til kortversjon, uredigert Husk tillatelse og opphavsrett. 
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Bildet er fra dagen “Blime-dansen” ble filmet. 
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ÅRSMELDING 2021 

 

Virksomhet: Sistranda barneskole 
Navn leder: Sissel Jorid Østheim Strømøy 

 

Mål og måloppnåelse: 

Innen utgangen av 2020 skal Frøyaskolen minst ligge på landsgjennomsnittet for grunnskolepoeng 
og nasjonale prøver i norsk, matematikk og engelsk.  
 
Årets resultater på nasjonale prøver viser at Frøyaskolen ligger på landsgjennomsnittet. Det 
systematiske arbeidet med tett oppfølging i forhold til resultatene, analyse av resultater, tiltak og 
evaluering av tiltak fortsetter. Det er viktig at hver enkelt elev viser progresjon ut fra sitt ståsted. 
 
Brukerundersøkelsene: Forarbeid og oppfølgingsplan for brukerundersøkelsene er viktig. Det er 
ønskelig å få opp deltakelsesprosenten i foreldreundersøkelsen. 
 
Elevundersøkelsen viser at det fortsatt må være fokus på trivsel, motivasjon, medvirkning og trygt 
miljø. 
Elevrådet ønsker å ha fokus på de samme områdene, trygt miljø skal alltid være et av 
fokusområdene.  
 
 

 

Personell: 

Antall ansatte 44 

Antall årsverk ved utgangen av 2020 33,3 

Avgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

  

Tilgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

  

Sykefravær % 11.9 % 

Nærvær 87,7 % 
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Merknader: En av årsakene til høyt sykefravær gjennom året er langtidssykemelinger. 
 

 

Kompetansehevning: 

Fagfornyelsen 
Norsk2 
Matematikk 

 

Avvik: 

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 729 060,- Årsaken til mindreforbruket er bla refusjon for 
sykefravær som ikke dekkes opp av vikar. Det er ingen tilgang til faglærte vikarer, dermed brukes 
det lite utgifter til vikartimer. Konsekvensene er at det bla går utover to-lærer systemet, samt 
styrking til tidlig innsats. 

 

Rammejusteringer av betydning:  

 

 

 

 

 

 

Hovedinntrykk og konklusjon: 

Dette er det første hele skoleåret der Sistranda barneskole er egen enhet med eget lønnsbudsjett. 
Det gir en annen mulighet til god oversikt og oppfølging. 
 
Det oppleves et økende antall barn med særskilte behov, både faglig og sosialt. Derfor er det 
ekstra viktig med ulike yrkesgrupper i skolen. Det er viktig med riktig kompetanse til de barna som 
trenger tett oppfølging i skolen. Fagkompetanse som vernepleier, barnevernspedagog og ansatte 
med helsefaglig bakgrunn i tillegg til pedagogisk kompetanse er en nødvendighet i skolen, alle 
elever skal bli godt ivaretatt ut fra sine spesielle behov. 
 
To-lærer i basisfagene på mellomtrinnet utgjør en stor forskjell både i forhold til kontinuiteten i 
undervisningen ved fravær og ekstra støtte til elevene. Pga lite tilgang til faglærte vikarer har ikke 
skolen fått fullt utbytte av to-lærer pga langtidssykefravær, noe som også gir en utfordring i 
forhold til god oppfølging av spesialundervisningen. 
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Det er stort fokus på læringsmiljøet, alle elever og voksne skal trives og ha en god skolehverdag. 
Skolens mål er at elevene skal kjenne på at alle voksne ser dem og bryr seg om den enkelte av 
dem. Det er stor voksentetthet i friminuttene, ekstra observasjon og innblikk brukes når det er 
nødvendig for å sjekke ut om det er noe det må jobbes ytterligere med. Det brukes gule vester i 
alle friminutt slik at elevene vet hvor de voksne befinner seg i uteområdet. 
 
Det er også fokus på arbeidsmiljøet, kommunens verdier er overordnet i arbeidet: 
åpenhet-respekt-engasjement -troverdighet. Det merkes allikevel at vi lever i en tid med strenge 
smittevernregler, der sosial omgang er sterkt redusert og de fleste møter gjennomføres digitalt. 
Det er lite rom for å møtes fysisk, det gjør noe med den gode trivselen. 
 

 

Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks 150 ord per tjeneste: 

Sistranda barneskole har i dag totalt 220 elever fordelt på 1.-7.trinn, med to paralleller på alle 
trinn. Det er skolens andre skoleår som ren barneskole. Det er gode og romslige arealer, ute og 
inne. Uteområdet for mellomtrinnet vil i løpet av 2021 bli noe oppgradert med tanke på 
uteaktiviteter/ lekeapparater. Dette ser vi frem til. 
                         
Skolen har stort fokus på trivsel og trygt skolemiljø, der voksenrollen er sentral. Det er stor 
voksentetthet i friminuttene, alle voksne bruker gule vester for å være synlig i utemiljøet, slik at 
elevene ser hvor de voksne er. De voksne skal være lett tilgjengelige for elevene. 
Vi ønsker å legge til rette for at alle barn skal være aktive i sin egen læring og har derfor stort fokus 
på variasjon av aktiviteter. 

                
                                                                                        
                                                                                                                                                                                 
Skolen har egen kantine som alle elvene på mellomtrinnet kan abonnere på. Her tilbys sunt 
kosthold med brød, pålegg, salatbar og et varmmåltid i uka. 
 
På grunn av den spesielle situasjonen verden nå er i, med Covid-19, har ikke skolen kunne 
gjennomført de årlige faste tradisjonene der vi har pleid å vise oss frem litt ekstra, med 
juleforestilling og skuespill fra 7.trinn. I stedet for fysisk juleavslutning ble det i år laget en digital 
julehilsen fra skolen, der alle elevene bidrar i felles sang med tegn til tale. Den ble veldig fin syns 
vi. 
 
Nærområdet til skolen legger til rette for utedager med uteskole i fjæra og i skogen.  
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Skolen har også basishall, svømmehall og stor fotballhall i umiddelbar nærhet.  
 

 

Bilder til kortversjon, uredigert Husk tillatelse og opphavsrett. 
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ÅRSMELDING 2020 

 

Virksomhet: Sørburøy skole 
Navn leder: Line Brendberg 

 

Mål og måloppnåelse: 

Ordna etter målområder i utviklingsplana i rekkefølge. 
 
Helsefremmende barnehager og skoler: Skolen fikk gjennomført et møte i samarbeidsteam i 
2020, men registrerer at hjelpefunksjonene er så pressa på ressurser at det er vanskelig over tid å 
opprettholde et kontaktforum for tverrfaglig drøfting. Vi er glade for å ha fått tildelt fast 
helsesøster igjen, som er dyktig og holder kontakt. Skolen har over flere år satt av en uketime i 
felles gruppe som er dedikert til emner innen livsmestring, sosial læreplan og utvikling av 
argumentasjon og kritisk tenking. Gjennom store deler av 2020 har vi hatt temaer der som angår 
temaet «Folkehelse og livsmestring». Vi stimulerer til felles leik og aktiviteter ute, og et bredt 
idretts- og friluftslivstilbud. Faget mat og helse er organisert slik at elevene har faget alle ti årene, 
men ikke hver uke. 
 
Systematisk satsing på grunnleggende ferdigheter: Skriveutvikling, ordlæring og problemløsning 
har vært vår skoles interne fokus innenfor denne fellessatsinga. Tilnærmingene vi har hatt til dette 
er intern kompetanseheving i møtetid, fordeling av lærere på spesialiserte deler av fagene på 
timeplanen, utprøvinger og erfaringsdelinger i kollegiet, utpeking av egne timer gjennom uka til 
skriftlig trening og problemløsning og nyutvikla maler for felles undervisningsplanlegging der disse 
aspektene blir forhåndsplanlagt for en periode framover. Skolen utvikler sitt eget 
kompetansearbeid på pedagogikk som fremmer logiske kompetanser og legger grunnlag for 
utvikling av tenking og strategier i fagene. 
 
Skole/heim: Oppmøte fra alle heimer på foreldremøter, konferanser, dugnad og styringsdialog. 
Opplever FAU-representant som aktiv og på forslagssida både i kontakt med skoleledelsen og med 
aktiviteter i skolemiljøet. Opplever utfordringer med brukerundersøkelser på så liten enhet. Får 
tilbakemelding på at informasjon og tilgjengelighet fungerer greit. 
 
Stimulere unge til utdanning og etablering i heimkommunen: Synliggjør både offentlige og 
private arbeidsplasser og yrker i undervisninga, ikke bare i utdanningsvalg, men i 
samfunnsorientering og livsmestringsarbeid også på barnetrinnet og i andre fag på 
ungdomsskolen. Vi løfter årlig fram rullerende tema fra vår egen lokale læreplan om kystkultur. 
 
Lesing/skriving/språkutvikling: Alle elevene har ukelesing av fagtekst som rullerer på fag, med 
varierte leseoppdrag og veiledning fra faglærerne. Skriveopplæringa fokuserer nå på tekstnivå – 
hvilke funksjoner teksten skal ha, oppbygging, kriterier og utvikling av detalj ved hjelp av kilder. 
Siden august har ordlæring i fagene hatt en særskilt plass ved skolen, med gjentatte 
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praksisutprøvinger i fagene for å synliggjøre, velge ut og bruke de sentrale begrepene i temaene 
som undervises. Dette har fortsatt potensiale og skal utvikles videre ved skolen. Det er per i dag 
behov for ressurser til tilpassa opplæring i lesing og språkutvikling som vi ikke får gjennomført i 
stor nok grad på grunn av kun seks delingstimer i uka for å ivareta både barne- og 
ungdomsskoleundervisning parallelt. Et par uketimer ekstra i ramma vil avhjelpe dette i betydelig 
grad. 
 
Fagfornyelsen: Hele personalet har arbeidet med direktoratets kompetansepakke om 
Fagfornyelsen gjennom året. Koblinger er blitt gjort underveis til utprøving av støtteverktøyene for 
lærere i de ulike fagplanene, arbeidet vi tidligere har vært gjennom i studiet «Vurdering for 
læring», planlegging av undervisning i perioder med blikk på grunnleggende ferdigheter, 
underveisvurdering, dybdelæringspraksis og ordforståelse. Har erfart at det nye systemet vårt 
med periode- og produktplaner som favner over fjerdedels skoleår er gode for å kunne bygge inn 
nye perspektiver som lærerne må samarbeide om. Har på slutten av året hatt særlig fokus på 
system i de tverrfaglige temaene som skal inngå i fagene. 
 
Progresjon: Vi ser fortsatt at elevene våre viser god framgang i læringsløpet når vi sammenligner 
historiske resultater med dem de samme elevene oppnår i dag. Bruken av samlemapper for 
elevene og konkrete ukesoppsummeringer gjør at både elever, foreldre og lærere vender blikket 
først og fremst mot elevens mestringsutvikling, målt mot seg selv.   
 
Motivasjon, relasjon og trygghet i læringsmiljøet: Elever melder i Elevundersøkelsen at rammene 
ved skolen er kjente, at elevene blir hørt, og at de voksne virker samstemte i sine forventninger. I 
ei lita, men sprikende elevgruppe foregår det stor grad av tilpasning uten mye sammenligning 
mellom individer. Akselerert læring (pensum på høyere nivå) er nødvendig for å holde motivasjon 
oppe for enkelte, mens andre setter særlig pris på at det ligger større økter med praktisk 
elevaktivitet innebakt i hver skoledag. Elevinvolvering i læringsmål og vurdering er generelt 
utviklingsområde som er i gang og må føres videre. 

 

Personell: 

Antall ansatte 4 

Antall årsverk ved utgangen av 2020 2,22 

Avgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

 0,5 

Tilgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

  

Sykefravær %                                       1,4%                     

Nærvær                                                          
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Merknader: 
To av de fire ansatte går i små stillinger, ei 2% stilling for å følge opp HMS-rutiner på 

arbeidsplassen, og ei 40% undervisningsstilling som delvis innebærer ei lita vikarstilling. 

 

Kompetanseheving: 

 
Kursdager: 

- Leder deltatt på Fylkesmannens Dekom-samling høst 2020 

- Felles planleggingsdag med språklæringstema august 2020 

- Felles planleggingsdag med tema ICDP november 2020 

- Hele personalet har arbeidet gjennom 2020 med Udirs kompetansepakke om Fagfornyelsen i skolen 

- Kroppsøvingslærer på oppfriskingskurs i livredning vår 2020 

- Intern kompetanseutvikling rundt logiske kompetanser og utvikling av tenking som er basis for 

læringsprosesser 

 

 

Avvik: 

Fikk godkjent lukking av avvik i mars 2020 etter tilsyn høsten 2019 på HMS i skolen. 

 

Rammejusteringer av betydning:  

Gikk ned 0,5 stilling fra august 2020 grunna lavere elevtall. Dette kommer i tillegg til nedregulering 
med 0,2 stilling august 2019. 

 

 

Hovedinntrykk og konklusjon: 

Sørburøy skole planlegger opplæringa helhetlig rundt de elevene vi har. Skolen driver et aktivt og 
langsiktig utviklingsarbeid, der implementeringa av ny læreplan finner en naturlig plass i 
forlenginga av arbeid som er gjort før. Stabilitet i personalgruppa over tid har gjort dette 
motiverende.  
Elevenes læringsresultater viser god individuell progresjon, og elevene fungerer godt sammen i 
skolearbeid og leik i skoletida. Interne system for undervisningsplanlegging og vurdering har endra 
både fokus og horisont på en slik måte at lærerne og elevene sier de forstår forventninger og 
tilbakemeldinger godt, så de blir verktøy for å ta tak i de riktige tingene.  
Prosessen med tilsyn og lukking av avvik på HMS-området har vært positiv og lærerik, og 
godkjenninga i mars gikk svært greit. 
Nåværende satsing på ordlæring, skriveopplæring og problemløsning/logisk kompetanse kommer 
til å bli værende som lokale målsetninger for oss på en langsiktig måte. Samtidig vil vi bake inn 
perspektiver fra ny læreplans verdier, prinsipper og temafokus. Vi opplever at det skal være fullt 
mulig uten å måtte bytte ut veldig mye av ulike typer læremidler som er investert opp etter 
kunnskapsløftet, det dreier seg mer om lærernes forståelse, arbeidsmåter og samarbeid.  
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Ressursmessig har vi i stedet mer bruk for å få tilbake de ekstra 10 % stilling i ramma som ble tatt 
som ytterligere sparetiltak inneværende skoleår. Nedtakene de siste to årene har fjernet en firedel 
av total ramme for virksomheten slik den var sommeren 2019. Vi har fleksibilitet og kompetanse 
til å ivareta veldig mye i udelt gruppe slik aldersfordelinga er nå, men seks skoletimer i uka til å 
ivareta særlige krav til ungdomsskolefag og tilpassa opplæring i barneskolen samtidig oppleves 
noe snaut, og vi tror at de åtte uketimene vi selv beregna til disse formålene er mer realistiske, 
etter å ha prøvd ut et halvt år.  

 

Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks 150 ord per tjeneste: 

Sørburøy skole satser på varierte skoledager og allsidige utfordringer. Skolen har utvikla en 
vurderingskultur som fremmer mestring på mange områder. Det er fortsatt et aktivt samarbeid 
med kulturskolen og sørsamisk kunnskapspark, og også fortsatt drift i skolekorpset. Dette 
skoleåret feirer Sørburøy skolekorps 15 år! I den forbindelse gjennomførte gruppa ei reise til 
Bergen i juni som samarbeid mellom skole og korps. Det gav mange gode opplevelser og 
læringsmuligheter, og da det innlagte korpsstevnet ble avlyst, seilte gjengen i stedet med 
hurtigruta oppover vestlandskysten inkludert Geiranger. Nesten bare vi og dronning Sonja på 
fjordcruise i hetebølgen akkurat da! Det var også en annerledes læringsarena da skolen fikk 
besøke to bedrifter på Helgebostad i høst for å lære om matkultur og bærekraftig jordbruk, før 
avslutning med en flott ridetur på islandshester i Svankilen. 

 

 

 

 

På Fløien en varm kveld på skoleturen til Bergen 
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Elisa Monsø forklarer om økologisk hagebruk 

 

Ridetur med Kvenvær Hestesenter 

 

Alle foto: Line Brendberg 
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ÅRSMELDING 2020 
 

Virksomhet: Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste 
Navn leder: Berit Gulbrandsen 

 

Mål og måloppnåelse: 

Morgendagens omsorg 
Fokusområde og mål for Helse og mestring; Organisering av rus og psykisk helse. 
I 2020 er det jobbet med en omorganisering av Oppfølgingstjenesten rus/psykisk helse. Dette med 
bakgrunn i økene behov av tjeneste inn mot rusomsorgen i kommunen. Det er inngått et 
samarbeid med Hitra kommune om felles interkommunal Oppfølgingstjeneste hvorav Hitra 
kommune skal være vertskommunen. Det er besluttet ny organisering av den kommunale 
rus/psykisk helsetjenesten. I denne prosessen har det blitt gjennomført endringsoppsigelse av alle 
ansatt i Oppfølgingstjenesten. Oppfølgingstjenesten opphører som egen tjeneste i BAM. Fra 
01.09.20 har BAM ansvar for boligoppfølging av voksne personer med alvorlig psykisk lidelse og 
med langvarig omsorgsbehov og som ikke nyttiggjøre seg tilbud innenfor den interkommunal 
oppfølgingstjeneste eller PLO innenfor dette fagområdet. 
 
Fokusområde og mål BAM; Alle i kommunen skal kunne bo trygt og godt, fortrinnsvis i egen 
bolig.  
Det er i 2020 gjennomført en oppdatert kartlegging fra 2018 av brukere som er aktuelle inn i et 
nytt bofellesskap. Brukerne som er kartlagt er pr t. i alderen 14 – 27 år, totalt 11 brukere melder 
behov for omsorgsbolig som er samlokaliserte. Arbeidsgruppen som har jobbet med boligbehovet 
vurderer at byggingen av et bofelleskap kan i den sammenheng med fordel bygges med 2 
byggetrinn.  
 

Tjenesteutvikling 
Mål BAM – helhetlig organisering av rus og psykisk helsearbeid i kommunen. 
Med bakgrunn i beslutningen om å omorganisere oppfølgingstjenesten er det gjennomført en 
lengre prosess i tjenesten. I denne perioden er boligtjenesten ved «Perstua» avviklet.  De to 
beboerne som hadde sitt tilbud der har flyttet til andre egnede omsorgsboliger og 
nattvaktjenesten med 1,8 årsverk opphørte fra 01.04.20. Virksomheten har fra 01.09.20 ansvar for 
å yte tjenester til personer med alvorlig psykisk lidelse og langvarig behov for boligtjenester. Dette 
er organisert i tjenesteområdet Moa.  
 

 
Mål BAM – Dagtilbud/ aktivitet – «noe å stå opp til» som gir en meningsfull hverdag. 
Virksomheten har brukere med ikke et tilstrekkelig dagtilbud. Dette er det jobbet med over lengre 
tid å forbedre. Det har vært undersøkt med flere aktører samt frivillighetssentralen om mulige 
oppgaver som kan være aktuelt. Ser at det er utfordrende å finne gode løsninger for et dagtilbud 
inn mot målgruppen unge med nedsatt funksjonsevne. Dette skaper ytterligere et behov for at 
dagsenteret i virksomheten må organiseres med en ansvarlig driver, slik at det kan være med å 
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løse slike oppgaver fremover. I denne betraktningen er det viktig å ta med seg at det er 
kostnadskrevende å kjøpe dagtilbud/tjenester fra ekstern leverandør og det er veldig få VTA-
plasser for målgruppen. Likeledes bør Strandkanten dagsenter videreutvikles og tilpasses 
individuelt til hver bruker. Cafe Kysthaven har vært stengt ihht Corona- utbruddet, har vært åpent 
i perioder gjennom året. Dette er et tilbud som vi kan videreutvikle frem til flytting inn i ny Kantine 
ved Herredhuset. 
 
Å ivareta en meningsfull hverdag og aktivitet har også vært utfordrende i Corona tiden, da det 
krever ny tenkning og kreativitet blant ansatte. De brukerne som har dagtilbudet ved Dalpro har 
hatt begrenset tilgang i starten av utbruddet. Etter påske kom tilbudet på plass igjen. Det har vært 
vanskelig å opprettholde god kontakt med pårørende, da det i en periode har vært forbud mot 
besøk i bolig. De strenge tiltakene som ble innført på våren, ble drøftet med pårørende. Alle 
hadde forståelse for situasjonen vi er i og forstår risikoen. Til tross for en annerledes sommer, har 
den vært bra. Tilbakemeldinger fra pårørende og brukere er at sommeren har vært fin og 
tilbudene gode. 
 
Mål BAM - Målgruppen innehar en aktiv fritid med opplevelse av mestring, tilhørighet og trivsel 
Det har vært en positiv utvikling med mere sosialisering og fellesskap mellom våre beboere. 
Sosialt samvær med sine naboer på boligens fellesområder er noe mange liker og etterspør i sin 
hverdag. Tilrettelagt aktivitet, og deltagelse på aktiviteter for Frøya innbyggerne eks kino, 
konserter, quis-kveld på hotellet er noe som opplevelse positivt. I endring- og utviklingsprosessen 
er en av deloppgavene å utvikle aktivitetstilbudet for vår målgruppe både på dagtid og kveldstid. 
Det planlegges at det nye aktivitetssenteret som skal etableres i «Herredhuset» blir ansvarlig for å 
planlegge, organisere og drifte de fremtidige tilrettelagte aktivitetene.  
 
Støttekontakttilbudet har hatt en stabil etterspørsel, men det er fortsatt utfordrende å skaffe nok 
støttekontakter i tjenesten. 
 
Mål BAM- driften i virksomheten BAM er godt tilpasset for å kunne møte dagens og 
morgendagens behov for tjenester og etterspørsel fra målgruppen. 
Kartleggingen og analysering av virksomhetens totale drift og organisering av tjenestene ble 
gjennomført av RO i 2019.  Etterfølgende endring- og utviklingsprosess med bistand fra RO hadde 
en oppstart i februar 2020. Gjennom denne prosessen og de første samlingene fikk 
avdelingslederne ansvar for hver sin utviklingsoppgave. Dette var organisering og ledelse av 
virksomheten, behovskartlegging til faktisk ytte tjenester og faglig plattform.  
I disse gruppene ble ansatte fra ulike avdelinger forespurt om å være med. Høsten 2020 ble ny 
leder- og organisasjonsstruktur i BAM besluttet. Det ble også besluttet en modell for en faglig 
plattform, som skal bidrar til faglig forankring og felles forståelse i jobben som gjøres. Målet er økt 
kvalitet i tjenestene. 
 
Arbeidet med å evaluere enkeltvedtakene i BAM ble påstartet våren 2020. På Øvergården har 
primærkontakter og avdelingsleder gjennomført grundige kartlegginger av alle brukere, som ble 
tatt med inn i evaluering med forvaltningskontoret. Evalueringsmøtene ble også gjennomført med 
de av vergene og nærmeste pårørende som ønsket å delta. Det er også planlagt samme prosess 
ved de andre tjenesteområdene i løpet av høsten 2020/vinteren 2021. 
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Utfordringen med å drive prosessarbeid i tiden med pandemi ble drøfte med RO, hvordan 
tilrettelegge for videre framdrift i prosessen? Hvordan få fremdriften i prosessene selv om det er 
vanskelig å samle ansatte fysisk på utviklingsoppgavene og hvordan involvere alle i prosessen? 
 
Mål BAM – Robust ledergruppe i møte med morgendagens omsorg 
Ledergruppen gjennomfører lederutdanning i Helseledelse, siste modul gjennomføres våren -21. 
Målet er å styrke lederrollen og skape en trygg og effektiv ledergruppe. 
 
Mål BAM - Arbeidsplassen som læringsarena er også et av våre fokusområder. 
Når det gjelder å etablere refleksjonsgrupper på alle tjenesteområdene, er dette noe vi fortsatt 
jobber med. Her trengs det mere opplæring og veiledning i hvordan gjennomføre god refleksjon.  
I forbindelse med internundervisning på utvalgte tema, har vi gjennomført «Dette må jeg kunne, 
gode tjenester til personer med utviklingshemming». 
Utover dette har ansatte hatt mulighet til å ta e – læringskurs, samt at de har vært oppfordret til å 
ta bestemte kurs med tanke på smittevern. 

 
Kvalitetssikring/ internkontroll 
I denne perioden har det blitt jobbet med å utarbeide retningslinjer, prosedyrer etc som skal 
ivareta arbeidet med Covid-19.  
Alle ansatte med medisinansvar hatt resertifisering på medisinhåndtering. Det ble i år også gitt 
medisinkurs til medarbeidere/assistenter. Disse har fått opplæring og dispensasjon til utlevering 
av medisiner ved en eventuell krisebemanning ved Koronautbrudd. 
 

Pandemi Covid-19  
Dette året har vært preget av situasjonen som hele verden ble berørt av, pandemien Covid-19. 
Virksomheten har siden mars jobbe mye med å tilrettelegge for driften av tjenestene ved evt 
smitte samt gjort mange tiltak for å forbygge smitte blant beboere og ansatte. Mye tid har gått til 
opplæring og informasjon ut til ansatte, brukere og pårørende 
 
Vi hadde i starten av utbruddet og gjennom året noe fravær hos ansatte samt at noen ansatte var i 
karantene i starten av Korona – utbruddet. Det meldte seg fort et behov for å ha oversikt over 
beredskapsbemanning – Vi begynte å tenke team og avviksturnus. Besøksprotokoll og 
beredskapsplan med diverse retningslinjer og beredskapsliste ble utarbeidet.  
 
Samtidig var det også behov for forskjellige forebyggende tiltak innom områdene sosiale 
aktiviteter, rapportering, basale smittevernsrutine, renholdsrutine, kurs i smittevern, lage oversikt 
og bestilling smitteutstyr, hvordan utøve kriseledelse, Aktivitetsliste – unngå isolasjon for 
brukerne og lage ute-/inne aktiviteter. Primærkontakter og avdelingsleder har hatt kontakt med 
pårørende og etablert et godt samarbeid om hvilke tiltak som blir det beste for brukeren. Det er 
kontinuerlig informert om tiltak som er og som blir videreført, og det er undersøkt om ønske for 
alternativ kontakt (telefon, Ipad osv.).  
Følgende tiltak ble gjort på de forskjellige tjenesteområdene; 

- Cafe Kysthaven har vært stengt gjennom våren og sommeren, og brukere med VTA tilbud 
har fått tilbud via dagsenteret i den perioden. 

- Avlastninga ble omorganisert til en smitteenhet, det ble etter hvert åpnet for avlastning, 
men er fortsatt beredskapsbolig ved evt. smitteutbrudd. 
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- Støttekontakttjenesten og privat avlastning har gått som vanlig. 
- Besøksforbud ved bofelleskapene ble etter kort tid opphevet til besøkskontroll, som 

innebærer nærmeste familie med mulighet for å opprettholde 1 meters avstand. 
Besøkende skal ikke oppholde seg på fellesområder. 

- Hvilke aktiviteter brukere kan delta på, blir avklart fortløpende med pårørende, samt hva 
de tenker om behov for besøkskontroll.  

- Renhold i forhold til smittevern og tiltak ved rapport/overlapping er opprettholdt gjennom 
hele året. 

 
Høsten forholdt seg ganske rolig med tanke på situasjonen rundt Covid – 19.  På slutten av året, da 
det oppsto smitteutbrudd på Frøya og Hitra opplevde virksomheten å få smitte inn i egen tjeneste. 
Julehøytiden ble for mange en spesiell og krevende tid, med strenge smittevernstiltak og høy 
beredskap. På tross av strenge tiltak og en del usikkerhet, er tilbakemeldingene at både brukere 
og ansatte hadde en fin og rolig julehøytid.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Personell: 

Antall fast ansatte ved utgangen av 2020 58 

Antall årsverk ved utgangen av 2020  52,54 

Avgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

15 12,75 

Tilgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

11 8,08 

Sykefravær % 14  % 

Nærvær 84,1 % 
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Merknader:  
Det totale fraværsbilde på virksomheten er 14,0 %. Fraværet har en blanding av lang- og 

korttidsfravær på de forskjellige tjenesteområdene. Vi har hatt mange ansatte i langtidsfravær med 

helserelatert årsak (3501,3502,3503, 3504, 3509) og arbeidsmiljøutfordringer (3509).  

Tiltak som det jobbet spesielt med er på området 3509, Oppfølgingstjenesten som har et fravær på 

1. tertial 35,5% og 51,3% i 2.tertial. Flere av sykmeldingene er arbeidsrelatert, ifølge ansatte skyldes 

deres fravær dårlig fysisk og sosialt arbeidsmiljø og effekt av den psykiske belastningen det er å 

jobbe i tjenesten. Egenmelding er lite brukt. Det er gjennomført endringsoppsigelse hos ansatte og 

gitt tilbud om nye stilling innenfor andre tjenester i kommunen. Dette arbeidet er gjort i forbindelse 

med at tjenesten skulle avvikles og omorganiseres fra 01.09.20.  

I tillegg har virksomheten noen små tjenesteområdet hvor fraværs% blir fort høy hvis en ansatt har 

fravær. Dette gjelder 3501 Cafe Kysthaven som har et fravær på 22,7 %, en ansatt i 80% stilling har 

vært langtidssykemeldt. Ved 3504 BPA har det vært et fravær på 15 % langtidssykmelding, Heia 

11,8% og Sistranda avlastning 14,5% 

Ved de store tjenesteområdene 3502 Moa 9,4 % og 3503 Øvergården, 10,6 %,  har fraværet vært av 

mere kortvarig karakter, 3503 har noen langtidssykmeldinger/ helserelatert. Noe av korttidsfraværet 

kan knyttes til koronatiltak. 

 

Kompetansehevning: 

- Ny BPA-arbeidsleder gjennomførte et kurs for arbeidsledere, digitalt. 
- BPA – opplæring for saksbehandlere og ledere i kommunene i Trøndelag, 4 samling 
- Ansatte har gjennomført div E- læring via veilederen.no og helsenorge.no, fokus på 

smittevernstiltak og Corona 

- Internundervisning; «Dette må jeg kunne, gode tjenester til personer med 
utviklingshemming», 4 modul 

- Helselederutdanning 

- Resertifisering og grunnkurs i medisinhåndtering  
- Opplæring i bruken av ressursappen 

 

 

Avvik: 

Virksomheten har mottatt og behandlet 65 avvik gjennom året. Avvikene fordeler seg slik; 
- Medikamentellhåndtering (27) 
- Teknisk utstyr fungerer ikke/ mangel på utstyr (8) 
- Avvik fra behandlingsprosedyre (1) 
- Svikt i interne prosedyrer/rutiner ift rehabilitering (1) 
- Bruk av tvang der det ikke foreligger/ nødverge (2) 
- Personalmangel på enkeltvakter (2) 
- Voldstilfeller fra beboer overfor ansatt (7) 
- HMS – trusler /vold på arbeidsplassen (7) 



 

Side 60 av 108 

 

- HMS – støy (1) 
- Brann og redning, mangel /feil på teknisk utstyr (2) 
- Avvik i henhold til vedtak (1) 
- Avvik i forbindelse med journalsystem (1) 

 

Rammejusteringer av betydning:  

 Effektiviseringskrav/ innsparingskrav på kr 2 596 mill. (Tiltak 2 394 000,-) 
- Avvikle 1,8 årsverk natt v/Oppfølgingstjenesten 1,2 mill 
- Avvikle 0,8 årsverk, koordinator v/Utetjenesten 534 000,- 
- Reduksjon i budsjett støttekontakt 360 000,- 
- Reduksjon i budsjett avlastning 300 000,- 
 
 Merkostnad knyttet til Koronautgifter både på lønnsutgifter, leie arbeidstøy og innkjøp av 

div utstyr til den daglige driften, totalt kr 206 356,- 
 

 Faste utgifter som budsjettet ikke har dekning på; 
- Dalpro, kjøp av aktivitetsplass 3 dager pr uke til en bruker, totalt kr 189 292,- 
- Dalpro, økning i VTA-plasser, kommunens andel, totalt kr 130 551,-  

 

 

 

Hovedinntrykk og konklusjon: 

 
Året 2020 har vært et meget spesielt år hvor pandemien Covid-19 har preget den daglige driften, 
ressursbruken og hvilke oppgaver som har fått fokus. Det har vært utfordrende å kunne 
opprettholde tjenestenivået og ivaretatt gode smittevernstiltak rundt brukernes aktiviteter i 
dagliglivet. Ansatte har vært kreativ og aktivt på å finne gode løsninger som opplevdes greit og er i 
tråd med de retningslinjer og lovverk som blir lagt fra myndighetene. 
 
Virksomheten har en ansatte gruppe med fokus på faget, er reflektert, kreativ, omsorgsfull og 
ønsker det beste for sine brukere. Gjennom året er det jobbet mye med å medvirke til at brukerne 
har en meningsfull, positiv og aktiv livssituasjon basert på deres interesser, ønsker og behov. Vårt 
mål er å kunne yte et helhetlig tilbud basert på brukerens ressurser og enkeltvedtak, samt gi 
bistand og veiledning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. 
 
Virksomheten yter tjenester som det er stor etterspørsel etter, dette krever tjenester som er godt 
planlagt, organisert, koordinert og utvikles godt rundt hver enkelt bruker. For å kunne løse alle 
oppgavene og iverksette de mange tiltakene, er virksomheten avhengig av å ha et realistisk 
budsjett som innehar dekning av alle kostnader og utgifter.  
Budsjettet virksomheten har i dag, dekker ikke alle de eksisterende kostander og utgifter. 
Inntektsgrunnlaget som er satt i budsjettet knyttet til ressurskrevende tjenester, er ikke samstemt 
med hva virksomheten faktisk får i tilskudd. Å drifte virksomhetens mangfoldige lovpålagte 
oppgaver innenfor de budsjettmessige rammene som er gitt, vurderes som en umulig oppgave. 
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Å skaffe flere omsorgsboliger for vår målgruppe, er en satsning virksomheten har hatt over flere 
år. Å kunne bo trygt og godt er en forutsetning for en god livssituasjon for målgruppen. 
Virksomheten har fokus på å kunne utvikle sine tjenester i tråd med innbyggernes fremtidige 
behov og etterspørsel. En arbeidsgruppe har jobbet med å utrede behovet for å prosjektere nye 
samlokaliserte omsorgsboliger. Det vil bli fremmet et behov for å prosjektere nytt bofelleskap, 
Heia 2 med ca 10 boenheter. Saken vil bli politisk behandlet februar -21. 
 
Februar 2020 ble det påstartet en endring- og utviklingsprosess i virksomheten med bakgrunn i 
kartleggingen av virksomheten som ble utført i 2019 av RO. Prosessen har fokus på brukers 
rettsikkerhet, brukermedvirkning, faglig fokus, fokus på god ledelse og god dokumentasjon. I 
tillegg har den fokus på bruk av velferdsteknologisk løsninger i tjenesten og kompetanseutvikling 
hos ansatte. Ansatte har vist interesse for arbeidet, og er med i forskjellige utviklingsprosjekter. 
Den faglige plattformen som er under utarbeidelse, har et overbygget tankesett hvor fokuset er 
«Hva er viktig for deg»? Et tankesett som har til hensikt å tydeliggjøre brukerstemmen og bidra til 
at helsetjenestene møter og styrker personens egne ressurser og mestringsevne. 
Det er vedtatt en ny ledelse- og organisasjonsstruktur. Den innehar følgende roller/stillinger, 
virksomhetsleder, 3 avdelingsledere, driftskoordinator(støttefunksjon) og 
dagsenter/aktivitetsansvarlig. Det ble også vedtatt en arbeidsløype fra et behov hos en innbygger 
oppstår til den faktiske tjenestes gis. Hvordan skal arbeidsprosessene gå, hvem har følgende 
ansvar og hvordan ivareta rettsikkerheten hos den som eier behovet dvs brukeren? 
 
På grunn av pandemien har det tatt lengre tid enn planlagt å gjennomføre prosessen. Ansatte 
virker positiv til de endringer som er besluttet, og ser frem til at de effektueres. Prosessen vil pågå 
ut året 2021. 
 
På enkelte tjenesteområder har året vært preget av høyt fravær, noe som har påvirket både 
bemanningsplanene, arbeidsmiljøet og tjenesteleveransen. Bemanningssituasjonen har ført til en 
del frustrasjoner og påvirket til tider motivasjon i arbeidsgruppene. De som har stått i jobb året 
gjennom har ofte kjent på belastningen og følelsen av å ikke kunne levere optimale tjenester for 
brukerne. Virksomheten har en engasjert og dyktig personalgruppe, som jobber mot de 
målsettinger som er satt og ønsker kun det beste for brukerne. For å forbedre arbeidshverdag, må 
ledelsen og ansatte fortsette å jobbe med rekruttering, skape gode nærværsfaktorer og utvikle 
gode arbeidsmiljø på tjenesteområdene. 
 
Oppfølgingstjenesten rus og psykisk helse har gjennom året vært igjennom en avviklingsprosess av 
tjenesteområde. Det ble besluttet en omorganisering av tjenesteområdet, hvor tjenestene til 
mennesker med langvarig og alvorlig psykisk lidelse skulle videreføres i BAM. Rusomsorgen ble 
organisert i en interkommunal tjeneste med Hitra kommune og ambulant tjeneste organiseres fra 
virksomheten Familie/Helse. Den nye organiseringen tredd i kraft fra 01.09.20.  
 
Moa har dette året fått tildelt ny målgruppe inn i sin drift. Dette gjelder tjenester til mennesker 
med alvorlig psykisk lidelse som har et langvarig omsorgsbehov/bo veiledning. I tillegg til at de nå 
yter tjenester til en større målgruppe, har flere av de øvrige beboerne hatt økende behov for 
daglige tjenester. Dette har vært utfordrende å håndtert samtidig som arbeidsgruppen har hatt et 
høyt fravær hos sine ansatte.  
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Tverrfaglige samarbeidet mellom skole, avlastning/utetjenesten og foreldre har fungert optimalt. 
Når tilbudet ved Sistranda avlastningsbolig har vært åpent, har dette fungert godt for barnet og 
familien. Foreldre, brukere og ansatte gir gode tilbakemeldinger og virker fornøyde. At 
smitteenheten ble lagt til avlastningsboligen oppleves som ikke det beste med tanke på familiene 
sitt avlastningsbehov, de mister da sitt tilbud.  Familier har gitt uttrykk for at behovet for 
avlastninger er stort både for foreldre og bruker. 
 
I tillegg til blant annet å yte direkte tjenester som praktisk bistand og opplæring innehar 

virksomheten oppgave med å bistå forvaltningskontoret med behovskartlegging hos de som 
søker på tjenester. Det jobbes kontinuerlig med å effektuere enkeltvedtak, utforme tiltak som 
er tilpasset brukeren individuelt. 
 
Rekruttering av ansatte med relevant fagkompetanse innen helse/omsorgsfaget er et kontinuerlig 
og omfattende behov. Behov for kompetente ansatte med god faglig forståelse rundt 
målgruppene er særdeles viktig for å kunne yte faglig forsvarlige tjenester. Tjenesteleveransen er 
faglig kompleks, med stor grad av uforutsigbarhet. Brukernes behov for fleksibilitet og 
tilgjengelighet i tjenesteleveransen er omfattende, dette krever en smidig og endringsdyktige 
ansatte og virksomhet. Overføring av nye oppgaver fra stat til kommune preger også 
virksomhetens oppgavemengde samt behov for kontinuerlig oppdatering av den faglig 
kompetanse hos ansatte. 
 
Virksomheten har i 2020 hatt mange avganger i ansatte gruppen, dette har gitt et økende behov 
for å rekruttere nye medarbeidere med helse- og omsorgskompetanse. Det er blitt jobbet med 
tilsetting i faste stillinger og vikariat på alle tjenesteområdene. I denne prosessen har 
virksomheten hatt heltidskulturen i fokus og flere ansatte har fått økt sin deltidsstilling opp til 
100%. Utfordringen virksomheten har hatt i prosessen er lite søkere på de utlyste stillingene. De 
som søker mangler som oftest den nødvendige helse- og omsorgskompetansen.  Dette har ført til 
at flere stillinger har stått ledig i store deler av året, vaktene har til dels blitt dekt med 
tilkallingsvikarer. Mange av vaktene kommer da inn under overtidsbruk, noe som fordyrer driften.  
I noen av stillingen er det brukt innleie via vikarbyrå for å kunne opprettholde forsvarlig tjenester. 
 

 

Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks ¼ side: 

Virksomheten bo-, aktivitet- og miljøtjeneste yter heldøgns tjenester til målgruppen mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i aldersgruppen 0-100 år. Tjenestene som ytes er blant annet praktisk 
bistand og opplæring i/utenfor boligen, avlastning, støttekontakt, omsorgsstønad, veiledning, 
individuell plan og koordineringsbistand. Miljøpersonalet i virksomheten er tverrfaglig 
sammensatt, arbeider aktivt og miljøterapeutisk for bl.a. å utvikle og opprettholde 
ferdigheter/funksjoner hos den enkelte bruker. Virkemidler for å oppnå aktiv deltagelse i egen 
livssituasjon realiseres gjennom blant annet målrettet miljøarbeid, forutsigbarhet, egen mestring, 
selvbestemmelse og valgfrihet, kommunikasjon, sosialt nettverk/kontakt med familie, aktiv 
deltagelse innen kultur/fritid, meningsfylt dag-/aktivitetstilbud og trygg bosituasjon. 
Året 2020 har virksomhetet i tillegg til den daglige driften hatt fokus på blant annet; 

- Korona pandemi, trygg smittevernshåndtering på tjenesteområdene 
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- Starte prosjektering av flere omsorgsboliger for målgruppen 
- Omorganisering av Oppfølgingstjeneste rus/psykisk helse 
- Rekruttering av nye medarbeidere 
- Startet en endring- og utviklingsprosess i virksomheten for å tilpasse driften til 

morgendagens behov av tjenester.  
 
I virksomhetens utviklingsprosess jobbes det med å utarbeide en faglige plattformen som har et 
overbygget tankesett med fokuset «Hva er viktig for deg»? Dette er et tankesett som har til 
hensikt å tydeliggjøre brukerstemmen og bidra til at helse/omsorgstjenestene møter og styrker 
personenes egne ressurser og mestringsevne. 
 
 

 

Bilder til kortversjon. Husk tillatelse og opphavsrett. 
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ÅRSMELDING 2020 

 

Virksomhet: Familie og Helse 
Navn leder:Torny Dahlø Sørlie 

 

Mål og måloppnåelse: 

FOKUSOMRÅDER 2019 – 2021 VIRKSOMHETEN FAMILIE OG HELSE 
Morgendagens omsorg/tjenester 
 
Fokusområde 2019-2021 Tjenesteutvikling 
b.1 Videreutvikle Familiesenteret og ideologien «Familiens hus» som en samhandlingsmodell som 
skal legge til rette for at barn, unge og deres familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig 
tilbud. Rett hjelp til rett tid. 
 
Fokus på familiens hus:  

Ny organisering ble vedtatt i august 2020, med to nye avdelinger kalt «Huset» og «hagen». Dette 

for å tydeliggjøre forebyggende og helsefremmende arbeid som laveste nivå (utenfor huset), og at 

tiltaksnivået plasseres inne i selve huset. Det må jobbes videre med beskrivelsen som gjør det 

forståelig hva dette handler om. Det jobbes også med hvordan vi skal få til et tettere faglig 

samarbeid, for å få til et mest mulig sømløst og helhetlig tjenestetilbud. Det jobbes videre med 

henvendelsesrutiner og hvordan få til en bedre koordinering mellom forvaltningsnivå. I familiens 

hus har vi som mål å jobbe ut i fra en felles arbeidsmetodikk som tydeliggjør viktigheten av  

tverrfaglig samarbeid. Opplæring i arbeidsmetoden «Grow» er startet, der vi også har koblet på 

samarbeidspartnere. 

 
Ungdomskontakt og SLG koordinator. 
Ungdomskontakt jobber opp mot ungdommer som står i fare for å falle utenfor ift rus og 
kriminalitet.  Vi har et godt samarbeid med videregående skole, og jobber for å få til et mere fast 
samarbeid med ungdomsskolen. Ungdomskontakten har også i perioder ivaretatt oppgaver i 
skolehelsetjenesten. 30 % av ungdomskontaktrollen er avsatt til SLT arbeid. På grunn av stort 
omfang av oppgaver og ansvar lagt til SLT koordinator, kan det være hensiktsmessig å se på 
stillingsressurs og alternativ organisatorisk plassering. Plasseringen er av betydning, og en  
forutsetning for at  SLT koordinator skal få  oversikt over ulike aktører, oversikt over tiltak, kontakt 
opp mot politisk nivå og kommuneledelse. Dette også for å sikre bedre informasjonsflyt og 
oversikt. I tillegg kjøres flere prosjekter rettet mot barn og unge, som krever et tettere samarbeid 
på overordna nivå enn hva vi har i dag. Evalueringsnotat fra SLT koordinator i mars 2020, viser et 
behov for å se på fremtidig organisering og for å tydeliggjøre oppgaver og ansvar som ligger til 
stillingen. 
 
Frisklivssentralen 
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Friskliv og mestringstilbud i form av frisklivssentralen ble redusert kraftig som en følge av 
smittevernstiltak fra mars måned. I tillegg, og som en følge av effektiviseringstiltak i 2020, har 
frisklivssentralen vært i en svært begrenset drift.  
Det er jobbet med forslag til videreføring av tilbudet, målgrupper og innhold. Det er også sett på 
alternative lokaler til storhallen. Evaluering av frisklivstilbudet viser at tilbudet i fortsettelsen må 
koordineres, samt nødvendigheten av kompetanse innen kosthold, psykisk helse og fysisk 
aktivitet/trening. Det har også vært dialog med en privat aktør for å se på muligheter for et 
samarbeid. Dette jobbes det videre med i 2021. Det kan også vurderes om koordineringsrollen i en 
frisklivssentral i framtida kan legges til et evt. tjenestekontor. Det vil si at tjenestekontoret mottar 
henvisningene, vurderer behov og tilbyr eller avslår henvisningen. Dette er for å sikre et bedre 
helhetlig tilbud i kommunen for alle brukere. 
 
Ledergruppe som utfører god ledelse. 
Endring i organisering, fra 4 – til 2 avdelingsledere, samt egen fagleder for helsestasjon og 
barnevernsleder, utgjør sammen med virksomhetsleder virksomhetens administrative og faglige 
ledelse. Ny virksomhetsleder ble også tilsatt fra august måned. Ledergruppa har i 2020 jobbet 
kontinuerlig med modell for fremtidig organisering, samt utarbeidet stillings/rollebeskrivelser og 
tjenestebeskrivelser. På grunn av endringer i avdelinger, flere nye tilsatte og usikkerhet rundt hva 
omstillingen vil bety, så må omstillingsprosessen ta noen steg tilbake. Forankring av målsettingen 
med ny struktur samt skape eierskap til videre prosess er nødvendig. Dette blir en viktig 
suksessfaktor for at vi skal lykkes med Familiens Hus.  
 

 

Personell: 

Antall ansatte  40 

Antall årsverk ved utgangen av 2020 32,41 

Avgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

3 1,6 

Tilgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

 

1 1 

Sykefravær % 4,39 % 

Nærvær 95% 
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Merknader 
Sykefraværet i virksomheten har gått ned fra 5,2 % i 2019 til 4,39 % i 2020. 

Virksomheten har gode rutiner for oppfølging av fravær. Det jobbes godt med individuell 

tilrettelegging der dette er mulig. 

Virksomheten har også hatt flere ansatte som har gått av med pensjon. Virksomheten har også 
flere nytilsatte som skal være med å forme tjenesten i årene framover. Særlig gjelder dette 
innenfor barnevern og psykisk helsetjeneste. 
Flyktningetjenesten ble flyttet fra Oppvekst til Familie og helse, dvs. tilgang på 1 årsverk.  
Avgang 1,6 årsverk skyldes effektiviseringstiltak. 
Ny organiseringsmodell er vedtatt, hvor fire avdelingsledere er redusert til to. 
 
 

 

Kompetansehevning: 

 
2020 har vært et spesielt år med tanke på kompetanseheving av ansatte. Tilbud om alternativ 
undervisning via nett har ikke vært optimalt med tanke på kunnskapsformidling og læringseffekt. 
Tilbud om videreutdanninger ble satt på vent pga. smittevernstiltak.                                                                                     
Tilbud om Webinarer har vært økende, og gitt flere tilbud om kompetanseoppdatering lokalt enn 
hva som har vært mulig tidligere. Fagsamlinger og nettverkssamlinger er også gjennomført via 
nettbaserte løsninger.  
 

 1 ansatt ferdig helsesykepleier våren 2020. 

 3 ansatte v. helsestasjon mangler videreutdanning i helsesykepleie. 

 Jordmor: Akuttkurs i fødselshjelp i regi av St Olav, spesielt med tanke på beredskap 2021. 

 Rutiner for jordmortjenesten i Frøya og Hitra kommuner. 

 Kvalitetssikring rundt svangerskapsomsorgen, sårbare gravide. 

 Kurs i smittevern og korona. 

 Foreldreveiledning for småbarnsforeldre individuelt og i ICDP-gruppe, samt individuelle 

barnesamtaler.  

 Webinarer: Influensa- vaksinering, TISK og Korona.  

 1 avdelingsleder deltar i desentralisert helselederutdanning, ferdig vår 2021.   

 3 leger er under spesialisering. 

 En ansatt med videreutdanning i kognitiv terapi. 

 Avdelingsleder ved barnevernstjenesten har gjennomført videreutdanning i 

barnevernsledelse. 
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Avvik: 

 
Det er innmeldt 37 avvik i 2020. Av disse er 15 meldt som alvorlig, 13 som mindre alvorlig og 9 
som meget alvorlige.  2 av disse har fått senket alvorlighetsgrad etter lukking. 
Avvik ved legetjenesten (antall14) skyldes for det meste samhandling med legevaktsentralen og 
interne prosedyrer. Avvikssystemet oppleves å ikke fungere optimalt. Det er sendt avvik på selve 
avvikssystemet. Helsesøster/jordmortjenesten har hatt 5 avvik. Jordmortjenesten melder om 
hjemmebesøk som ikke er gjennomført innen tidsfrist, samt manglende utstyr som bilirubinmåler. 
Barnevern har 8 avvik hvorav ett avvik skyldes ansatt som ble utsatt for trusler. I tillegg flere avvik 
på informasjonssikkerhet med nedetid på fagsystem. Blant annet gjelder dette Svar inn – og Ut- 
tjeneste hvor elektroniske svar ikke har gått ut. Dette anses som av meget alvorlig avviksgrad. 
 

 

Rammejusteringer av betydning:  

 
Flyktningetjenesten ble flyttet over fra rammeområdet Oppvekst til Familie og helse, dvs. tilgang 
på 1 årsverk i 2020 og ytterligere 1 årsverk fra 2021 (flyktningkonsulent og programrådgiver). 
Rammejustering fra 2021.  
3 årsverk ( fysio, ergo og hjelpemiddel koordinator) går over til Pleie og omsorg fra 2021.                 
1 årsverk innen psykisk helse ble overflyttet fra oppfølgingstjenesten i BAM, med rammejustering 
fra 2021. 
Avgang på 1,6 årsverk på grunn av effektiviseringstiltak 2020. 
 

 

Hovedinntrykk og konklusjon: 

 
Avdeling friskliv og mestring 
Friskliv og mestringstilbud i form av frisklivssentralen ble kraftig redusert som en følge av  
smittevernstiltak fra mars måned. Som en følge av effektiviseringstiltak har frisklivssentralen fra 
sommer/høst ikke vært i drift. Koordineringsansvaret har ikke latt seg plassere over på andre 
funksjoner/ tjenester. Leieavtale med Storhallen er sagt opp for å redusere høye driftskostnader. 
Det er også jobbet med å finne alternative lokaler inntil Frøya helse – og omsorgssenter står ferdig 
i 2021. Her er det tilrettelagt med arealer for fremtidig frisklivssentral (treningsrom /kafedrift/ 
aktivitetsrom). 
 
Psykisk helsetjeneste. 
Ansvar for å gi tilbud innen psykisk helsearbeid har vært delt mellom Familie og helse, Bo, aktivitet 
og miljøtjenesten og Pleie og omsorgstjenesten.                                                                                    
Pleie og omsorgs samt Bo, aktivitet og miljøtjenesten yter 24/7 tjenester, mens Familie og helse 
har fokus på forebyggende arbeid gjennom «Familiens Hus»  
Gjennom endring i organisering, ble ROP-lidelser (rus og psykisk helse) lagt til en egen 

interkommunal Oppfølgingstjeneste.  Interkommunal oppfølgingstjeneste gir ikke tjenester til 
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brukere i heldøgns bolig. Erfaring viser behov for avklaringer når det gjelder oppgaver og ansvar 

mellom oppfølgingstjenesten og de kommunale tjenestene. Hvem gjør hva, og har ansvar for hva.                                                                                                                                           

Psykisk helsetjeneste var i en periode veldig underbemannet i påvente av nye ansettelser. Kun en 

av tre stillinger var i drift gjennom sommeren. Dette førte til ventelister, og vurdering av hvem 

som skulle få tilbud. Alle henvendelser om psykisk helsehjelp går nå til forvaltningskontoret for 

vurdering og avklaring. Vi erfarer at de aller fleste henvendelse utløser enkeltvedtak på helsehjelp. 

Grunnet effektiviseringskrav ble deler av en stilling som jobbet mot barn og unge tatt bort. Dette 

har vært merkbart, da behovet for samtaler og oppfølging av barn og unge har vært økende.  

 
 Ungdomskontakt. 
Ungdomskontakten jobber opp mot ungdommer som står i fare for å falle utenfor ift rus og 

kriminalitet. Det er et godt samarbeid med videregående skole, men det jobbes med å få til et 

tettere samarbeid med ungdomsskolen. Ungdomskontakt har i perioder ivaretatt noe oppgaver 

for helsesykepleier i skolehelsetjenesten.  

Ungdomskontakt er også SLT-koordinator, og det kan være vanskelig å vite hva man skal prioritere 

i en hektisk hverdag. I tillegg oppleves rollen som SLT-koordinator fortsatt uklar ift. ansvar og 

oppgaver. 

 
Avdeling helsestasjon, jordmortjeneste, åpen barnehage, skolehelsetjeneste og helsestasjon for 
ungdom. 
 
Helsestasjon. 
Året 2020 har båret preg av korona, omorganisering og underbemanning. Det har vært et fysisk og 

psykisk krevende år, med større arbeidstrykk, og med færre folk til å gjennomføre oppgavene. 

Fokus i 2020 har etter mars vært å opprettholde lovlig og så normal drift som mulig.  

 Gruppetilbud ved helsestasjon er helt eller delvis ikke gjennomført, da i tråd med anbefalingene 
fra helsedirektoratet. Tjenesten har opplevd trykk på henvendelser etter at sosiallærer ble tatt 
bort fra barneskolene høsten 2020.  Det har også vært flere antall individuelle avtaler enn 
normalt. 
Det har vært flere nyfødte barn, totalt 74 stk i 2020. Hjemmebesøk for nyfødte ble i en periode 
gjennomført på helsestasjon, i tråd med anbefaling fra helsedirektoratet.                                                                                                                                         
Åpen barnehage ble stengt på lik linje med alle andre barnehager 12. mars, og har hatt svært liten 
aktivitet i 2020. 
 
Jordmor.  
Det jobbes med å utarbeide rutiner for jordmortjenesten. Dette gjelder først og fremst 

rutinebeskrivelser som er spesielle for jordmortjenesten i Frøya og Hitra kommune.  

Som en kvalitetssikring i arbeidet generelt følges retningslinjer for svangerskapsomsorgen.  

Jordmortjenesten følger også nye retningslinjer ift Covid- 19 etter anbefaling fra FHI og  

Helsedirektoratet. 

Det er prøvd ut beredskapsjordmor med vaktordning i september /oktober 2020. Dette fungerte 

veldig bra! Positiv opplevelse for de gravide som følte seg trygge med en kjent jordmor.  
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Det er planlagt fast beredskapsordning fra høsten 2021, og det er en kontinuerlig kontakt med    

ST Olav angående dette. Jordmortjenesten på Frøya/Hitra har mulighet til å dekke 50% av 

beredskapen inntil det blir ansatt en jordmor til. 

Det har vært et spesielt år med tanke på Covid- 19 situasjonen, men jordmortjenesten har hatt en 

stabil tjeneste og gjennomført konsultasjoner som planlagt. Oppfølging av gravide har vært 

gjennomført som vanlig. Antall fødsler: Frøya 74, Hitra 51. 

Hjemmebesøk ble ikke gjennomført fra uke 11-33 pga restriksjoner ift Covid- 19. Det ble tilbudt 

samtale etter fødsel med jordmor og vektkontroll på helsestasjon som erstatning i denne 

perioden. 

 Hitra: gjennomført 21 hjemmebesøk hvorav 17 innenfor tidsfrist/retningslinjer (80%) 

 Frøya: gjennomført 41 besøk hvorav 30 innenfor tidsfrist/retningslinjer (73%) 

Antallet ny innskrevne gravide som har gått til konsultasjon til jordmor i svangerskapet er 61 på 

Hitra, og 84 på Frøya. 

 
Familieveileder. 
Barne-og familieveileder har til enhver tid rundt 20 familier med ett eller flere barn.  

Type saker: Sårbare gravide, foreldre som er utrygge i foreldrerollen, foreldre med egne 

belastninger, barn som pårørende. Foreldrekonflikt. Barn med diagnoser, emosjonelle -og /eller 

atferdsvansker. 

Det har vært økt trykk på individuelle samtaler med barn på mellomtrinnet. Dette skyldes trolig 

både mangel på helsesykepleiere i skolehelsetjenesten og økt alvorlighetsgrad i barns 

problematikk høsten 2020. (Bl.a nedstemthet, angst, atferdsvansker og selvmordstanker) . 

Individuelle barnesamtaler krever alltid foreldresamarbeid/veiledning og samarbeid med øvrige 

instanser. Ren foreldreveiledning har i noen grad måttet vike til fordel for disse, dvs. man kommer 

senere inn og med mindre forebygging. 

 
Barnevernstjenesten. 
Barneverntjenesten har driftet tilnærmet normalt i perioden, ut fra korona og smittevernhensyn. 

Det har vært store utskiftinger blant personalet, derav to saksbehandlere med kompetanse på 

ICDP og familieterapi. 

Det er fortsatt stort fokus på familieråd. Et godt verktøy for at barn og familier får mulighet til å ha 

medvirkning i egen sak, og at det bygges nettverk rundt familien som fortsatt er tilstede når 

barneverntjenesten avslutter saken. Målet er at familieråd skal tilbys til alle i Frøya kommune, ikke 

bare de som har kontakt med barneverntjenesten.  

Tjenesten har opplevd store utfordringer med fagsystem og ustabilitet i server. Dette har blant 

annet ført til forsinkelser i saksbehandling og at brev ikke blir sendt ut pga av feil i systemet. Det er 

meldt flere avvik på dette området i løpet av året. 

Det har vært viktig å ha fokus på personalpolitikk for å hindre unødvendig turnover. 

Barneverntjenesten er en sårbar tjeneste, og det er viktig med fokus på veiledning, slik at ansatte 

klarer å stå i jobben. 

Tjenesten har deltatt i Kystnettverket, et regionalt samarbeid for å forberede oppvekstreformen 

som trer i kraft fra 2022. Frøya kommune må ruste seg ift å ta over statlige oppgaver både ift 

økonomi og oppgaver. 
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Vi mangler tiltak lokalt i kommunen, og det er dyrt å kjøpe tjenester fra staten eller andre 

kommuner. En ser behovet for å jobbe enda mere tiltaksrettet fra 2021, nettopp for å unngå kjøp 

av tjenester. NB! Ikke refusjon fra 2022! 

Statistikk: 

94 barn som barnevernet har hatt kontakt med ila året, 61 Bekymringsmeldinger, 

58 undersøkelser, 53 barn i tiltak, 8 barn under omsorg, to barn mindre pga av at to er overført til 

settekommune pga inhabilitet. 3 ungdommer på ettervern, 5 barn etter § 4-12. og tilsynsansvar 

for 8 barn.  

 
Legekontor. 
Legekontoret har i løpet av 2020 prøvd ut pilotprosjektet ‘hjelperessurs på legevakt’, med 
tilstedevakt av personalet mandag kveld fram til kl 20:00 og lørdag og søndag fra kl 10:00-20:00.  
På grunn av koronasituasjonen i mars ble hjelperessurs på legevakt endret til beredskap av 
hjelperessurs på legevakt. Dette medfører mindre personell på morgen og ettermiddag. 
Legekontoret har hatt størst fokus på koronatiltak i de siste 7 mnd. Fra mars – juli 2020 ble det en 
stor reduksjon på pas. som fikk tilbud om oppmøte på legekontoret. Alle turister har blitt avvist, 
foruten ØHJ. Det er da tilbudt pasienter videokonsultasjoner. Dette har fungert veldig bra.            
En del investeringer er gjort ift teknologisk utstyr. Det er også oppgradert Wifi på hele Kysthaven.   
Fra juli / august har det vært et økende antall pasienter som har fått komme fysisk på 
legekontoret. 
Legekontoret har også investert i egen smittebu. Testing av personer etter FHI’s retningslinjer ble 
gjort helt fra mars 2020.  Legekontoret har etterstrebet bedriftenes ønske om å teste ansatte uten 
symptomer, som igjen har vært en økt belastning både på leger og personell.  
Julen 2020 med koronautbrudd på Frøya, resulterte i mye arbeid og overtid. Tjenesten 
mobiliserte, og håndterte situasjonen meget bra. Positive medarbeidere som ønsket å bidra til 
både testing og smittesporing. Konsekvenser av dette har vært mindre personell på jobb på 
dagtid, og lengre ventetider for pasienter på lab / skiftestue. Leger må vente for å få prøvesvar, og 
mindre tid til assistanse av leger. 
 
Flyktningtjenesten. 
Flyktningetjenesten ble høsten 2020 flyttet fra oppvekstområdet til Familie og Helse. Tjenesten 
har en flyktningekonsulent og en programrådgiver som samarbeider rundt bosetting og 
introduksprogram for flyktninger. I september 2020 ble det også inngått et samarbeid med Dalpro 
AS som gjennomfører undervisning i norsk og samfunnsfag for introduksjonsprogrammet, samt for 
rett og plikt elever i Frøya kommune.  
Frøya kommune var en av de få kommuner i Norge som mottok nye flyktninger. Tre nye 
flyktninger kom i desember 2020. IMDIs tilbakemelding til Frøya kommune er at vi scorer meget 
godt på tilrettelegging for rask bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger, samt gode 
muligheter for å få arbeid og/eller utdanning. 
 
Covid - 19 

Tjenestene har nok opplevd at smittevernstiltakene i 2020 har vært vanskelig og utfordrende over 

tid, både for fagpersonell men også for brukerne av tjenestene. Man antar at både barnevern, 

psykisk helsetjeneste og skolehelsetjenesten ha hatt en øking i henvendelser relatert til korona.  
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Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks 150 ord per tjeneste: 

 
Virksomheten Familie og helse 
Virksomheten familie og helse består av flere avdelinger og fagområder: 
Helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, åpen barnehage, barnevernstjeneste, psykisk 
helsetjeneste, flyktningtjeneste, legekontor og legevakt.                                                                                                            
I tillegg til disse tjenestene har vi en ungdomskontakt som jobber tett på ungdommer som står i 
fare for å falle utenfor ift. rus og kriminalitet.                                                                          
Virksomheten har også egen barne –og familieveileder som jobber konkret for å hjelpe barn, unge 
og familier med sine utfordringer.                                                                                                                 
Fra høsten 2020 ble også Flyktningetjenesten lagt under familie og Helse. 
 
Alle avdelingene er sentrale i et «Familiens hus» Et konsept der alle faggrupper samarbeider slik at 
innbyggerne slipper å gå fra en tjeneste til en annen når de har behov for hjelp. 
I tillegg til å yte tjenester til voksne, jobber tjenestene med barn og familier og deres nettverk. 
Familie og helse jobber særskilt for å forebygge, og komme inn tidlig med hjelp ved behov. 
Terskelen for å ta kontakt med våre tjenester skal være lav. 
Jobben vår er å: 

 Møte pasienten/ brukeren, forebygge, behandle og utrede.  
 Vi driver aktivt med rådgivning, og en stor del av jobben er å trygge pasienten/ brukeren. 

 Vi driver med folkehelsearbeid. 

 
Barneverntjenesten i Frøya skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge 
oppvekstkår. Tjenesten iverksetter og følger opp hjelpetiltak som veiledning, støttekontakt, 
besøkshjem, fritidsaktiviteter og iverksetter og følger opp omsorgstiltak.                         
Barnevernstjenesten på Frøya har stort fokus på familieråd. Dette er et godt verktøy for at barn og 
familier får mulighet til å ha medvirkning i egen sak, og at det bygges nettverk rundt familien som 
fortsatt er tilstede når barneverntjenesten avslutter saken.  I 2020 har totalt 94 barn på Frøya hatt 
kontakt med barneverntjenesten på en eller annen måte. Barnevernstjenesten har mottatt 61 
bekymringsmeldinger, og det ble gitt 61 omsorgs – og hjelpetiltak gjennom året. Frøya kommune 
hadde ved utgangen av 2020 totalt 8 barn under omsorg. 
 
Flyktningetjenestens hovedoppgave er bosetting og integrering av voksne og enslige mindreårige 
flyktninger. Flyktningetjenesten er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger, 
der målsettingen er å styrke flyktningenes muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, og i 
samfunnslivet for øvrig. Flyktningetjenesten bidrar også med hjelp slik at den enkelte kan bli mest 
mulig økonomisk selvstendig. Det ble i 2020 inngått et samarbeid med Dalpro AS som 
gjennomfører undervisning i norsk og samfunnsfag for introduksjonsprogrammet, samt rett og 
plikt elever i Frøya kommune.  
Frøya kommune var en av de få kommuner i Norge som mottok nye flyktninger i 2020. Tre nye 
flyktninger kom i desember. IMDIs tilbakemelding til Frøya kommune er at vi scorer meget godt på 
tilrettelegging for rask bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger, samt gode muligheter 
for å få arbeid og/eller utdanning. 
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ÅRSMELDING 2020 

 

Virksomhet: NAV Frøya 
Navn leder:  Elin G. Reppe 

 

MÅL for de sosiale tjenestene i NAV:  

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov 2009-12-18 nr. 131)  
regulerer de kommunale, sosiale tjenestene som obligatorisk inngår i NAV-kontoret.  
Dette gjelder i hovedsak tjenester av økonomisk og arbeidsrettet karakter. 
 
Følgende sosiale tjenester inngår i NAV-kontoret: 

 Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning 

 Økonomisk stønad 

 Midlertidig botilbud 

 Individuell plan 

 Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad 

 
Utsatte brukergrupper som prioriteres spesielt er:  
Ungdom, langtidsledige og innvandrere utenfor EØS. 
 
Utfordringer: 
NAV-kontoret ser et økende antall ungdom utenfor arbeid og utdanning. I årene som kommer vil flere 
unge enn vanlig mislykkes med gjennomføring av videregående opplæring, og unge arbeidssøkere vil 
ha særskilt store vanskeligheter med innpass i arbeidsmarkedet.  
Innenfor denne gruppen finner vi også enslige forsørgere og flyktninger. 
Tiltak: 
I 2019 ble Ungdomsprosjektet med tilskuddsmidler fra Statsforvalteren etablert. Hensikten med 
prosjektet var å bistå unge under 30 år med å komme i arbeid, kvalifiserende aktivitet eller tilbake til 
skolebenken for å fullføre vgs.  
Registrerte ungdommer i NAV har til dels store utfordringer og krever at veileder er tett på over tid. 
Måloppnåelse: 
Ungdomsveilederne har jobbet godt og vi har flere suksesshistorier å vise til. Mange har kommet ut i 
fast arbeid og flere har fått viktig arbeidserfaring gjennom arbeidstrening. 
Prosjektet gir tilskudd i 3 år og da må personalressurs finnes innenfor kommunens økonomiske 
rammer.   
 
Faktatall:  
1) I 2020 behandlet NAV Frøya 778 utbetalinger fordelt på 116 brukere/familier. En nedgang fra 
året før. 
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  De 116 brukerne fordeler seg slik: 
    - ektepar/samboende med forsørgeransvar for barn: 19 
    - ektepar /samboende uten forsørgeransvar for barn: 16 
    - enslige forsørgere: 24 
    - enslig ungdom fra og med fylte 18 år inntil de fyller 25 år: 15 
    - enslige fra og med fylte 25 år: 42 
 
Sum utbetaling av sosial stønad i 2020: 4,2 mill.  
De største utbetalingene gikk til enslige forsørgere og enslige over 25 år. 
Av totalt antall utbetalinger mottok bosatte flyktninger: 680 000,- og arbeidsinnvandrere: 490 000,-  
Mye av dette er utbetalinger ifbm korona og permitteringer. 
 
2) Den kommunale bemanningsressursen er for lav til at oppfølgingen blir optimal.  
Dette betyr at brukere blir gående på sosial stønad i lengre perioder enn hva som er nødvendig, som 
også betyr større utbetalinger. 
 

 

Personell: 

Antall ansatte 3 (+1 prosjektstilling) 

Antall årsverk ved utgangen av 2020  3 (+1 prosjektstilling) 

Avgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

0 0 

Tilgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

0 0  

Sykefravær % % 

Nærvær % 

Merknader: 
 

 

Kompetansehevning: 

Alle ansatte følger oppsatt kompetanseplan. Fokus er veiledning- og inkluderingskompetanse. 
Kontoret deltar på alle fagsamlinger i regi av Statsforvalteren og deltar i nettverkssamlinger i 
regionen. Opplæring på digitale løsninger og plattformer er viktig framover. 

 

Avvik: 
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Det er urealistisk budsjettering på artene 1417 Bidrag til livsopphold og 14718 Bidrag til 
boligutgifter.    
Viser til erfaringstall fra regnskapet de siste 6 årene.  
Blir artene 14717 og 14718 fortsatt underbudsjettert, vil vi også ha store avvik i årene som 
kommer.  
 

 

Rammejusteringer av betydning:  

NAV Frøya har ikke hatt rammejusteringer av betydning, kun nødvendig justering på 
stønadspostene som har vært underbudsjettert i utgangspunktet. 

 

Hovedinntrykk og konklusjon: 

Skal NAV levere på samfunnsoppdraget, må også den kommunale årsverksrammen økes. For å 
klare en individuell arbeidsrettet oppfølging slik at flere blir selvforsørget må kontoret få flere 
ansatte.  
NAV Frøya ser flere grupper i samfunnet vårt med store utfordringer. En av gruppene vi har tatt 
tak i er den økende andel ungdom som søker sosial stønad. 
 
Fra juli 2019 startet NAV Hitra Frøya opp «Ungdomsprosjektet» som er et prosjekt med utvidet og 
arbeidsretta oppfølging av ungdom. Målgruppen er ungdom 18 - 30 år som er registrert hos NAV. 
Målet er å bistå så mange ungdommer som mulig og så raskt som mulig inn i ordinære løp som er 
hensiktsmessig og bærekraftig. 
Prosjektet er finansiert med tilskuddsmidler fra Statsforvalteren tilsvarende 50% stilling og 50% 
engasjementstilling finansiert av Frøya kommune.  
Helårsvirkning av prosjektet skulle vi få i 2020, men pga korona-pandemien ble de unge de første 
som ble permittert dessverre og det resulterte i at mange måtte være borte fra arbeid og tiltak.  
Likevel ser vi nå mange positive brukerløp som har resultert i arbeid eller tilbakeføring til vgs.    

 

Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks 150 ord per tjeneste: 

Kommunale tjenester i NAV Frøya:  
Målsetningen for de sosiale tjenestene i NAV er å bidra til forebygging og redusering av fattigdom, 
fremme sosial inkludering og bidra til å bygge et sterkere sosialt sikkerhetsnett. Øke mulighetene 
for hver enkelt mottaker av sosial stønad å bli selvforsørget. 
 
NAV Frøya registrerer at antall søknader på økonomisk sosialhjelp er nesten 3-doblet de siste 10 
årene. Dette gjenspeiler et samfunn som har langt flere fattige blant sine innbyggere enn tidligere. 
Vi ser en større kompleksitet i hver brukersak og en økning blant søkere med forsørgeransvar for 
barn.  
Det er derfor viktig at ansatte i NAV-kontoret har handlingsrom for å gjøre de gode individuelle og 
konkrete vurderinger som er nødvendig, slik at den enkelte får den oppfølgingen de har krav på 
etter målsettingen.  
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Vi må unngå at noen blir gående på sosial stønad i lengre perioder enn hva som er nødvendig, 
men får muligheten til å komme i arbeid.       
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ÅRSMELDING 2020 

 

Virksomhet: Pleie- og omsorgstjenesten 
Navn leder: Ann Kristin Sandvik 

 

Mål og måloppnåelse: 

Morgendagens omsorg: 
Morgendagens omsorg er et viktig vedtak for pleie- og omsorgstjenesten, og det har vært et stort 
fokusområde for virksomheten også i 2020. I 2020 er det først og fremt organisering og 
bemanning som har vært i fokus. Det er jobbet med ulike modeller for ny organisering av pleie- og 
omsorgstjenesten, og det er landet på en modell som vil være den beste for videre organisering av 
virksomheten i morgendagens omsorg.  Det har vært et omfattende arbeid med utforming av det 
forestående helsehuset og omsorgsboligene, men det har vært en god og involverende prosess 
der vi som brukere av byggene, har fått være delaktig i viktige beslutninger.  
I forhold til prosessen om ny organisering har man hatt stort fokus på at ansatte skal få delta og 
uttrykke hva som er viktig for dem. Det er gjennomført kartleggingssamtaler med nesten alle, slik 
at alle skal få mulighet å si noe før ny innplassering blir gjennomført. Det gjenstår noen 
kartleggingssamtaler, som prioriteres først på 2021. 
 
Livsgledehjem:  
Frøya sykehjem og boenheten på Beinskaret ble re-sertifisert som livsgledehjem igjen i 2020. 
Denne gangen ble resertifiseringen gjennomført på avstand. Resertifisering på avstand ble 
gjennomført på grunn av at stiftelsen opplever at det er gode rutiner og jobbes systematisk rundt 
livsgledearbeidet i virksomheten. Vi fikk tilbakemeldinger i resertifiseringsrapporten at det jobbes 
svært godt med livsglede. Undersøkelsen blant ansatte før resertifiseringen viser også at livsglede 
har positiv påvirkning på arbeidsmiljøet.  
 
Hverdagsrehabilitering: 
Pleie- og omsorgstjenesten er representert i tverrfaglig hverdagsmestringsteam. 
Hverdagsrehabilitering er etablert som en tverrfaglig arbeidsmetode i Helse- og mestring. Å få på 
plass hverdagsmestring som tankesett danner grunnmuren i omsorgstrappen vår, og er viktig for 
videre arbeid med morgendagens omsorg. Refleksjon rundt hverdagsmestring er et nyttig verktøy 
vi bruker for å etablere tankesettet. 
 
Heltidskultur: 
Virksomheten har jobbet med heltidskultur siden høsten 2017. Dette har vært jobbet som 
medarbeiderdrevet innovasjon, der ansatte selv har jobbet frem resultatene. Målsettingen er å ha 
en arbeidstidsordning som fremmer heltid og ivaretar bruker, ansattes og driftens behov for god 
kvalitet i tjenesten. Det legges til rette for trygghet, trivsel og effektiv organisering i hverdagen. 
Prosjektet ble avsluttet i mai 2018, men avdelingene har jobbet videre med arbeidstidsordninger 
som fremmer heltid. Vi har nå fått prøvd ut langvakts-turnuser på alle avdelinger, de siste 
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avdelingene fra høsten 2020. Dette har gitt oss en god erfaring for gode arbeidstidsordninger i 
morgendagens omsorg.  
  
Demensomsorgen:  
Virksomheten har i tillegg jobbet målrettet med fokus på demens også i 2020 og 
hukommelsesteam er godt etablert. Vi er også med i et erfaringsnettverkt for demens i Trøndelag 
som er et fagnettverk på demensområdet i Trøndelag, koordinert av Utviklingssenter for sykehjem 
og hjemmetjenester (USHT). Vi har dagsenter for demente 4 dager i uka som drives godt, og det er 
jobbet aktivt med et mer demens-vennlig samfunn. For 2019 fikk vi ekstra midler til styrking av 
demensavdelingene på Frøya sykehjem. Dette er et tiltak som styrker demensomsorgen i Frøya 
kommune, men vi ser fortsatt at det må styrkes opp rundt denne pasientgruppen. Pasienter med 
kognitiv svikt har behov for høyere bemanningsfaktor og tettere oppfølgning enn pasienter med 
somatisk sykdom og vi ser at pasienter i denne gruppen stadig blir yngre og har mer sammensatte 
utfordringer.  
 
Forvaltningskontor for helse- og mestring: 
Forvaltningskontor Helse og omsorg ble overført til virksomheten i 2018 med to ansatte. 
Forvaltningskontoret er også kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, 
og behandler søknader om retten til individuell plan og koordinator for barn unge og voksne.  
Saksmengden har vært økende, men med en liten nedgang i 2020 hvor det ble behandlet 652 
saker. Hovedtyngden enkeltsaker er knyttet til egenbetaling for langtidsopphold i institusjon med 
årlige etteroppgjør, til sammen 151 saker. Sakene for øvrig spenner vidt fra søknad om opphold i 
institusjon, helsehjelp i hjemmet, psykisk helsetjeneste, hverdagsrehabilitering, 
dagaktivitetstilbud, støttekontakt, omsorgsstønad, og praktisk bistand/personlig assistanse 
mm. Mange saker er komplekse og ressurskrevende for et kontor med få ansatte og lite fagmiljø. 
Det er behandlet 2 klagesaker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 13 dager.  

 

Personell: 

Antall ansatte 125 faste ansatte + vikarer i turnus og 

tilkallingsvikarer. 

Antall årsverk ved utgangen av 2020:   99,8 
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Sykefravær % 

Totalt PLO: 11,6% 

Frøya sykehjem, korttid: 7,3% 

Frøya sykehjem, somatisk: 12,0% 

Hjemmebasert omsorg: 13,6% 

Miljøavdelinger: 19,2% 

Beinskaret: 19,3% 

BPA: 7,4% 

Dagsenter: 1,1 % 

Forvaltning: 8,3% 

Kjøkken: 2,3% 

 

Nærvær % 

Totalt PLO: 86,5% 

Frøya sykehjem, korttid: 89,9% 

Frøya sykehjem, somatisk: 85,8% 

Hjemmebasert omsorg: 84,7% 

Miljøavdelinger: 79 % 

Beinskaret: 79,6 % 

BPA: 91,3 % 

Dagsenter: 98,3% 

Forvaltning: 89% 

Kjøkken: 96,8% 
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Merknader: 
Virksomheten har gode rutiner for oppfølgning ved fravær, og det jobbes kontinuerlig med dette. Vi 

ser at tett samarbeid med fastleger og medarbeiderne kan hjelpe oss å finne gode løsninger for å 

hindre sykefravær med individuell tilrettelegging, men det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å 

komme i mål med dette. Virksomheten har et totalt fravær på 11,6% for 2020. Dette er for høyt, og 

en økning fra 9,8% i 2019. Det har vært en del Koronarelatert fravær, men tillegg er det høyt 

langtidsfravær over 56dgr (6,9%). Det er flere ansatte som er sykemeldt frem til de skal gå av med 

pensjon, eller er ute i langtidsfravær pga. sykdom.   

 

Vi ser også at samhandling med lege ikke har vært like god siste år. Det kommer ofte sykemeldinger 

uten dialog om mulighetene til tilrettelegging. Vi ser fortsatt at holdningen til sykemelding kan 

være vanskelig å snu. Det er vanskelig å fokuset fra at man er sykemeldt fra oppgaver, og ikke 

arbeidstid. 

 

Kompetansehevning:  

 Internundervisning etter årshjul: Vi har hatt internundervisning etter årshjul, og vi har 
også hatt kompetanseheving på ansatte gjennom pasientsikkerhetsprogrammet TOFT.  

 ABC til fagarbeider (7 ansatte) 

 1 ansatte på desentralisert sykepleierutdanning, deltid 

 1 ansatt på desentralisert sykepleierutdanning, heltid  

 I tillegg tilbyr vi ansatte kontinuerlig å ta videreutdanning innenfor ABC- forløp, både 
demensomsorg og geriatri. 

 

 

Avvik: 

Det er innmeldt 146 avvik i 2020. Av disse er 80 meldt som alvorlig, 36 som lite alvorlig og 30 som 
meget alvorlig. 37 avvik gjelder hjemmetjenesten, 105 avvik sykehjemmet og det er innmeldt 1 
HMS avvik. Størsteparten av avvikene gjelder avvik i forbindelse med medikamenthåndtering/ 
medisinering. Det kan eksempelvis være feildosering som oppdages før medisiner gis til 
pasientene eller medisiner som ligger igjen i dosetter.  Alle avvik gjennomgås i avdelingene.  
 
De fleste avvik i 2020 er lukket på virksomheten, men det har vært et meget alvorlig avvik i forhold 
til vold og trusler som har gått til kommunalsjef for helse- og mestring, og blitt anmeldt.  

 

 

Rammejusteringer av betydning:  
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Seniorkonsulent e-helse ble flyttet fra økonomi til pleie- og omsorg våren 2019. I tillegg ble 
miljøavdelingen styrket med 1,5 årsverk i 2019 budsjettet.  Dette utgjør en økning på 2,5 årsverk 
som kom inn i 2020.  
 
Høsten 2020 ble 3 årsverk fra familie- og helse overflyttet virksomheten. (fysioterapeut, 
ergoterapeut og hjelpemiddelkoordinator). Denne økningen kommer inn i budsjett fra 2021. Fra 
2021 vil også institusjonskjøkkenet få en reduksjon på 0,8 årsverk som flyttes til Sistranda skole, 
kantinedrift. Årsverk-rammen fra 2021 vil derfor være 102 årsverk.  

 

 

 

Hovedinntrykk og konklusjon:  

Pleie- og omsorgstjenesten er med de ulike avdelingene i positiv endring og utvikling. Fokus på 
holdningsskapende arbeid nytter, og er også med på å gi bedre tjenester til pasientene. 
Virksomheten har også fått på plass mange strukturer som er positivt både for pasienter og 
ansatte, dette må vi ha videre fokus på fremover også. I 2020 er det gjennomført 
brukerundersøkelser til beboere og pårørende ved Frøya sykehjem, med gode resultater.  
 
Vi i pleie- og omsorgstjenesten har jobbet mye med morgendagens omsorg og alt dette innebærer 
for oss i 2020. Vi ser frem til videre jobbing, og ikke minst innflytting i nytt helsehus og 
omsorgsboliger høsten 2021. Ellers har hovedfokuset for alle avdelinger i 2020 har dreiet seg om 
korona- situasjonen som vi har stått i store deler av året. Virksomheten har jobbet godt og 
systematisk for å få på plass alle nødvendige tiltak og forberede oss på mulig smitte fra første dag. 
Ansatte har vært omstillingsdyktige og tatt nye utfordringer på strak arm etter hvert som 
situasjonen har endret seg. Å være nødt til å stenge sykehjemmet for besøk har vært spesielt 
vanskelig, da dette selvsagt ikke er noe vi ønsker å gjøre. Samtidig har det vært et nødvendig tiltak 
for å beskytte de mest sårbare innbyggerne i Frøya kommune. Ansatte har jobbet godt slik at 
beboere har fått ivaretatt kontakt med sine på alternative måter i perioder hvor det har vært 
stengt.  
 
Virksomheten ser fortsatt at pasienter med kognitiv svikt er en økende gruppe, og på Frøya 

sykehjem opplever vi stadig økt antall pasienter med kognitiv svikt og flere forespørsler om 

avlastning for ektefeller som bor hjemme sammen med mennesker med kognitiv svikt. Vi ser også 

at pasientene blir stadig yngre og har mer sammensatte utfordringer. Pasienter med kognitiv svikt 

har behov for en høyere bemanningsfaktor og tettere oppfølgning en pasienter med somatisk 

sykdom. Dette skaper utfordring, da vi har lav grunnbemanning på våre miljøavdelinger. 

Erfaringene viser at pasientgruppen på miljøavdelingene oftest er de som krever ekstra 

bemanning på grunn av utrygghet og lav mestringsfølelse, som igjen kan resultere i utagerende 

adferd.  

2020 har vært preget med mange langtidsplasser i korttidsavdelingen, noe som har ført til at vi 

ikke har fått tatt imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus innen fristene. Et døgn med 
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utskrivningsklare på sykehus koster virksomheten ca. 5000,-.  For 2020 har kostnadene med 

utskrivningsklare på sykehus vært ca. 1 mill.  

Vi har i 2020, som i 2019 vært nødt til å bruke vikarbyråtjenester for å gi forsvarlig gode nok 
tjenester. Det brukes mest i BPA- tjenesten, totalt ca. 4,5 mill. på 2 BPA- ordninger i 2020. Det ble 
også nødvendig mer større bruk av vikartjenester under ferieavviklingen i 2020, da vi på grunn av 
korona- situasjonen ikke kunne bruke svenske legestudenter som ferievikarer, som har vært 
praksis tidligere år.  
  

 

Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks ¼ side: ALLE!!! 

Pleie- og omsorgstjenesten har 99,8 årsverk og ca. 125 faste ansatte + vikarer. Virksomheten yter 
tjenester til over 300 brukere, primært eldre. 
 
Frøya sykehjem har 57 plasser, hvorav 13 på korttidsavdelingen. På korttidsavdelingen er det 
fokus på rehabilitering, og vi har det siste året hatt egen fysioterapeut ansatt i virksomheten. I 
tillegg tildeles det avlastningsopphold som pårørendestøtte. Dette kan bidra til pårørende med 
omsorgsoppgaver får regelmessig fri og at bruker kan bo lenger i eget hjem, og man utsetter fast 
institusjonsopphold. Øvrige plasser på Frøya sykehjem er fordelt på 2 miljøavdelinger, for brukere 
med kognitiv svikt og 3 somatiske avdelinger for langtidsopphold. Sykehjemmet er sertifisert 
livsgledehjem fra 2016, og har ansatt aktivitører og livsgledekonsulent. Vi har en egen 
dialysestasjon underlagt St. Olavs hospital og eget institusjonskjøkken, som i tillegg til å lage mat 
til sykehjemmet også selger middag til hjemmeboende og drifter kantina ved Sistranda 
barneskole.  
 
Hjemmetjenesten yter tjenester til brukere både på fast-Frøya og i øyrekka. Det er ca. 250 
tjenestemottakere, de fordeles primært på hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet.  
Beinskardet omsorgsbolig er to delt. I det ene bygget er det 12 leiligheter med eget soverom og i 
det andre bygget er det personalbase og felleskjøkken og stue, i tillegg til 6 boenheter (som ikke 
har eget soverom).  
 
Virksomheten drifter 3 typer dagsenter for hjemmeboende: dagsenter for demente med 6 plasser, 
dagsenter for eldre med 14 plasser, og åpent dagsenter på Beinskardet 2 dager i uka.  
 
Pleie og omsorgstjenesten har eget hukommelsesteam og er representert i 
hverdagsmestringsteam. Støttekontakter for eldre er også underlagt virksomheten.  
 
Tildeling av tjenester foretas av forvaltningskontor for helse- og omsorg, som er underlagt 
virksomheten, men behandler søknader om helse– og omsorgstjenester for hele rammeområdet 
helse- og mestring. 

 

Bilder til kortversjon. Husk tillatelse og opphavsrett. 

 



 

Side 82 av 108 

 

 

ÅRSMELDING 2020 
 

Virksomhet: kultur og idrett 
Navn leder: Marit Wisløff Norborg 

 

Mål og måloppnåelse: 

Kommuneplanens samfunnsdel:  
Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune 

 Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet.  

 Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokument.  
Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet. 

 

Personell: 

Antall ansatte 14 

Antall årsverk ved utgangen av 2020 9,73 

Avgang i perioden 
 

Antall ansatte Antall årsverk 

1 0,40 

Tilgang i perioden 
 

Antall ansatte Antall årsverk 

1 0,40 

Sykefravær % 2,1 

Nærvær  

Merknader: 
På grunn av omdisponering har man kun hatt 0,8 årsverk i Frivilligsentralen fra april 2020 og ut året. I 
tillegg har man i deler av året også vært videre omdisponert, samt bidratt i jobben med 
smittesporing. Skal Frivilligsentralen skulle kunne gå tilbake til normal drift er det essensielt å gå 
tilbake til 100% stilling. 
En ansatt er politisk engasjert i 20 prosent fast engasjement og leverer oversikt over timebruk hver 
måned. Det søkes refusjonskrav for det politiske arbeidet.  
 

 

 

Hovedinntrykk og konklusjon: 

Frøya Frivilligsentral 
Frøya Frivilligsentral har hele Frøya kommune som sitt virkeområde. Formålet er å stimulere til økt 

frivillig innsats gjennom mobilisering av frivillige til ulike aktiviteter som styrker det sosiale 

nettverket og øker livskvaliteten til mennesker i nærmiljøet. Sentralen skal i tillegg fokusere på 

ressurser og nettverksbygging mellom enkeltpersoner, frivillige lag, foreninger, organisasjoner og 
offentlig sektor. Sentralen er også med inn som bidragsyter i andre virksomheter i kommunen. 

 

Året 2020 har vært et annerledes år, også for Frivilligsentralen. Fra full aktivitet i starten av året, til 
fullstendig nedstenging 12.mars. Siden har det vært åpnet for aktiviteter så fort nasjonale og 

kommunale anbefalinger og restriksjoner har tillatt det, men det meste av året har Frivilligsentralen 

holdt fysisk stengt. Nedstenging krevde nytenking, og med det så Frøyatrimmen dagens lys. 
Bakgrunnen for oppstart var ønske om å tilby innbyggerne en aktivitet som lot seg kombinere med 
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strenge smittevernregler, og stengte bygninger. Trimmen gikk fra 7.juni til 15.oktober. Suksessen 

var et faktum, og hele 1280 deltakere som til sammen sjekket inn på de forskjellige trimpostene 

fantastiske 130 490 ganger. Engasjementet har vært formidabelt, og ønske om å legge ned frivillig 

innsats av den enkelte frøyværing har vært merkbart. Broer bygges, stier merkes og nye turløyper 
har blitt etablert rundt om i grendene. Frivilligsentralen har valgt å bruke tid på å bygge opp ett godt 

trimkonseptet for kommunen, og har samarbeidet tett med enkeltstående frivillige, grendelag, 

interessegrupper rundt trimhyttene samt representanter fra turlaget. 15.november startet 
vintertrimmen, og vil gå frem til 15.mars 2021. Også her har antallet deltakere og innsjekk vært 

over all forventning. Videre tanker rundt Frøyatrimmen er å arrangere to trimmer i året, med to 

måneders opphold. Vår/sommertrim fra 15.mai til 15.septemper og høst/vintertrim fra 15.november 
til 15.mars.  

 

Jul langs Steinalderløypa var et annet resultat av at sentralen måtte tenke nytt og annerledes. Alle 

innendørs arrangementer, samt Nissemarsjen måtte utgå også i denne perioden grunnet smittevern. 
Frivilligsentralen har tradisjon for fine familieaktiviteter i adventstiden. Dette ønsket man å 

opprettholde, da det føltes viktig å gi de yngste frøyværingene positive opplevelser i en tid der alt 

som er moro var avlyst. Frivilligsentralen inngikk et samarbeid med Frøya handelsstand, og gav det 
navnet «Jul langs Steinalderløypa». Med anledning til å samle maks 200 deltakere også til utendørs 

arrangement foregikk det hele via forhåndspåmelding. Den nederste delen av Steinalderløypa ble 

pyntet med fakler, pyntede juletre, pyntede gapahuker, servering av saft og pepperkaker og natursti 
med premier. Frøya teaterlag ble leid inn, og de stilte med alskens små og store nisser og alver som 

skapte liv og moro langs løypa. I den nederste gapahuken satt selveste julenissen. Her ble det delt ut 

både gaver til barna og nissemarsjmedaljer. Tilbakemeldingen på arrangementet har vært gode. 

Kanskje har en ny tradisjon sett dagens lys? Digital adventskalender ble gjennomført i desember, 
deltakelsen var god også her. 

 

Gjennom et normalt år er det svært mange ulike aktiviteter på Frivilligsentralen. Rekruttering av 
frivillige har over noen år nå vært utfordrende. Frivillige knyttet opp mot sentralen ønsker å bli 

spurt om å bidra på enkelttilstelninger heller enn å gå inn i faste ordninger. Man ser at dagens 

pensjonister er spreke og foretrekker å bruke tid på barnebarn, familie og andre egenaktiviteter. 

Yngre voksne prioriterer i høy grad å bidra som frivillige inn mot aktiviteter hvor barna er med. 
Dette gjør det vanskelig å opprette tjenester basert på faste frivillige. Unntaket er varekjøring. Der 

har sentralen hatt en fast stamme av frivillige over flere år. 

 
I forbindelse med pandemien kjøpte Frøya kommune inn den digitale plattformen NyBy. NyBy ble 

flittig brukt, og de fleste forespørsler om hjelp fra frivillige ble svart ut på kort tid. Plattformen ble 

spesielt mye brukt til varekjøring i de strengeste restriksjonsperiodene. Frivilligsentralen har vært 
sentral i administrering av NyBy.  

 

Under et vanlig år arrangerer Frivilligsentralen blant annet allsangcafe en gang pr måned, konserter 

via den kulturelle spaserstokken, frokostklubben gretne gamle gubber en gang pr måned og 
lavterskeltrening i basishallen en gang pr uke for å nevne noe. I tillegg har vi dagsenter fast en dag 

pr uke, og bidrar på arrangementer som f.eks sommermarked ved Frøya sykehjem Det meste av 

dette har utgått store deler av 2020 grunnet covid-19 restriksjoner.  

 
Detter er noe av det som skjedde i 2020: 

 Dagsenter 

 Språkkafe 
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 Gretne gamle gubber 

 Allsangkafe 

 Tv aksjonen 

 Julekorga i samarbeid med NAV og Rema 1000 

 Sammen på julaften 

 NyBy 

 Sommerleir for ungdom 

 Hjem for en 50 og 100 lapp 

 Vinteraktivitetsuke 

 Varekjøring til hjemmeboende eldre 

 Jul langs Steinalderløypa 

 Digital adventskalender på Facebook 

 Temakafe i samarbeid med kreftforeningen (også digitalt) 

 Frøyatrimmen og vintertrimmen 
 
Kulturhuset og kino 
Kulturhuset og Kino ble hardt rammet av koronapandemien i 2020. I lange perioder ble lokalene 
stengt, og/eller holdt åpent med svært begrenset publikumskapasitet. Konsekvensen av dette var 
en betydelig reduksjon av antall arrangementer/forestillinger, og derav også en dramatisk 
inntektssvikt. Tiltaksplan ble etablert for høsten 2020, der man fokuserte på lokale 
artister/utøvere, og til dels lavterskeltilbud, for å begrense arrangementsutgiftene. Dette bidro til 
å gi innbyggerne et kulturtilbud, uten at kulturhuset gikk på større økonomiske tap. En stor takk til 
det frivillige kulturlivet på Frøya for samarbeid og engasjement i 2020. Kulturhusets ansatte har 
vært omdisponert i perioder hvor kulturhuset har vært stengt. Kulturvernarbeid på Stabben fort, 
middelalderkirkegården på Titran, oppgradering av Bygdetunet, skiltproduksjon på Titran og 
produksjon av informasjonsplater i Gammelskolen er eksempler på arbeidsoppgaver som 
kulturhusets ansatte har utført, i de periodene kulturhuset har vært pålagt å begrense 
aktivitetene. Ellers har kulturhuset hatt sterkt fokus på sparetiltak jfr. Politisk vedtak på økonomisk 
nedtrekk i virksomheten, ved bl.a. å jobbe med bedre utnyttelse av personalressursene (fleksibel 
arbeidstid), samt gjennomgang av avtaler med leverandører og samarbeidspartnere. 
 
Spillemidler: 
Frøya kommune har videresendt 5 søknader om spillemidler for idrettsanlegg til Trøndelag som 
står for den endelige saksbehandlingen. Tildeling gjøres av departementet. 
En ny søknad ble levert i 2020, den gjelder rehabilitering av «Golan» fotballbane, gressbanen ved 
siden av Frøya Storhall. De andre søknadene er godkjent tidligere men må fremmes på nytt på 
grunn av manglende midle til fylket. Selv om søknadene er godkjent tidligere må de fremmes på 
nytt hvert år inntil vi har mottatt spillemidlene. Dette gjelder Frøya Storhall, sosiale rom  og ekstra 
garderobesett ved Frøya Storhall samt rehabilitering av skillevegger i Frøyahallen. 
I 2020 mottok Kverva grendelag spillemidler for ny gressmatte i bablingen ved Nordskag skole, et 
anlegg som er overtatt av Frøya kommune. 
 
Kulturmidler: 
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Kulturmidler med til sammen kr. 300 000 ble tildelt 2020. Til sammen 14 grendelag fikk tildelt 
penger i tillegg til fire andre ulike frivillige organisasjoner. Når det gjelder idretten ble seks lag 
tildelt penger, dette ble gjort i tett samarbeid med Frøya Idrettsråd. 
SalMar-fond: 
Også i 2020 ble det i et godt samarbeid med SalMar utdelt kr. 450 000 til ulike frivillige lag og 
organisasjoner på Frøya. Frøya kommune lyser ut og tar det administratives, vi tilrår ovenfor 
SalMar mens bedriften gjør den endelige tildelingen. Dette er en ordning som betyr mye for 
frivilligheten på Frøya. Ordningen har bestått en årrekke og er blitt en «institusjon» på Frøya. 
I 2020 ble 27 frivillige lag/organisasjoner/ enkeltpersoner tilgodesett for sin innsats for 
lokalbefolkningen. 
 
Grendalagsfond/koronatiltak: 
Frøya kommunestyre opprett i 2020 et grendalagsfond til støtte for ulike trivselstiltak i grendene, 
da Corona slo til i mars ble det politisk bestemt at deler av fondet kunne gå til støtte til lag som 
fikk sterkt reduserte inntekter på grunn av nedstenging og tapte inntekter. Bidraget ble øremerket 
støtte til faste utgifter. På bakgrunn av dokumenterte søknader fikk 15 ulike lag tildelt kr. 368 000 
fra denne ordningen. 
 
Grendalagsfond: 
Den største delen av Grendalagsfondet er gått til trivselstiltak og opprettelse av møteplasser i 
grendene. Maksimalt stønadsbeløp ble satt til kr. 100 000 for hvert tiltak, men ikke over 50% av 
kostnadene. I 2020 ble vel 743 000 tildelt fordelt på åtte tiltak som skal brukes til aktivitet og glede 
for innbyggere rundt om i kommunen. 
Koronavennlig 17.mai-feiring 
Årets offisielle feiring ble sterkt preget av smittevernhensyn. I stedet for folkefest på torvet og 
folketog langs Sistranda, ble dagen markert med tv-sending i samarbeid med Frøya TV og 
Frøya.no. Stemning på nasjonaldagen sørget likevel Frøya Brann og redning for, da de kjørte rundt 
Frøya med korpsmusikk på høytaleranlegget. Ordfører Kristin Strømskag og Frøya skolekorps 
besøkte Frøya sykehjem og Beinskaret Omsorgsbolig, til stor glede for beboerne.  
 
 
«Alle hater Johan»  
Nordisk film lager spillefilm på Frøya. 
 
I august og september ble bygdekomedien «Alle hater Johan» innspilt på Titran. Manus er skrevet 
av Erlend Loe og regissør er Hallvar Witsø. Filmen skildrer Johan Grandes liv, og i hovedrollene 
spiller Pål Sverre Hagen og Ingrid Bolsø Berdal. Fra Frøya medvirket om lag 200 statister. 
Kommunen stilte med lagerplass, fasiliteter og ansatte som koordinerte oppgaver som 
filmproduksjonen ønsket å løse lokalt på Frøya. Filmen har premiere i oktober 2021. 
 
Kulturvern 
På grunn av nedstengning har ansatte på tvers av avdelingene, jobba med flere tiltak innenfor 
kulturvern. Mye av dette har vært feltarbeid. 
 
Stabben Fort 
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Mellom smittebølgene har aktiviteten på Stabben vært høy. I samarbeid med Walther Hakkebo 
har det i flere perioder vært omvisning for både innbyggere og tilreisende. Hakkebo melder om 
svært gode besøkstall, og kommunen er takknemlig for det gode samarbeidet. 
Ansatte i kultur har formidling av lokalhistorie som satsningsområde. På tampen av året ble det for 
første gang gjort en spennende work shop sammen med trinn fra Nabeita oppvekstsenter. Kultur 
og idrett ønsker at flere etter hvert vil benytte seg av dette tilbudet. 
 
Kul-min 
I samarbeid med fylket har Kultur og idrett bistått arbeidet med å forberede Kul-min på Titran. I alt 
4 skilt med tema «Stabben Fort», «Fiskeværet Titran», «Sletringen fyr» og «Titranulykka» har mål 
om og etableres inne påske 2021. 
 
Bygdetunet 
Et av årets mål var å legge til rette for økt aktivitet på bygdetunet. Prioritet 1 var å gjøre stedet 
mer tilgjengelig. Kommunen etablerte derfor vei fra parkeringsplassen og ned til tunet, langs 
gjerdet til barnehagen. 
Både hus og uteområdet er ryddet og stelt. En del av møblene som tidligere stod utstilt i Dalastua 
er ført tilbake. Nytt el-anlegg er installert, inkludert sikringsskap, lys og varme. Det er etablert 
ildsted på uteområdet som fritt kan benyttes om man tar hensyn til vær og vind.  
Dalastua har vært åpent for besøkende, 2 dager i uka gjennom hele ferien. 
Kultur og idrett har inngått samarbeid med Eskil og Aina Sandvik på Hurran Gård. Kommunen har 
etablert gjerde og ly for sau, og til stor glede for publikum og barnehage var det sauer og lam i 
innhegningen i sommer.  
 
Gamle Sistranda skole 
Frivillige har arbeidet sent og tidlig i gammelskolen på Sistranda. Det har resultert i et flott 
skolemuseum med en betydelig gjenstandssamling som allerede blir lagt merke til i høye faglige 
kretser. De frivillige har under ledelse av Hans Anton Grønskag sørget for at Frøyas rike 
skolehistorie formidles på best mulig måte. I skolen er det installert nytt el-anlegg, varme og 
belysning. Grønskag har laga et pedagogisk opplegg som skolene kan ta i bruk så fort skolen 
offisielt åpnes. Gjenstående arbeid før åpningsdagen er skifte og sikring av tak. Dette utføres i 
forbindelse med sommerferien 2021. 
 
Utstilling 
Kulturhuset har i år lagt til rette for temautstillinger, og har blant annet presentert deler av Roy 
Sørengs store samling av gjenstander etter flere år med metall detektor-søk. I forbindelse med 
åpning av utstillinga ble det arrangert 2 utflukter der Roy tok med publikum til historiske steder på 
Frøya. Søreng fortalte om gravhauger og boplasser som fortsatt kan skimtes i terrenget. 
 
Kulturplan og Kulturmiljøplan 
Arbeidet med rullering av inneværende kulturplan har vært et prioritert område. I forbindelse 
med rullering planlegges en større kulturdebatt, men pga Korona er denne utsatt til at lettelsene 
sier at flere kan være sammen. 
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Kommunen er i gang med forberedelser til oppstart av arbeidet med å etablere Kulturmiljøplan. 
Før utgangen av året opprettet kommunen kontakt med fylkets KIK-kontakt for ideutveksling og 
veiledning.  
 
Frøya bibliotek 
Målet i 2020 var å få nye voksne brukere. For å få dette biblioteket jobbet med god bokformidling og med å 

tilby arrangementer som passer til målgruppa.  

Det var fortsatt serie med møter «Møt landet mitt», «Møt grendelag» og flere enkelte arrangementer og 

utstillinger. Også samlingsutvikling var tilpasset dette målet. Det gjelder både skjønnlitteratur og faglitteratur.  

I 2020 var det flere arrangement, både fysisk og digitalt.  

Faste aktiviteter på Frøya bibliotek: 

Lesestund fr barn 

Sjakk for barn og ungdom 
Språkkaffe 

Jul med engler 

Bokbussbesøk (første halvåret) 

Forfatterbesøk 

Sommerles (Digital lesekampanje for 1. – 7. klasse som værer fra 1. juni til 31. august) 

Datahjelp 

Språkhjelp 

Lesesirkel 

Morsmålsdag 

Utstillinger 

Nordisk litteraturuke 

Nasjonal bibliotek dag 
Biblioteket arrangerer fortsatt mange aktiviteter for barn og ungdom og voksne brukere. Del av dem var 

digitalt, pga. koronavirus.  

Frøya bibliotek samarbeider med Sistranda Barneskole og Frøya ungdomsskole (samarbeidsavtaler). 

Biblioteket selger også tjenester til Guri Kunna VGS. I 2020 leverte biblioteket også bøker i depot til skolene 

som mistet tilgang bokbuss.  

I perioden april – juni biblioteket møtte reorganisere og tilpasse tilbudet både til private personer og skoler 

pga. korona-situasjon. Skoler fikk tilbud om å levere bøker og var invitert til å delta i digital bibliotek. Det var 

også lansering av bookbites, som erstattet E-bokbib. Biblioteket var stengt en periode for besøkende, men 

etter påske fungerte take-away bibliotek.  

Det var flere digital arrangement mens lokaler var stengt. Frøya bibliotek deltok i et prosjekt fra 

Nasjonalbiblioteket og forfattersentrum. Resultanten var 3 digitale arrangement: digital lesestund, framført av 
Hans Anton Grønskag og Magne Romestrand og digital lesestund med Rita-Elin Hovde for voksne og ekstra 

digital lesestund for barn. Barn fikk også delta hele april i digitalt arrangement: høyt lesestund med forfatter.  

I juni-august barn i Frøya kommune deltok i Sommerles, den digitale kampanjen for barn. Det var over 120 

barn som var registrert og deltok aktivt.  

I løpet av mai-juni biblioteket fikk bekreftelse på at bokbuss blir ikke finansiert lenger. 

Mens bokinnlevering fra VGS, biblioteket tok i bruk ekstra tiltak, etter felles ordninger fra fylkesbiblioteket. 

Pga. Guri Kunna VGS byttet stor del av bøker, bibliotekansatte hadde ekstra mye arbeid med 

bokkatalogisering og sletting av de uaktuelle bøkene.  

I løpet av sommeren jobbet på biblioteket 2 ungdommer fra programmet: sommer jobb for ungdom. 

 

Det var mye krevende jobb og endringer mens korona-tiden, men det gikk bra og biblioteket kunne tilpasse 
sitt tilbud til alle lånere.  

 

Utlån av bøker og besøk lavere pga. korona-situasjon. Utlån av e-bøker og e-lydbøker på høyre nivå enn før.  
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Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks 150 ord per tjeneste: 

 

 
Bilder til kortversjon, uredigert Husk tillatelse og opphavsrett. 

 

 
Foto: Håvard Dyrø 

 

Foto: Amanda Ratejczak 
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ÅRSMELDING 2020 
 

Virksomhet: Servicesenteret 
Navn leder: Frode Larsen 

 

Mål og måloppnåelse: 

Virksomheten Servicesenteret hadde for 2020 satt seg konkrete mål for servicegrad innenfor 
områdene servicekontoret, hjemmeside/informasjon, arkivtjeneste og politisk sekretariat. 
 
I starten av februar 2020 ble også IKT-avdelingen og økonomiavdelingen lagt inn under samme 
virksomhetsleder. 
 
Opprettholdelse og ivaretakelse av de kontinuerlige driftsoppgavene som virksomheten i sin 
helhet har ansvar for, har gjennom hele året vært hovedprioritet. Det er også satt sterkt fokus på å 
overholde frister innenfor alle områder samt det å levere årsavslutninger og regnskap til riktig tid. 
 
De enklest målbare målene er listet opp med grad av måloppnåelse: 
 
Servicekontoret 
 

1. Servicegraden på telefon skal ligger på over 90% ved slutten av hver arbeidsdag. Dette 
betyr at man må ha besvart over 90% av alle innkomne telefonsamtaler pr.dag. 
Måloppnåelse 2020: 93% svarprosent. 71% besvart innen 10 sek. 86% besvart innen 30 
sek. 90% besvart innen 60 sek. 89 % besvart innen 30 sek. 
Gjennomsnittlig ventetid på tlf i 2020 var på 13 sekunder. 
Totalt antall telefonhenvendelser i 2020: 14.420. 
 
 

2. All saksbehandling skal skje innen forvaltningslovens frister. 
Måloppnåelse 2020: All saksbehandling hvor forvaltningslovens frister gjelder har skjedd 
innenfor gitte frister i 2020. I tillegg har Servicekontoret/arkivtjenesten behandlet alle 
sine innsynsforespørsler innenfor fristen på 5 virkedager i 2020. 

 
 

 

Personell: 

Antall ansatte 14 

Antall årsverk ved utgangen av 2020 12,9 

Avgang i perioden Antall ansatte Antall årsverk 
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 0 0 

Tilgang i perioden 

 

Antall ansatte Antall årsverk 

0 0 

Sykefravær % 5,1 

Nærvær 92,3 

Merknader: 
I tillegg har virksomheten følgende personell: 

 

2 lærlinger IKT 

1 lærling kontorfag 

1 person i en prosjektstilling 20% ut 2020 

1 person på VTA-plass 

 

Kompetansehevning: 

Kompetanseheving i 2020 ble satt til et minimum grunnet innsparinger, men også lite gjennomført 
grunnet situasjonen rundt Covid-19. 

 

Avvik: 

Totalt meldt inn 3 avvik i løpet av 2020. 
1 avvik går på svikt rundt informasjonssikkerhet.  
1 avvik går på feil på datasystem etter oppdatering fra leverandør.  
1 avvik er meldt grunnet mangel på arkivsystem sikker sone for oppvekst og delvis helse. 

 

Rammejusteringer av betydning:  

Ansvarsområdene 1102 og 1103 har fått tilført midler som en følge av situasjonen rundt Covid-19 i 
Frøya kommune. Midlene er tildelt etter forbruk grunnet Covid-19. 
Midler som er brukt grunnet situasjonen rundt Covid-19 i 3.tertial ble ikke refundert i regnskap 
2020. 

 

Hovedinntrykk og konklusjon: 

Virksomheten har ingen nedgang i servicegradsmålene i 2020.  
Virksomheten har ansvarsområdene 1101 (økonomiavd), 1102 (ikt-avd) 1103 – servicekontoret og 
1105 – kommunale utleieboliger. 
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Ansvarsområdene oppsummert: 
 
1101: Mindreforbruk på 1.089.773,- 
Mindreforbruket kan forklares med mindre utgifter på lønn, pensjonsinnskudd, arbeidsgiveravgift, 
datalisenser, interkommunalt skattesamarbeid og inntekter i form av refusjon sykelønn. 
 
1102: Merforbruk på 7.677,- 
 
1103: Mindreforbruk på 992.304,- 
Mindreforbruk kan forklares med mindre utgifter på lønn, pensjonsinnskudd, telefontjenester, 
kursavgifter, kursreiser og inntekter på refusjon sykelønn og refusjon fra arbeidsmarkedsetaten. 
 
1105: Merforbruk på 3.252.719,-  
Merforbruket totalt på virksomheten skyldes Rabbenprosjektet. Regnskapsførte kostander knyttet 
til dette prosjektet er på totalt 1.434.213,- i 2020.  
 
1101, 1102 og 1103 samlet: Totalt mindreforbruk på 2.074.400,- 
 
Totalt inkludert 1105: Merforbruk  1.178.319,- 
Merforbruket totalt på virksomheten skyldes Rabbenprosjektet. Regnskapsførte kostander knyttet 
til dette prosjektet er på totalt 1.434.213,- i 2020.  
 
Det er forsøkt å dekke opp mest mulig av dette merforbruket i de andre ansvarsområdene, men 
viste seg å være en umulig oppgave.  
 
Det er i 3.tertial regnskapsført kostander knyttet til Covid-19 på totalt 120.575,- som ikke er blitt 
refundert tilbake til ansvarsområdene. Kostnadene er knyttet til innleie av bistand for 
informasjonsarbeid og økning i datalisenser grunnet flere på hjemmekontor og oppsett av flere 
systemer for flere skal få flere oppgaver på hjemmekontor. 
 
De ansatte på virksomheten har vært dyktige i arbeidet med å bidra til mindreforbruk totalt sett. 
Det har vært lavere aktivitet som følge av situasjonen rundt Covid-19, noe som også gjenspeiles i 
et mindreforbruk på 1101 og 1103. Flere prosjekter har blitt satt på vent som en følge situasjonen 
og har også bidratt stort til mindreforbruket innenfor 1101 og 1103. I tillegg har man ført et 
strengt regime på utgifter innenfor 1102 for å komme nærmest mulig budsjettmålet. Også på 
1102 er det utsatt en del prosjekter for å kunne spare mest mulig. 
 
Startlån: 
 
I 2020 ble det utbetalt totalt ca.37 millioner i startlån. Det var totalt innvilget 34 søknader. 
Totalt antall søknader levert i 2020 var 103. Et stort antall av de innkomne søknadene som ikke ble 
innvilget ble enten trukket av søker selv eller avslått grunnet at man ikke fylte kriteriene med 
tanke på økonomi (for høy inntekt), ikke er i målgruppen eller ikke har gjort undersøkelser med 
privat bank på forhånd.  
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Drift: 
 
Virksomheten har på alle ansvarsområdene høyt driftsfokus og har mesteparten av 
arbeidsoppgavene sine knyttet til driftsoppgaver i en eller annen form. Dette betyr at 
virksomhetene gjerne er styrt etter hvor stor pågangen fra innbyggere og andre henvendelser. I 
perioder vil dette kunne bety et større arbeidspress, men dette kan være til vidt forskjellige tider 
innenfor de forskjellige ansvarsområdene. 
 
Virksomheten har i stor grad ikke hatt mulighet til å omprioritere personell til å bidra rundt 
situasjonen rundt Covid-19 på Frøya, da virksomhetens oppgaver fortsatt må gjennomføres i like 
stor grad og i noen tilfeller faktisk i enda større grad grunnet Covid-19. 
Tenker da spesielt på IKT som har hatt en mye større arbeidsmengde grunnet at flere skulle ha 
tilgang på hjemmekontor og systemer hjemmefra. 
 
Ellers så har Covid-19 påvirket virksomheten ved at flere har hatt hjemmekontor også i denne 
virksomheten. Herredshuset har vært stengt i periode grunnet lokale tiltak i kommunen. 
Informasjonsarbeidet har vært høyt prioritert, noe som også har resultert i at man har kommet litt 
på etterskudd innenfor flere områder.  
 

 

Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks 150 ord per tjeneste: 

Virksomheten Servicesenteret har stort fokus på å være tilgjengelig for innbyggerne, næringsliv og 
publikum ellers både via telefon, sosiale media, personlig oppmøte, e-post og nettsider. 
Virksomheten arbeider aktivt for å bedre spesielt den digitale plattformen opp mot innbyggerne 
og bruker tilbakemeldinger fra våre brukere aktivt i vårt arbeid for å bli en bedre tjenesteyter for 
alle som har behov for å komme i kontakt med Frøya kommune. 
 
Hovedfokuset for våre ansatte er å betjene alle henvendelser så raskt som mulig og på best mulig 
måte.  
 
Et felt man har hatt mer fokus på i 2020, er det å minske sårbarheten på noen av de 
ansvarsområdene virksomheten har. Dette for å sikre at driften av kommunen fortsatt kan 
opprettholdes i størst mulig grad selv ved fravær/sykdom og ferieavvikling. 
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Årsmelding 2020 

Virksomhet: Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Mål: 

Fokusområder har vært kontroll i årsbudsjett, bygge strukturer, oppfølging og 

gjennomføring i prosjekter, oppfølging avtaler, gjennomføre gode innkjøpsprosesser, 

inngå rammeavtaler, effektiv saksbehandling, oppfølging sykefravær, bidra til gode 

eksterne og interne tjenester samt rasjonell drift av avdelingen.  Virksomhetsstyringen 

baserer seg på strategi og fremtid, analyse, planlegging og strukturbygging. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Virksomhet for bygg og kommunalteknikk består av 47 ansatte fordelt på fagområdene, 

vaktmestre, renhold, uteseksjon, vann/avløp, prosjektledelse og øvrig administrasjon. 

Primæroppgavene er drift og vedlikehold av kommunale bygg, kommunale 

veier/gangveier/parkeringsplasser/broer/kaier og andre uteanlegg, drift, vedlikehold og 

utbygging på vann- og avløpssektoren samt prosjekteringsledelse og byggeledelse på 

prosjekter.  Felles for alle fagområder er å følge opp lover og forskrifter, herunder 

endringer i disse, samt utvikle fagområdene. Videre har enheten ansvar for å iverksette 

administrative og politiske vedtak og følge opp disse, samt tjenesteyting overfor 

kommunens innbyggere.   

Virksomheten har flere større saker som krever tilstrekkelig ressurstilgang. (eksempelvis 

revidering av hovedplan for veg, trafikksikkerhetsplan) 

Videre er virksomheten tillagt ansvar for organisering og administrering av arbeidet med 

kommunens Trafikksikkerhetsutvalg.  Dette samspillet er viktig da enheten har 

samferdselsansvaret i kommunen. 

Virksomheten har i tilknytning til Covid-19 ekstra ressursbruk og kostnader innenfor 

renholdssektoren spesielt.  I perioden har de fleste vært på kontoret med de 

forholdsregler og tiltak som er anbefalt nasjonalt og lokalt.  Noen har enkelte 

dager/perioder hjemmekontor for at vi ikke skal være sårbar ved et evt utbrudd.   

Vaktmestre og uteanlegg/VA-personell  har vekslet på bruk av lokaler og avvikling 

lunchpause ihht retningslinjer. 
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Administrasjon består av virksomhetsleder, avdelingsleder bygg og uteanlegg, 

avdelingsleder VAR-området, VA-ingeniør, renholdsleder med 60% stilling/konsulent 40% 

stilling og merkantil konsulent i 50%  stilling som deles med forvaltningsavdelingen,  3 

prosjektledere innen fagene, VA, veg og anlegg, bygg og konstruksjoner.  Avdelingsleder 

bygg og anlegg har vært vakant siden juni 2020. Stillingen har vært lyst ledig 2 ganger uten 

at ønsket kompetanse har vært til stede.  Denne vakansen har medført økt belastning på 

andre ansatte innen virksomheten, spesielt for virksomhetsleder idet fagområdet har 

oppgaver som krever håndtering umiddelbart og ikke har kunnet bli satt på vent inntil 

stillingen er besatt.  Vi har nå lykkes med å få konstituert person innenfor egen enhet fra 

årsskiftet 2020/2021. 

Virksomheten hadde oppsigelse i prosjektlederstilling for bygg og anlegg sommeren 2020 

og ny prosjektleder startet i stillingen 1. oktober 2020.  Videre gikk tidligere prosjektleder 

bygg over i pensjonistens rekker våren 2020 og det ble tilsatt ny prosjektleder(arkitekt) 

som startet i stillingen 01.09.20.   Disse trenger naturlig nok tid til å gjøre seg kjent med 

fagområdene og de ulike prosjekt. Det arbeides kontinuerlig med strukturbygging 

innenfor alle fagområder og spesielt rutiner, prosjektregnskap  og 

dokumentasjon/sjekklister på prosjekter. 

I relasjon til ovennevnte har vi sett behovet for at det gjøres innkjøp av programverktøy  

slik at vi kan prosjektere og gjøre kalkulasjoner i egen regi, noe som bidrar til større 

eierskap og egenkontroll og mindre konsulentbruk i flere prosjekter. 

Kommunale bygg og eiendommer:  Vaktmestertjenesten har 8 årsverk som server ca 

40 000 m2 fordelt på rådhus, sykehjem, kommunale boliger/leiligheter, oppvekstsentre, 

Nesset barnehage, svømmehall, Storhallen og øvrige anlegg.  To av vaktmestre er dedikert 

til snekkeroppgaver.  Snekkerteam har bl.a. renovert kommunestyresalen og bygget 

garasje for hvite biler i Mausund, samt flere oppdrag innenfor utleiebygg.   Erfaringen med 

eget snekkerteam viser at dette er billigere enn å leie inn ekstern bistand. 

Allikevel er noen av oppdragene innenfor snekkerfaget såpass store og krevende og 

indikerer også spisskompetanse i de ulike fag slik at vi ser nødvendigheten av å inngå 

rammeavtale også på denne sektoren. 

Det har vært en hektisk sommer for vaktmesterteam med plenklipping i egen regi der vi 

tidligere har hatt innleie, og i tillegg med redusert bemanning pga ferieavvikling.  Dette 

har medført at vi ikke har kunnet foreta nødvendig vedlikehold så som malingsarbeider, 

tilsyn og planlegging på vår eiendomsmasse. 

Det er ikke innleie av ferievikarer på vaktmestersiden , driften vil derav være noe redusert 

pga bemanning i sommerhalvåret. 
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Driftsleder er en del av teamet i Teknisk vakt. 

Driftsleder er bundet opp med mye ressursbruk i forbindelse med deltakelse i 

detaljprosjektering  i Morgendagens omsorg. 

Det er en god del «utrykninger» på kommunale bygg og vi vil fortsatt fokusere på mer 

opplæring hos brukere for unngå mindre bruk av vaktmestertjenester utenfor normal 

arbeidstid.   

Det er en del etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger og avvik ved miljørettet 

helsevern som må settes på vent med bakgrunn manglende økonomi.  

Uteseksjonen: Uteseksjonen består av 3 årsverk med primæroppgaver innenfor veg, gate-

/fortau, kaianlegg, broer, sandfangkummer, siktrydding, begravelser. 

Begravelser i denne perioden sammenlignet med forrige år har vært færre i antall. 

Det har ikke vært noen spesielle hendelser, fokus er daglig drift og vedlikehold på en 

rasjonell måte.  Det foretas tømming av sandfangkummer, siktrydding, skraping og høvling 

av veger, kantslått fortløpende.  Anskaffelse av feiemaskin har medført reduksjon i 

utgifter i forhold til ekstern innleie og ikke minst fleksibilitet til utførelse av oppgaven.  

Oppgaveutførelsen er imidlertid godt brukertilpasset og funksjonell, det har vært et viktig 

steg i riktig retning å investere i denne.  Imidlertid vil det medgå egne ressurser til 

utførelse av oppgaven. Også her er det redusert bemanning i sommerhalvåret da vi ikke 

har innleie av personell ved ferieavvikling. 

Driftsleder er en del av brannmannskap i kommunen. 

Renhold: Renhold har 60% driftsleder og 20 fast ansatte fordelt på 15,67%  årsverk.  

Renhold har hatt en stor og viktig funksjon i forbindelse med Covid-19 pandemien og har 

hatt behov for mye ekstra ressurser for å utøve smittevernrenhold.  Frekvensen er 

redusert fra juli 2020 fra 3 til 2 ggr pr dag på sykehjem og 1 ggr daglig på skole, dog med 

smittevernrenhold.  Ansatte har vært veldig positive og løst oppgaven og ansvaret på en 

forbilledlig måte.  Det har vært et stort «trykk» på renholdsleder denne perioden, som har 

løst oppgaven meget tilfredsstillende. Det er fortsatt en positiv utvikling med redusert 

sykefravær på fagområdet, og tidlig innsats synes å ha god effekt. 

VAR-området:  

Innenfor VAR-området er det stor aktivitet og et høyt investeringsnivå for å kunne levere 
gode og tilstrekkelige vann- og avløpsordninger overfor innbyggerne og næringslivet.  
Kommunen har i tilknytning til dette fått utarbeidet og vedtatt hovedplaner for vann og 
avløp, men den raske utviklingen innenfor både bolig og næring tilsier at revideringen av 
disse planene må skje på et tidligere tidspunkt enn først forutsatt.  
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For å kunne jobbe helhetlig er det formålstjenlig at alle hoved- og temaplaner ses opp mot 
rullering av kommuneplanen slik at det er samme føringer som ligger til grunn for å 
avstemme tiltak som vedtas i kommuneplanen.  
 

VAR-området har 6 årsverk hvorav 1 driftsleder og 5 driftsoperatører.  Det er stor aktivitet 

på fagområdet vann med flere store utbyggingsprosjekter og legging og utbedring av nye 

ledningsanlegg som krever oppfølging og delaktighet i prosjekterings- og utførelsesfase.  

Det er i perioden lagt ringledning langs gang- og sykkelveien, skiftet ut flere 

eternittledninger og prosjektering av flere tiltak på sektoren. 

Inngjerding av høgdebasseng på Bremnestuva er ferdigstilt. Forprosjekt med rehabilitering 

høgdebassenger i øyrekka er i sluttfase. Høgdebasseng på Sistranda er under 

prosjektering, legging av ny vannledning Sistranda-Hamarvik hvor del 1 er under utførelse 

(G/S) del 2 er ferdigstilt (Bergheia/Skarpneset)og del 3 – (Skarpneset-Nordskaget) er i 

sluttfase av  prosjektering.  Del 4 omfatter nytt høgdebasseng på Bergheia og er ferdig 

prosjektert, tomtekjøp er i sluttfase.  Ombygging ventilhus på Nordskaget er i sluttfase for 

utførelse.  Prosjektering pågår for sanering VA Sistranda Midtre. 

Det er igangsatt prosjektering av nytt renseanlegg på Nordskaget, legging av ny 

pumpeavløpsledning i G/S ifb med nytt avløpsrenseanlegg for Sistranda/Hamarvik/Flatval-

området.  Utredning av alternativ plassering av planlagt renseanlegg på Hamarvika ble 

politisk behandlet senhøstes og endelig valg for nytt avløpsrenseanlegg ble vedtatt 

etablert på kommunens egen tomt bak HASA-bygget på Nabeita. 

Det har vært noen ledningsbrudd på vannledningsnettet, lekkasjer har umiddelbart blitt 

reparert, videre har det vært en del planlagte reparasjoner og utskiftinger på 

ledningsnettet, i begge tilfeller går det ut sms-varsling til abonnentene.  Fokus er å levere 

tilstrekkelig vann med god kvalitet til våre abonnenter, tette lekkasjer på ledningsnettet 

og fokus på kartlegging og innmåling av eksisterende vannledninger.  For sistnevnte 

oppgave engasjerer vi to av våre tidligere faste ansatte i pensjonistavtale med til sammen 

1 årsverk.   

4 av personalet er med i Teknisk vakt.  

Prosjektområdet:   Prosjektområdet består av 3 medarbeidere. Stillingene skal i størst 

mulig grad konteres på selvkost, dvs utgifter med disse skal være en del av kostnadene i 

prosjekter.  Det er stor aktivitet i Frøya kommune med mange prosjekter og fokusområdet 

har også her vært rutiner, strukturer og god ressursutnyttelse. Det har vært og er høy 

fokus på å utvikle fagområdet for godt eierskap og oppfølging i prosjektene og prosedyrer 

fra bestilling til ferdigstillelse.  Det er gjort innkjøp av programvarer innenfor feltene 
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kalkulasjon og tegning for å kunne utnytte kompetansen og eierskapet i egen 

organisasjon. 

 
Det er viktig at prosjekter er godt forankret i alle ledd i organisasjonen og at prosjekter 
planlegges og gjennomføres enhetlig.  Det er i denne sammenheng viktig at drifts- og 
forvaltningskostnader innarbeides i en tidlig fase slik at disse kostnadene er kjent ved 
utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan. 
 
Bygg/Eiendom: 
Mindre prosjekter: 
 

 Ferdigstillelse brannvarslingsanlegg Øvergården 

 Renovering av eldreboliger 

 Div arbeider Stabben fort 

 Utskifting vinduer Frøya sykehjem 

 Maling av levegg og utebod Mausund oppvekstsenter 

 Renovering leilighet Rabben 

 Ferdigprosjektering fortau Rådhusgata-Øvergården 

 Oppsett av garasje Mausund «hvite biler» 

 Renovering kommunestyresal 

 Ferdigstillelse vognstall Nabeita oppvekstsenter 

 Utplassering av div busskur 

 Park and ride (parkering) Sistranda barneskole 

 Oppsett av gjerde Sistranda barneskole 
 

Større prosjekter: 

 Ferdigstillelse Dyrøy oppvekstsenter 

 Ferdigstillelse Liggekai Sistranda 

 Oppstart prosjekt landstrøm liggekai Sistranda 

 Ferdigstillelse Gang- og sykkelvei Sistranda – Hamarvik 

 Ferdigstillelse boligfelt Beinskardet 3 

 Igangsetting arbeider fjernvarmeanlegg Sistranda 

 Igangsetting arbeider fjernvarmeanlegg Mausund 

 Ferdigstillelse  Holahaugen boligfelt 

 Utbedringer Gjetøy bru 

 Oppstart arbeider Rådhusgata-Øvergården 

 Oppgradering og asfaltering Fillingsnesveien 

 Prosjektering BAM 

 Prosjektering HASA-bygget 
 
Kaier: 
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 Utbedringer Sauøy kai 

 Utbedringer Sørburøy kai 
 
 
VAR-området 
Investeringsprosjekter: 
 

 Utskifting vannledning Urdaheia 

 Kartlegging tilstand høgdebasseng 

 Selvfallsledning avløp Hamarvika 

 Vedtak på renseanlegg avløp (Nabeita) 

 Ferdigstillelse høgdebasseng Bremnestuva 

 Prosjektering nytt høgdebasseng Bergheia 

 Prosjektering nytt høgdebasseng Sistranda 

 Sanering og oppgradering  VA Rådhusgata-Mellomveien 

 Ombygging ventilhus Nordskaget 

 Utbygging av vannledning Sistranda – Nordskaget del 1 

 Reguleringsplan og prosjektering for nytt høgdebasseng Sistranda 

 Sanering avløpsanlegg Nordskaget 

 Utbedring av vannforsyning Grindfara, Sandvika 

 Planlegging sanering/oppgradering avløp Sula 

 Planlegging  nytt avløpsanlegg Måsøval 

 Prosjektering sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 

 Prosjektering - Sanering/oppgradering VA Sistranda Midtre 

 Omlegging/utskifting hovedvannledning Kverva/Holahauan 

 Rehabilitering VA Rabbafeltet  
 

 

Statistikk  innenfor fagområdene: 
 

 2019 2020 

Antall avkjørselstillatelser 0 2 

Antall km veg grusdekke 25 18,2 

Antall km veg asfaltdekke 27,5 35,3 

Antall parkeringsplasser 250 250 

Antall veg- og gatelyspunkter 
Lyspunkter langs kommunal vei/kai, 
flytebrygger/gravplass, derav 118 lys som driftes av 
private veilag 

 
600 

 
346 

 

Antall vannforsyningsabonnenter 2 787 2 835 

Antall meter vannledning 215 000 218 770 
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Antall tilknytninger vann 31 45 

Antall slamtømmeabb. private anlegg boliger 1 060 1 064 

Antall slamtømmeabb. private anlegg fritidsboliger 592 599 

Antall avløpsabonnenter 945 947 

Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann) 22 471 28 311 

Antall tilknytninger avløp 12 28 

Antall avfallsabonnenter boliger/leiligheter 2 265 2 291 

Antall avfallsabonnenter fritidsboliger 1 179 1 189 

Antall utleieboliger 24 31 

Antall omsorgsboliger 64 66 

Klargjort industriareal  117 000 117  000 

Antall sentrumsnære boligtomter 0 13 

Antall ledige boligtomter utenfor sentrum 4 27 

Antall boligtomter under opparbeidelse 15 8 

Antall begravelser 51 34 

Antall urnenedsettelser 8 3 
 

 

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 2020 

Antall ansatte 47 

Antall årsverk 42,17 

Sykefravær % 6,2 

Nærvær 92,7 

Det gjenspeiles at satsing på tidlig innsats har hatt en god effekt.  Sykefravær er i stadig 

reduksjon, spesielt innenfor renhold.  Det erfares derav at vi er riktig retning av enhetens 

satte mål, men tiltak med ergonomisk utstyr, moderne hjelpemidler og hms-tiltak vil fortsatt 

ha høy fokus. 

Merkantil personell (konsulent) deles med virksomheten Forvaltning(50/50). Konsulenten 

har oppgaver innenfor VA-sektoren. 

 

 

 

Økonomi på virksomheten 

Regnskap 
Bygg og kommunalteknikk hadde et positivt resultat ved avlagt regnskap pr 31.12.2020 
med kr. 44.570,-. Det er behov for en større tildelt ramme innenfor driftsbudsjettet for å 
kunne yte tilstrekkelig og nødvendig vedlikehold på vår bygningsmasse. 
Renhold har hatt store utgifter med bakgrunn i Covid-19, noe er overført i budsjett via 
statlige overføringer, men ikke fullt ut i forhold til utgiftsbildet.. 
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Det er krevende å få et balansert regnskap med de oppgaver og tjenester enheten er 
tillagt.   Det er økende vekst i arealer i bygningsmassen og ved etablering av ny 
bygningsmasse trår nye vilkår og krav inn for drift og service. Det meldes jevnlig avvik 
innenfor miljørettet helsevern som må lukkes og andre lovpålagte oppgaver som må 
følges opp. Videre er det mange krav om sertifisering og fornying kompetansekrav for 
flere fagområder for våre driftspersonell og renholdsteam. Fokusområdet er å analysere 
og iverksette effektiviseringstiltak og rasjonalisering av drifta, det er allikevel behov for et 
budsjett som er i tråd med bundne utgifter og nødvendig kompetanseoppfølging innenfor 
virksomheten. 
 
På VAR-sektoren viser regnskap et merforbruk på driftssiden med 1 767 150 og en 
mindreinntekt på inntektssiden med 1 607 588.   Merforbruket skyldes i hovedsak flere 
ledningsbrudd og utskifting av kummer som har krevd reparasjoner og utskiftinger 
umiddelbart.  Mindreinntekten skyldes vedtak om redusert abonnementsavgift i 2. og 3. 
tertial med bakgrunn i covid-situasjonen.  Det ble vedtatt at denne reduksjonen skulle tas 
fra fondsoppbyggingen.  Merinntekt på forbruksgebyr næringsliv reduserte dog uttak av 
midler fra fond.  Dette betyr at regnskapet viser et bedre resultat enn forutsatt. 
 
Budsjett 
Budsjett 2020 har en ramme på 23 501 849 men har fått tilført 1 238 765 ved 
budsjettjustering grunnet økte utgifter knyttet til pandemien, total ramme etter justering 
ble da 24 894.577.  Avlagt regnskap viste et forbruk pålydende 24 850 017, netto resultat 
viser et overskudd på 44 570.  Vi har flere store utbyggingsprosjekter foran oss, spesielt 
kan nevnes Morgendagens omsorg som er forutsatt satt i drift i månedsskiftet 
oktober/november 2021.  Dette er en bygningsmasse på 8 800 m2 og vil kreve at det 
avsettes betydelig flere midler til drift.  Dette vil være en bygningsmasse med langt flere 
tekniske installasjoner enn dagens sykehjem på Hamarvika, og vil kreve hyppig tilsyn og 
kontroll og serviceavtaler med de kostnader dette vil innebære. 
 
Dette medfører utfordringer for virksomheten med alle uforutsette hendelser på 
bygninger som resulterer i at etterslepet blir såpass stort at det utvikler seg til å bli større 
oppgaver som havner på investeringssiden.  Dette er en dårlig løsning da man gjør seg 
avhengig av låneopptak for å holde bygningsmassen i god nok stand for brukerne. Her kan 
bl.a. nevnes lukking av avvik ved miljørettet helsevern, som er en lovpålagt oppgave. 
 
Flere oppgaver er satt på vent med bakgrunn i manglende tildelte midler. 
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Årsmelding 2020 

Virksomhet: Forvaltning 
Navn leder: Kitt Julie Hansen 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 
Mål: 

Virksomheten sitt samfunnsoppdrag er å bidra aktivt til tilrettelegging for bosetting, 
næringsutvikling og gode rammevilkår for kommunal tjenesteproduksjon som gjør Frøya til et 
attraktivt samfunn å leve og virke i. 
 
Virksomheten påpeker i sitt budsjettdokument for 2020 at det skal være størst fokus på følgende 
arbeidsområder: 
 Kultur- og omdømmebygging 

 Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere 

 God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten 

 Profesjonell og moderne tjenesteyting 
o God og effektiv saksbehandling 
o Velfungerende oppdatert planverk 

 Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima 
 
Fokusområdene skal følges opp gjennom ulike tiltak og status i det arbeidet følger nedenfor.  
 

Fokusområder med tiltak Status 

Kultur- og omdømmebygging 

Felles verdidiskusjoner på 
virksomhetsområdet 

Personalseminar med fokus på kommunikasjon og verdier gjennomført i siste tertial. 

Felles seminarer med andre 
virksomheter i rammeområdet 

Ikke gjennomført. 

Brukerundersøkelser Ikke gjennomført. 

Avklare oppgaver, roller og 
strukturer i organisasjonen – både 
oppover og nedover 

Oppgaver, roller og strukturer innen virksomhetsområdet er kjent og brukes i det daglige.  

Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere 

Sørge for tilstrekkelige ressurser 
ut i fra forventet leveranse 

Mangler ressurser i forhold til hva vi opplever som forventet leveranse. En stilling innenfor 
byggesak er satt på vent ifm innsparingstiltak. Øremerket avsetning til rekrutteringsstilling 
ble gitt fra Havbruksfondet i desember. Som et ledd i framtidig rekrutteringsarbeid la 
virksomheten til rette for at 2 PRYO elever fra ungdomsskolen fikk jobberfaring og innblikk i 
våre fagområder. 

Tilrettelegge for 
kompetanseutvikling 

Vanskelig å tilrettelegge for kompetanseutvikling uten at dette går ut over forventet 
leveranse, særlig når vi stadig mangler personell. Manglende oppfølging her vil ha negative 
konsekvenser på sikt. Koronaen har gitt oss flere muligheter for nettkurs/nettkonferanser. 

Utvikle og styrke lederteamene Hvert fagområde har nå en faglederfunksjon, noe vi forventer bidrar til selvutvikling og 
eierskap til fagområdet.  

Konkurransedyktig avlønning Har kun lokal lønnsfastsettelse (kap. 5) med forhandlinger i siste tertial. Interne skjevheter 
ble dessverre ikke rettet opp i 2020, noe som er uheldig. 

God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten 

Månedlig rapportering på alle 
områder 

Fagledere involveres i virksomhetens status og eventuelle pålegg om endringer – 
eksempelvis nedtrekk av driften. Deltar i rapporteringsarbeid og budsjettarbeid. 

Langsiktig planlegging Investeringsbehov diskuteres med faglederne. 

Profesjonell og moderne tjenesteyting 
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Fokus på god veiledning og klart 
språk 

 

Prøver å tilpasse både veiledning og språk til søkers nivå, men kan sikkert bli enda bedre. 
Flere fagområder er imidlertid komplekse og kan ikke forenkles vesentlig. I slike tilfeller 
anbefales det å benytte profesjonelle som ansvarlige søkere, særlig der vi ser at søker ikke 
innehar nødvendig kompetanse selv. KS tilbyr kurs i Klart språk og dette kurset tar vi sikte 
på at flest mulig deltar på. Avventer kommunens abonnement i KS-eLæring. 

Samordning av søknadsprosesser 
 

Samarbeid på tvers av fagområdene praktiseres, men kan bli flinkere til å samordne evt 
mangelbrev slik at kunden får færre brev/beskjeder å forholde seg til. Opplever at interne 
notater i ESA er synlig kun i kort tid, noe som medfører en risiko for at saksbehandler ikke 
mottar informasjonen. Det er derfor nødvendig å holde kolleger oppdatert på epost i tillegg 
for å unngå forsinkelser. ESA er et arkivsystem og er upraktisk som saksbehandlingssystem. 
Uansett valg av system så må det være god kommunikasjon mellom fagområdene og 
mellom virksomhetsområder. 

Forberede, og ta i bruk e-Byggesak 
360o (nytt fagsystem for bygge og 
delingssaker) 

Forberedelser for å ta i bruk fagsystemet skulle gjennomføres i perioden februar-juni men 
måtte utsettes til høsten pga manglende kapasitet hos flere medaktører. Implementering 
av systemet startet i november, med plan om overgang til nytt system i mars 2021. 

Digitalisere søknadsprosesser 
 

Søknad om fradeling, oppmålingsforretning og utslippstillatelser kan leveres digitalt. 
Digitale søknader bør bli mer synlig på kommunens nettside. Løsning for ebyggesøknad 
kommer ifm nytt fagsystem i mars 2021. 

Faglig kompetanseutvikling 
gjennom kursing, seminarer mm 

 

Saksbehandlerne på byggesak har deltatt på flere webinarer/kurs innen sitt fagområde, i 
tillegg til nettverksmøte med flere havkommuner i fylket. Interessant og lærerikt. Skulle 
gjerne hatt mer kursing på tilsyn/ulovlighetsoppfølging. 
Gjennomført intern opplæring i bruk av kartsystem for nyansatte via Teams.  
Saksbehandlerne på planavdelingen har gjennomført 2 dagers nettbasert kartkurs i 
reguleringsplaner. 

Digitalisere planarkivet Arbeidet er igangsatt. 

Oppdatere og videreutvikle 
informasjon på kommunens 
hjemmeside og eventuelt sosiale 
media 

Informasjon som ligger på hjemmesiden oppdateres ved jevne mellomrom. Henviser i 
større grad til hjemmesiden for informasjon nå, skjema for anonym tipsing av mulig 
ulovligheter på nett blir brukt en god del. Landbruk har egen Facebook side som benyttes 
ved behov for orienteringer (søknadsfrister mm) 

Digitale kartløsninger 
 

Kartsystemet ligger både i nettverk og på internett, og «snakker sammen» med andre 
fagsystem. Tjenestene er stabile og lett tilgjengelige. Situasjonen med Korona og 
hjemmekontor har vist fordelene med dette. Kommunen fikk tildelt 50.000 kr fra KMD 
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet) til utvikling av 3D-kartløsning for 
strandsonen. Dette skal være et verktøy for forvaltning av strandsonen, med relevante data 
for saksbehandling og innsyn.  Verktøyet er nå til testing. Kommunekart-appen 
https://kommunekart.com/klient/froya/publikum er mye brukt. I 2019 var det 2 000 
visninger av kartutsnitt for Frøya hver måned, og 2300 hver måned i 2020.   

Ny fotografering (ortofoto) av de 
områdene med mest 
byggeaktivitet 

Ny fotografering (ortofoto) ble foretatt i mai av bebygde områder. Nye ortofoto ligger på 
www.norgeibilder.no. De er tilgjengelige i kommunens kartløsning. Ortofoto brukes for å 
oppdatere kartgrunnlaget (bygg og veier) i saksbehandling.  

Godt kunnskapsgrunnlag 
(kartlegging av naturtyper mm) 

 

Kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) - et helhetlig nettbasert fagsystem for 
naturtypekartlegging og overvåkning av natur – ble gjennomført i uke 19 og 20 på Uttian og 
på strekningen Ervika - Flatval. Kartleggingen var organisert av 
Fylkesmannen/Miljødirektoratet etter innspill fra virksomheten. 

Etablere gode rutinebeskrivelser 
 

Har hatt fokus på rutinebeskrivelser innenfor flere fagområder og det er laget egne mapper 
for nye medarbeidere. Rutiner blir oppdatert og oppgaver beskrevet slik at nyansatte skal 
slippe å lete opp alt på nytt. 

Få på plass Områdeplan for 
Sistranda sentrum 

Arbeidet stoppet pga manglende finansiering. Midler avsatt til tiltaket fra Havbruksfondet i 
desember. 

Få ryddet opp i gamle planverk slik 
at de harmonerer med dagens 
virkelighet 

Søkte midler til dette prosjektet, men fikk ikke tilsagn. Der det kan koples mot 
trafikksikkerhet søkes det om finansiering fra TS-midler. Ønsker etter hvert å tilegne oss 
denne kompetansen (fysisk planlegging) selv, men det krever kapasitet i form av tid. Midler 
avsatt fra Havbruksfondet i desember. 

Digitalisere og forbedre 
planinnsynet for alle brukere – 
både internt og eksternt 
 

Kommunens karttjeneste er oppdatert med flere innsynsmuligheter – nå med planer som 
er varslet oppstart og planer som er ute til høring. Endringene blir oppdatert hver natt. 
Gamle planer blir digitalisert og vil bli tilgjengelig i arkivet. Digitalt planinnsyn i 
Kommunekart er tilgjengelig for alle. Bruker mye tid på kvalitetssikring og å holde det 
oppdatert.  

Implementere ny kommuneplan 
(arealdel) 

Kommuneplanen er implementert. Arbeid med tematisk rullering er igangssatt. 

Moderne og innovative 
dataverktøy 

e-Byggesak er satt i bestilling og arbeidet med implementering startet i november. Påvirker 
saksbehandlingstiden for byggesak noe i siste tertial som følge av tidsbruk knyttet til 
implementeringen.  
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Involvering av berørte interesser 
 

Har større fokus på medvirkning og berørte interesser i planarbeidet og under behandling 
av private reguleringsplanforslag. Alle planer sendes på internhøring i kommunen før de 
behandles og alle får anledning til å uttale seg innenfor sitt fagområde. Viktig at de som blir 
involvert faktisk involverer seg innen tidsfristene som settes.  

Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima 

Gjennomføre miljøuke årlig Arrangeres normalt i 2. tertial, men er ikke gjennomført i 2020 pga korona. 

Utarbeide plan for bruken av 
avsetning fra Havbruksfondet 
 

Nedsatt prosjektgruppe og vedtatt 4- årig handlingsplan for midler avsatt i Havbruksfondet 
til marin forsøpling. Tiltakene er deltakelse i prosjektet Rydd Norge -Trøndelag, deltakelse i 
arbeidsgruppen for utarbeidelse av en regional strategi for smartere bruk av plast, 
Miljøuka, videreutvikling av Grønt flagg innenfor oppvekst, tilrettelegging for lokale 
ryddedugnader via bruk av stimuleringsmidler til frivilligheten og informasjon og 
holdningsskapende arbeid rettet mot kommunens innbyggere. 

Delta i prosjektorganisasjonen for 
Profesjonell rydding av ytre kyst i 
regi av Fylkesmannen 

Prosjektledelsen er lagt til SALT. Tilskudd til prosjektet ble behandlet som en del av 
avsetningen til Marin forsøpling - kommunen har bidratt med kr 500 000 i 2020. 

Kartlegging av kystlynghei 
 

Er i hovedsak avhengig av at andre aktører (Fylkesmannen/Miljødirektoratet) foretar slike 
kartlegginger, men vi tar egne vurderinger på enkelttiltak. Har kompetanse på vurdering av 
naturmangfold internt, men har ikke funnet tid til å iverksette arbeidet så langt. 
Kompetansen vil mangle i 2021 pga oppsigelse. 

Utarbeide plan for fjerning av 
sitkagran, herunder sørge for 
gjennomføring av planens tiltak 

 

Forprosjekt for fjerning av sitkagran i området Flatval-Sistranda er utarbeidet. Arbeidet 
startet opp i november og forventes avsluttet i februar/mars 2021. 
Det er bevilget midler også i 2020 til fjerning av sitkagran på Inntian for å ta vare på 
Stormyra naturreservat. 

Utleie av minkfeller og 
skuddpremie på mink 

Praktiserer utlån av minkfeller, og det gis 200 kr i skuddpremie.  

Arrangere kurs i samarbeid med 
Statens naturoppsyn for å øke 
kunnskap om jakt og fangst på 
mink slik at dette blir gjort på en 
effektiv måte og i hht til gjeldende 
lovverk. 

Ble gjennomført kurs i november 2019 i samarbeid med Statens naturoppsyn for å øke 
kunnskap om jakt og fangst på mink slik at dette blir gjort på en effektiv måte og ihht 
gjeldende lovverk. Nytt kurs er ikke gjennomført. 

Vurdere avskytingsnivået på 
bestanden for å tilfredsstille 
bestandsmålet og ønsket om å ha 
en frisk hjortebestand med 
tilstrekkelig næringsgrunnlag 

Minstearealet for hjort er redusert fra 2000 til 1200 daa. Uttaket av hjort i 2020 er økt med 
8 dyr.  
 

Utarbeide felles bestandsplan. 
Valdene opprettholdes, men det 
blir et bestandsplanområde der 
flere eller alle samarbeider om en 
felles bestandsplan.  

Har foreløpig ikke lyktes å utarbeide felles bestandsplan for hjortevaldene i kommunen. 
Det er fremdeles mange små vald. I 2020 ble det opprettet 3 nye vald, og tellende areal 
godkjent for jakt øker i kommunen. 

Starte arbeidet med rullering av 
energi og klimaplan 

Arbeidet med rullering er påbegynt. Ny plan vil ha fokus på lavutslipp og klimatilpasning og 
forventes ferdig ila 2021. 

Kompetanseheving klima Planarbeidet vil kreve kompetanseheving for de som skal utføre arbeidet, men mye finnes i 
lokale nettverk, koordinert av fylkesmann og fylkeskommune. Følger nettsamlinger som 
omhandler klima. 

Iverksette og gjennomføre 
saneringsplan innen 2033 

Arbeidet med iverksetting av saneringsplan var igangsatt, men er nå stanset. KST opphevet 
lokal forurensningsforskrift og stanset saneringsplanen i april.  Arbeider nå etter sentral 
forskrift. Prosedyrer er utarbeidet og presentert for politikerne, både i HOAT og KST. 

Utarbeide retningslinjer for 
bygging av nye eller oppgradering 
av eksisterende avløpsanlegg i 
kommunen 

Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga opphevingsvedtak i KST. 

Utarbeide kriterier for tildeling av 
økonomisk tilskudd/lån for 
abonnenter med redusert 
betalingsevne 

Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga opphevingsvedtak i KST.  

Avfallshåndtering  Saksbehandlere har fått litt mer kunnskap om avfall i rivesøknader og har mer fokus på 
deponering av miljøskadelige materialer saker ang rivning. Følger bedre opp avfallsplan og 
rapporter om skadelig avfall - positivt for miljøet.  
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Om virksomheten - tjenesteproduksjon 
Virksomheten har 11,5 årsverk som skal ivareta følgende tjenesteområder: 
 Utarbeide og saksbehandle private og kommunale planer - både arealplaner, områdeplaner, temaplaner 

og detaljreguleringsplaner 

 Utarbeide og saksbehandle kommuneplanens areal og samfunnsdel  

 Saksbehandle dispensasjoner fra ulike lovverk og vedtatte planer 

 Saksbehandle uttalelser til nasjonale, regionale og kommunale høringer av politisk interesse 

 Utarbeidelse av kommunal planstrategi og oppfølging av denne 

 Veilede kommunedirektør og virksomhetsledere i plansaker og andre tekniske forvaltningsområder 

 Saksbehandle bygge- og delingssøknader fra private og kommunale aktører 
 Føre tilsyn i medhold av plan og bygningsloven 

 Utføre oppmålingstjenester for private og kommunale aktører. Vi prioriterer å holde fristene som gjelder, 

for å ikke miste gebyrinntekter. 

 Seksjonering av boenheter 

 Utvikle, oppdatere og ajourholde kommunens karttjenester for intern bruk, og for innbyggerne 

(Kommunekart) 

 Oppdatere og ajourholde sentralt eiendomsregister (matrikkelen), bygg, tiltak, adressering, veinett og 

jordskiftesaker 

 Utvikle, oppdatere og ajourholde kommunens karttjenester (kommunekart mm) 

 Oppdatere og ajourholde sentralt eiendomsregister (matrikkelen), bygg, veier, tiltak og adresser. 

 Forvalte, saksbehandle, kontrollere og føre tilsyn med landbruket (produksjonstilskudd, gårdskart, jord- 

og konsesjonslov, beiteplaner, mm) 
 Forvalte natur og miljøinteresser (naturmangfold, uønskede arter, marin forsøpling, verneområder mm) 

 Viltforvaltning 

 Saksbehandle, kontrollere og føre tilsyn med spredt avløp  

 

Sykefravær 
Bemanning 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2020 

Antall ansatte 12 12 12 12 

Antall årsverk 11,5 11,5 11,5 11,5 

Sykefravær % 4,3 1,7 1,4 2,0 

 
Merkantil person deles med Virksomhet Bygg og Kommunalteknikk (50/50). Virksomheten har fått 
overført 0,5 årsverk fra rammeområde Fellestjenester for å ivareta samfunnsplanleggingen. Videre 
er det fortsatt 0,5 årsverk vakant på Kart og oppmåling. Det var ønskelig å slå sammen disse 
halvårsverkene for å styrke byggesakskontoret, men denne stillingen ble satt på vent som følge av 

innsparingsvedtak.  

 

Nøkkeltall 
Et knippe med typiske sakstyper kan ses på som nøkkeltall for virksomheten. Årets produksjon 
(vedtak) sammenstilles nedenfor med tilsvarende aktivitet i 2019.  
 

Sakstyper med vedtak  
 

Behandlet 
 

Over frist 
 

2019 2020 2019 2020 

Plan 130 139 23 34 

Egengodkjente reguleringsplaner 7 8 - - 
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Dispensasjoner plan/bygg/deling 80 70 10 16 

Delingssaker 43 61 13 18 

Byggesak 362 428 41 21 

Klagebehandlinger 15 10 8 7 
Ett-trinn med ansvar 82 84 21 5 
Ett-trinn uten ansvar 50 56 12 5 
Rammesøknad 15 4 - 1 
Igangsettingstillatelser (IG) 138 165 - - 
Midlertidig brukstillatelser (MB) 10 17 - - 
Ferdigattest (FA) 52 92 - 3 

Kart og oppmåling 93 80 10 2 

Seksjoneringssaker 6 4 4 - 

Oppmålingssaker 87 76 10 2 

Landbruk, natur og miljø 101 95 14 3 

Jord og konsesjonsbehandling 10 9 - - 
Produksjonstilskudd 47 46 - - 
Utslippstillatelser 32 24 14 3 
Fellingstillatelser grågås 12 16 - - 

 
Virksomheten har produsert i alt 105 saker (ikke unike) for politisk behandling i 2020. Samtidig er 
det fattet 546 vedtak etter delegert myndighet fra HOAT. 
 
Plan  

Virksomheten overtok oppgaver og ansvaret for kommunens samfunnsplanlegging fra årsskiftet. 

Planstrategien ble vedtatt i oktober, og det er svart ut flere typer høringer av kommunal interesse; 

deriblant høring om strandsoneforvaltning. Det er videre gjennomført mekling på de 7 områdene 

som hadde innsigelser tilknyttet arealdelen. Meklingen førte frem (ble vedtatt) på 6 områder, 

mens ett område ble oversendt departementet for endelig avgjørelse. Arbeid med ny strategisk 

næringsplan, mulighetsstudie for næring og tematisk rullering av arealplan er igangsatt med 

forventet ferdigstillelse i desember 2021. Det er også arbeidet med overordnet ROS for kommune 

samt en god del med tilrettelegging for etablering av Floating Solar Pilot på Frøya; et pilotprosjekt 

flytende energi i regi av Equinor ASA. 

Bemanningen ved planavdelingen var redusert i perioden oktober i 2019 og fram til ny 

arealplanlegger startet i midten av februar i 2020. Ny oppsigelse mottatt i oktober/november. 

Overheng fra 2019, nye oppgaver med samfunnsplanlegging, saker returnert av politisk og 

ressurser medgått til rekruttering og opplæring av nyansatt har ført til at flere 

dispensasjonssøknader og delingssaker har blitt behandlet etter frist. Samla aktivitet har derimot 

økt noe i forhold til i fjor. Særlig gjelder dette delingssaker.  

Virksomheten ønsker å bistå med fysisk planlegging i kommunal regi. Av den grunn har 

planleggerne gjennomført webinarer i arealplanlegging (kartdelen), og vi er i gang med regulering 

av Øyrekka Folkehøyskole. Ordinær behandling av delingssaker var planlagt overført til 

landbruksavdelingen, men det lot seg ikke gjennomføre. I stedet blir deling overført til byggesak, 

og det samme gjelder for dispensasjoner. Disse tiltakene vil bli iverksatt fra februar 2021.  

Byggesak 

Bemanningen ved byggesaksavdelingen var redusert i halvannen måned som følge av at en 

saksbehandler sluttet i januar, mens ny saksbehandler først startet i midten av mars. Videre har 

avdelingen i all hovedsak håndtert all klagebehandling innenfor virksomheten, noe som er svært 



 

Side 106 av 108 

 

tidkrevende. I 2019 ble det kjøpt eksterne tjenester til deler av denne aktiviteten. Til tross for 

dette har avdelingen holdt et betydelig høyere aktivitetsnivå enn i fjor. Det er særlig gledelig at 

fristoversittelsene er til dels halvert. Stadig flere henvendelser om mulig ulovligheter er mottatt, 

men pga av manglende kapasitet blir kun de mest alvorlige – der det er fare for liv og helse - fulgt 

opp, noe som er i tråd med vedtatt Strategi for ulovlighetsoppfølging. 

 

Det ble avsatt midler til rekrutteringsstilling fra Havbruksfondet i desember. Det er planlagt at 

denne utdanningsstillingen (trainéen) blir lagt til byggesak selv om vedkommende skal få innføring 

i alle fagområdene tilknyttet virksomheten. Fagområdet vil også få tillagt nye oppgaver fra 2021, 

da de skal overta ansvaret for dispensasjoner og delingssaker. Fortsatt mangler det ressurser til 

ivaretakelse av tilsynsoppgaver. 

 

Fagområdet startet med implementering av eByggesak i november. Fagsystemet forventes å være 

i operativ drift fra mars 2021. 

 

Kart og oppmåling 

Kommunen har innført vinterforskrift for oppmålingsarbeider i perioden 1.november til 1. mars, 

noe som betyr at det ikke kan påregnes arbeider utført i denne perioden. Likevel utføres det 

oppmålingsarbeider dersom værforholdene tillater dette. Aktiviteten er noe lavere enn i fjor. I 

første tertial ble flere oppmålingsforretninger avlyst og/eller utsatt som følge av 

koronasituasjonen. Noe er blitt kompensert med høyere aktivitet i siste tertial, men ikke nok til å 

være på samme nivå som i fjor. Utsettelsene av oppmålingsforretninger på vårparten ga imidlertid 

mulighet til å hente inn et etterslep i føring av tiltak i matrikkelen. Fagområdet har hatt en 

betydelig nedgang i fristoversittelser sammenliknet med fjoråret.  

 

Utover dette har det vært arbeidet med tilrettelegging for flyfotografering i mai, samt at det er 

arbeidet med utvikling, oppdatering og ajourhold av kommunens karttjenester. Fagområdet har 

også bidradd med intern kursing i kartdata på virksomheten. 

 

Det er gjort endringer i matrikkelloven som blant annet betyr at det innføres en 

autorisasjonsordning for eiendomsmålere fra 1. januar 2021. Det er samtidig etablert en 

overgangsordning der dagens utøvere kan søke om landmålerbrev basert på oppnådd praksis og 

bestått autorisasjonsprøve. Autorisasjonsprøven må være avlagt innen 31.12.2023. Kravet om 

landmålerbrev kan medføre problemer med framtidig rekruttering, og vi bør derfor tenke på 

rekruttering av unge øyværinger; eksempelvis gjennom stipendordninger ifm utdanning. 

 

Landbruk, natur og miljø 

Landbruk fikk tilsatt ny rådgiver den 1. juli, etter å ha hatt vakanse i stillingen siden april. Det ble 

behandlet 46 søknader om produksjonstilskudd og foretatt 9 jord- og konsesjonsbehandlinger i 

2020, noe som er omtrent på samme nivå som 2019. I tillegg er det blitt søkt om 4 SMIL tilskudd, 

hvorav 3 ble godkjent. Det kom også inn en søknad på tiltak i beiteområdet som ble godkjent. 

Landbruk administrerer veterinærvaktordningen for Hitra og Frøya. Egenerklæringer om 

konsesjonsfrihet håndteres fortløpende. I tillegg har det vært utfordringer rundt håndtering av 



 

Side 107 av 108 

 

overskuddsmasser (matjord) ifm nytt helsehus på Bekken/Beinskardet. Framover vil det bli 

nødvendig med tydelige føringer på hvordan slike saker skal håndteres, både for tiltakshavere og 

eventuelle mottakere. Erfaringer tilsier også at det er behov for tilgang til deponeringsområder, 

eksempelvis deponeringsområdet på Flatval som ble avsatt i ny arealplan (KPA). 

 

Det er gitt 16 skadefellingstillatelser for grågås, noe som er litt høyere enn i samme periode i fjor.  

I tillegg er det arbeidet med bekjempelse av sitkagran (eget prosjekt), marin forsøpling (eget 

prosjekt) og etablering av hurtigladestasjon (eget prosjekt). Hjortevaldene er blitt digitalisert. 

 

Miljøområdet har deltatt i utarbeidelsen av Regional plaststrategi samt deltatt i arbeidet med 

utarbeidelse av miljørisiko for kommunen i samarbeid med Brann og redning. Det er også delt ut 

stimuleringsmidler til frivilligheten for plukking av marin forsøpling. 

Miljøområdet har vært preget av usikkerhet omkring håndtering av spredt avløp. Saneringsplan og 

lokal forurensningsforskrift vedtatt i september 2019 ble etter hvert opphevet i april. I tillegg sa 

va-ingeniøren opp sin stilling og avsluttet sitt arbeidsforhold i kommunen 15. juli. Utlysning etter 

ny ingeniør ble gjennomført og etter andregangs utlysning lyktes vi med tilsetting. Ny ingeniør 

startet i slutten av mai. Fagområdet har hatt litt utfordringer med oppfølgingen av “ulovlighetene” 

innen spredt avløp etter opphevingen av lokal forskrift. Mye bygger trolig på misforståelser og vi 

har nå fått på plass en prosedyre som vi håper er oppklarende. Prosedyren er presentert for 

politikerne, både i HOAT og KST. Opprydding i Måsøvalområdet er igangsatt og det er gjennomført 

en testrunde ift planlagte tilsyn. Nedgang i antall utslippstillatelser sammenliknet med fjoråret 

skyldes i hovedsak usikkerhet rundt regelverket, særlig i første halvår. Fristoversittelsene er 

redusert fra 14 i 2019 til 3 i 2020, noe som er svært positivt. 

 

Konsekvenser av korona 

Virksomheten har tilrettelagt for hjemmekontor for alle. Publikum har blitt kompensert med at vi 

har vært tilgjengelig på telefon alle dager fra 9-15. Ordningen har tidvis medført stor pågang på 

telefon. Dette har vært tidkrevende og har nok påvirket saksbehandlingstiden noe, særlig for plan 

og byggesak. Av den grunn gikk vi tilbake til ordinær åpningstid på tampen av året.  

 

Fagområdet som har blitt mest påvirket av koronarestriksjonene er oppmåling der flere 

forretninger har blitt avlyst/utsatt, særlig på vårparten. 

 

Økonomi på virksomheten 

Regnskap 
Virksomheten har et samla mindreforbruk på kr 1.822.878 i 2020. Dette skyldes i 
hovedsak at en stilling ble stilt i bero (800.000), redusert reiseaktivitet (250.000) som følge 
av koronarestriksjoner og at virksomheten mottok støtte fra Fylkesmannen (600.000) til 
ordningen med felles veterinærtjeneste slik at ordningen ble selvfinansierende.  
 
Budsjett 
Virksomhetens ramme etter pålagt nedtrekk (i januar) er på kr 6.438.129.  
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AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2019 - 31.12.2020



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 0.68 0.65 0.03 6.22 6.16 0.06 1 106 321 9 610 299 164 274 524 100.0 100 -

Aksjer 2.00 2.47 -0.47 8.03 10.45 -2.42 832 950 3 337 011 42 392 596 25.8 25 5-35 OK
Norske Aksjer 4.72 4.68 0.04 4.13 4.57 -0.43 675 826 595 048 14 988 097 35.4 35 20-50 OK
Globale Aksjer 0.58 1.28 -0.71 9.80 12.98 -3.17 157 124 2 741 963 27 404 499 64.6 65 50-80 OK

Obligasjoner 0.22 0.04 0.18 5.64 4.37 1.27 273 399 6 271 217 121 877 673 74.2 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner -0.05 -0.21 0.16 5.42 3.48 1.94 -23 444 2 386 648 47 598 650 39.1 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner 0.40 0.21 0.19 5.79 4.94 0.84 296 843 3 884 568 74 279 023 61.0 60 45-75 OK

Kontanter -28 2 071 4 256 0.0 0 OK

side 2 av 10Frøya kommune - 31.12.2020                           lastet ned: 15.01.2021 17:07 
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Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

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

Aksjer 2.00 2.47 -0.47 8.03 10.45 -2.42 42 392 596 25.8

Norske Aksjer 4.72 4.68 0.04 4.13 4.57 -0.43 14 988 097 35.4 OSEBX
Arctic Norwegian Value Creation D 18.11.2020 4.83 4.93 -0.11 6.46 7.28 -0.82 3 760 360 25.1 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 21.02.2007 4.63 4.93 -0.30 4.56 7.33 -2.77 4 047 219 27.0 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 08.12.2015 4.72 4.68 0.04 4.55 4.57 -0.01 7 180 518 47.9 OSEBX

Globale Aksjer 0.58 1.28 -0.71 9.80 12.98 -3.17 27 404 499 64.6 MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI 19.02.2019 1.81 1.28 0.52 23.77 12.98 10.79 5 958 870 21.7 MSCI AC World
KLP AksjeVerden Indeks 03.12.2015 1.01 1.28 -0.28 14.03 12.98 1.06 9 685 014 35.3 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.10.2010 -1.17 0.89 -2.06 -1.98 12.63 -14.61 4 770 070 17.4 MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class L 07.07.2020 -0.04 1.28 -1.32 7.05 9.61 -2.56 4 745 870 17.3 MSCI AC World
T. Rowe Price Global Value I10 23.11.2020 0.57 0.89 -0.32 -0.24 0.45 -0.69 2 244 674 8.2 MSCI World
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Aksjer
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Norske Aksjer:  4.1% (-0.4%)

Globale Aksjer:  9.8% (-3.2%)
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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 0.22 0.04 0.18 5.64 4.37 1.27 121 877 673 74.2

Norske Obligasjoner -0.05 -0.21 0.16 5.42 3.48 1.94 47 598 650 39.1 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 08.12.2015 -0.17 -0.23 0.06 4.64 5.05 -0.41 11 369 496 23.9 NBP Regular Market 123D3
Danske Norsk Obligasjon Inst. A 12.10.2010 -0.06 -0.23 0.18 6.39 5.05 1.35 16 627 779 34.9 NBP Regular Market 123D3
DnB Obligasjon E 03.12.2015 0.03 -0.23 0.26 5.12 5.05 0.07 19 601 375 41.2 NBP Regular Market 123D3

Globale Obligasjoner 0.40 0.21 0.19 5.79 4.94 0.84 74 279 023 61.0 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
Loomis Sayles Inst Global Corp NOK 07.09.2020 0.64 0.47 0.17 3.49 2.43 1.06 14 186 123 19.1 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 08.12.2015 0.21 0.12 0.09 1.80 2.13 -0.34 13 665 170 18.4 BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 22.12.2009 0.13 0.21 -0.08 6.50 4.94 1.56 21 317 309 28.7 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund NOK 24.11.2020 0.60 0.27 0.33 0.56 0.42 0.14 25 110 422 33.8 BarCap Global Agg Hdg NOK
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Obligasjoner
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Norske Obligasjoner:  5.4% (1.9%)

Globale Obligasjoner:  5.8% (0.8%)
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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 0 4 283 -28 520 238 -518 054 2 071 4 256 0.0

Kontanter 0 4 283 -28 520 238 -518 054 2 071 4 256 100.0
Klientkonto NOK DNB 4 967 886 -4 963 603 -28 520 238 -518 054 2 071 4 256 NOK 1.00 4 256 100.0
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Til kommunestyret i Frøya kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Frøya kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 124.75'1.287.
Arsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, bevilgningsoversikter drift og investering,
økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 2020, og av
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i-samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge

Grunnlag for konkl usjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revrsors oppgaver og plikter ved revisjon av àrsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i

kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen. Vi viser for øvrig til avsnittet <Konklusjon om årsberetningen> og <<Uttalelse om
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik> under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Ko m m u n ed i rektø rens a n sva r for ä rsreg nskapeú
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner



nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revísors oppgaver og plíkter ved revisjonen av ârsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
www. n krf. no/revisionsberetn i nqer - revisjonsberetn i n g n r. I

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjonD, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

Kon kl usj on o m â rsberetn i n g en
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen inneholder
de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer
overens med årsregnskapet.

Ultalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Frøya kommunes
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige awik eller avvik fra
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å
tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettavvik

For videre beskrivelse av kommunedirektørens ansvar og revisors oppgaver ved uttalelse om
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik vises det til:
www. n krf. no/revisjonsberetn i nqer - revisjonsberetn i n g n r. 1

Trondheim, 1 S.april 2021

t.)enc't - l-l"tt,
Wenche Holt
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren



 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 
 
Arkivsak: 21/146 
Møtedato/tid: 28.04.2021 kl 10:00-12.40 
Møtested: Digitalt møte på Teams 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Per Johan Gundersen  
Kai Ronny Arntzen  
Oddveig Todal  
Ola Vie  
Paul Kristian Sandvik  
 
Andre møtende:  
Beathe Sandvik Meland, kommunedirektør (sak 18-22) 
Marit Wisløff Norborg, virksomhetsleder for kultur og idrett (sak 18) 
Roger Antonsen, Økonomisjef (19-21) 
Ann-Magritt Gløstad, virksomhetsleder for bygg og kommunalteknikk (sak 19) 
Andreas Kvingedal, enhetsleder teknisk (sak 19) 
Wenche Holt, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt Norge SA (RMN) (sak 20-21) 
Eirik Seim, forvaltningsrevisor, RMN (sak 22) 
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS  
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
18/21 Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon kulturplan (2014-2019) 
19/21 Orientering om utbygging av gang- og sykkelsti 
20/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap og årsberetning 

2020 
21/21 Forenklet etterlevelesekontroll - Behandling av selvkostfond 
22/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak 
23/21 Aktuelt fra utvalgene 28.4.21 
24/21 Referatsaker 
25/21 Eventuelt 
26/21 Godkjenning av møteprotokoll 28.04.21 
 
 
 
 
  



Sak 18/21 Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon kulturplan 
(2014-2019)  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.04.2021 18/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.  
 
Behandling: 
Virksomhetsleder for kultur og idrett, Marit Wisløff Norborg, orienterte kontrollutvalget om hvordan 
kommunen har jobbet for å følge opp anbefalinger gitt i forvaltningsrevisjon av kulturplan.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.  
 
 
Sak 19/21 Orientering om utbygging av gang- og sykkelsti  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.04.2021 19/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Følgende fra administrasjonen orienterte i saken:  
• Beathe Sandvik Meland, kommunedirektør 
• Ann-Magritt Gløstad 
• Andreas Kvingedal, Teknisk 
• Roger Antonsen, Økonomisjef 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 20/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap 
og årsberetning 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.04.2021 20/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Wenche Holt, ga kontrollutvalget en presentasjon av 
kommuneregnskapet. Hun gikk også gjennom revisjonsberetningen og svarte på spørsmål fra 
utvalget.  
 
Roger Antonsen, økonomisjef orienterte også utvalget om Frøya kommunes årsregnskap. 
 



Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

 
 
Sak 21/21 Forenklet etterlevelesekontroll - Behandling av selvkostfond 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.04.2021 21/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen til orientering. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor, Wenche Holt, orienterte om den forenklede etterlevelseskontrollen.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen til orientering. 
 
 
Sak 22/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.04.2021 22/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisjonen gjennomfører en 
forvaltningsrevisjon med tema plan- og byggesak innenfor en ressursramme på 300 timer, og 
levering 1.9.2021. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Eirik Seim, orienterte om prosjektplanen.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisjonen gjennomfører en 
forvaltningsrevisjon med tema plan- og byggesak innenfor en ressursramme på 300 timer, og 
levering 1.9.2021. 
 
 
Sak 23/21 Aktuelt fra utvalgene 28.4.21 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.04.2021 23/21 
 
Forslag til vedtak 
Aktuelt fra utvalgene tas til orientering.  



 
Behandling: 
Utvalgets medlemmer orienterte om nytt fra utvalgene.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Aktuelt fra utvalgene tas til orientering.  
 
 
Sak 24/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.04.2021 24/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 25/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.04.2021 25/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Omforent forslag til vedtak: 
 
I kontrollutvalgets neste møte ønsker utvalget en orientering om: 
 
1. Trekking av ny fibertrekkrør på Mellomvegen. Er dette nødvendig når det allerede ligger et 
fibertrekkrør der? 
 
2. Hvilken oppryddingsavtale har Frøya Kommune med de som kuttet ned Sitkagranene fra 
Flatval til Sistranda? 
 
Vedtak: 
1. Trekking av ny fibertrekkrør på Mellomvegen. Er dette nødvendig når det allerede ligger et 
fibertrekkrør der? 
 
2. Hvilken oppryddingsavtale har Frøya Kommune med de som kuttet ned Sitkagranene fra 
Flatval til Sistranda? 
 
 
Sak 26/21 Godkjenning av møteprotokoll 28.04.21 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.04.2021 26/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.04.2021, godkjennes. 



 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.04.2021, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Frøya eldre- og brukerråd - årsrapport 2020 
 
Om Frøya eldre-og brukerråd, mandat og sammensetning 
 
Kommuneloven 
Eldre-og brukerrådet er hjemlet i Kommuneloven §§5-2 og 5-12 med bestemmelser 
som for øvrige folkevalgte organer (§5-1) 
 
Rådets formål, oppgaver, sammensetning og organisering er nærmere presisert i 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom §§ 1,2,3 og 4. 
§2 i forskriftene hjemler årsmelding som skal legges fram for kommunestyret. 
 
I formålsparagrafen heter det bl.a. at: 
Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra a) eldre gjennom 
eldrerådet i alle saker som gjelder dem, og b) personer med funksjonsnedsettelse 
gjennom rådet for funksjonsnedsettelse i alle saker som gjelder dem. 
 
Kommunestyret 
Kommunestyret har bestemt at Eldreråd og Brukerråd slås sammen til ett utvalg med 
benevnelsen Frøya eldre-og brukerråd, og at rådet skal ha 7 medlemmer, hvorav 3 
medlemmer fra eldres representanter og 3 medlemmer fra bruker representanter, 
samt brukerombud i 20% stilling. 
 
Kommunestyret har for øvrig sagt at: 

● Eldre- og brukerråd skal forelegges alle saker som angår eldres levekår og 
alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne før beslutning 
foretas i kommunestyret. 

● Eldre- og brukerråd skal avgi uttalelse til formannskap/kommunestyret om 
handlingsplan (økonomiplan/budsjett) og kommuneplan. 

● Eldre- og brukerråd kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen. 

● Representanter fra eldre- og brukerrådet har møte og talerett i kommunestyret 
i saker som rådet har behandlet. 
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Rådets sammensetning 
Frøya eldre- og brukerråd (FEB) har i 2020 hatt slik sammensetning: 
 
Valgte representanter for eldre (3): 
Hans Ulrik Hammer, Laila Wedø og Åse Kristiansen, og med varamedlemmer Albert 
Stålskjær, Harald Johansen og Astrid Madsvåg. 
 
Valgte representanter for brukere (3): 
Sigbjørn Hellevik, Eva Foss og Rita Hovde, og med varamedlemmer Rigmor 
Mathisen, Halgeir Sandvik og Catrine Gaarder Overn. 
Rigmor Mathisen har erstattet Rita Hovde som fast medlem fom. møtet 05.10.20. 
 
Brukerombud: 
Line Strømøy fra 05.10.20. 
(Connie Bonita Ramberg fra 01.01.20). 
 
Administrasjon av rådet: 
Sigbjørn Hellevik (leder), Hans Ulrik Hammer (nestleder). 
Kommunedirektøren er representert med Marit Wisløff Nordborg, mens Siv-Tove 
Skarshaug har vært sekretær. 
 
Møtevirksomhet, skolering og saksbehandling 
 
Møter 
Rådet har i 2020 hatt 9 møter, med i alt 44 saker, registrert slik: 1/19-7/19 og 
1/20-37/20. Fra og med 22.06.20 er møtene i utgangspunktet blitt holdt i 
kommunestyresalen. Ett av møtene (27.04.20) har vært telefonmøte grunnet 
Covid-10 pandemien. 
 
Skolering 
Siden alle medlemmene er nye i et slikt fellesråd for eldre og brukere med 
funksjonsnedsettelse, har rådet i 2020 - bl.a. ved hjelp av kommunedirektøren og 
hennes mannskap - brukt noe tid på skolering relatert relevante saksområder, gjerne 
knyttet til spørsmål fra medlemmene selv. 
 
Her nevnes bl.a.: 

● Trygghetsalarm (6/1) 
● Velferdsteknologi (10/2) 
● Morgendagens omsorg (10/2) 
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● Folkevalgtopplæring (22/6) 
● Frøya pensjonistforening - aktivitet og forventninger (7/9) 
● Om kommuneøkonomien (10/2, 7/9, 5/10) 
● Om medvirkning i planprosesser (7/9) 
● Frøya og Hitra Handikaplag - aktivitet og forventninger (5/10) 
● St.melding 15 - Leve hele livet (5/10) 

 
Andre aktiviteter 

● Eldres dag 01.10.20 ble etter anmodning fra Frøya eldre-og brukerråd 
arrangert i Frøya kulturhus i regi av Frøya Frivilligsentral. Rådet var engasjert 
både i planlegging og gjennomføring. 

 
Bestillinger til kommunedirektøren med tanke på våren 2021 

● Statusorientering om gjennomførte pårørende- og brukerundersøkelse i 
Helse- og velferd i 2020  

● Strategi for brukerombudet  
● Statusorientering om  CRPD (Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities)  
● Statusorientering om BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)  
● Statusorientering om universell utforming av kommunehuset 

 
 
Tabellarisk oversikt over rådets virksomhet i 2020 
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Møtedato Tittel Sak 

06.01.20 Godkjenning av protokoll fra møte i eldreråd 18.11.19 og brukerråd 
13.05.19 

1/19 

Konstituering Eldre og brukerråd 2019-2023 2/19 

Møteplan 1.halvår 2020 3/19 

Høring - helhetlig ROS-analyse - Frøya eldre og brukerråd 4/19 

Behov for permanente boligmoduler for målgruppen- mennesker med 
omfattende rusutfordringer 

5/19 

Referatsaker 6/19 

Orientering 
● Utlysing brukerombud 
● Beredskapsplan 
● Gjennomgang Reglement for Eldre-og brukerrådet 

7/19 



 

4 

10.02.20 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunalt brukerråd 13.05.19 1/20 

Godkjenning av protokoll fra møte i Frøya eldre-og brukerråd 
06.01.20 

2/20 

Orientering 
● Behov for permanente boligmoduler for målgruppen- 

mennesker med omfattende rusutfordringer 
● Status på Morgendagens omsorg v/ Torny Dahlø Sørlie 
● Status på velferdsteknologi v/ Line Wedø Bårdsen 
● Medlem til Trafikksikkerhetsutvalget perioden 2019-2023 
● Omstillingsutvalget og brukerombud 
● Diskusjon rundt personlig vara i rådet 
● Kurs-regionalt seminar om FN-konvensjonen for rettigheter til 

personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 
● Svar fra Pensjonistforbundet Trøndelag ang. opplæring av 

medlemmer i rådet. 

3/20 

Referatsak 4/20 

27.04.20 Godkjenning av protokoll fra møte 10.02.20 5/20 

Hjem for en 50-lapp 6/20 

Øya 0-24 - Tverrfaglig samarbeid 7/20 

Omstillingsutvalgets innstilling til nedtrekk i kommunens budsjetter 
som følge av budsjettvedtaket 2020-2023 

8/20 

Orientering 
● Invitasjon til lag og foreninger om forventninger til FEB 
● Spredt avløp (fra FSK-vedtak 21.04.20) 
● Norm lekeplass i Frøya kommune (fra FSK-vedtak 21.04.20) 

9/20 

08.06.20 Godkjenning av protokoll fra møte 27.04.29 10/20 

Høring - vurdering av privatisering av kommunale veger 11/20 

Høring - Tertialrapport 1. tertial 2020 12/20 

Eldres dag 13/20 

Orientering 
● Nedtrekksaken - innspill fra revmatikerforeningen 
● E-post ang. eldre og karona 
● Notat om å legge til rette for at FEB kommer tidlig inn i saker 

ang. Plan- og bygningsloven 

14/20 

Møteplan 2.halvår 2020 15/20 

22.06.20 Godkjenning av protokoll fra møte 08.06.20 16/20 

Eldres dag (utsatt sak) 17/20 

Høring - vurdering av privatisering av kommunale veger (utsatt sak) 18/20 
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Folkevalgtopplæring 19/20 

07.09.20 Orientering 
● Om medvirkning i planprosesser v/ Espen Skagen 
● Status Eldres dag v/ Siw Aina Strømøy 
● Nytt helse-og omsorgssenter - deltakelse i brukergruppe 

ang.innkjøp av inventar og utstyr 
● Om kommunestyrets vedtak i nedtrekks-/omstillingssaken 
● Informasjon om brukerundersøkelser i Helse-velferd 
● Budsjett 2021 og økonomiplan med handlingsplan 

2021-2014. Eldre og brukerrådet som høringsinstans 

20/20 

Godkjenning av protokoll fra møte 22.06.20 21/20 

Kommunal planstrategi 2020-2024 - vedtak om høring 22/20 

Detaljreguleringsplan - Uttian næringsområde 23/20 

05.10.20 Orientering 
● St.meld.15 Leve hele livet v/Camilla Røstad og Ingrid 

Kristiansen 
● Handikaplaget orienterer v/ Ivar Martin Johansen 
● Om Eldres dag v/ Siw Aina Strømøy 

24/20 

Godkjenning av protokoll fra møte 07.09.20 25/20 

Inkluderingsdugnaden - samarbeidsavtale og intensjonsavtale med 
Dalpro 

26/20 

Høring - Revidering av interkommunal vertskommuneavtale. 
Jordmortjenesten - Eldre og brukerråd 

27/20 

Referatsaker 28/20 

09.11.20 Godkjenning av protokoll fra møte 05.10.20 29/20 

Innspill fra Frøya eldre-og brukerråd til budsjett og økonomiplan 
2021-2014. Uttalelsessak til FSK fra Frøya eldre-og brukerråd 

30/20 

Orientering/Spørrerunde 
● CRPD. Bestilling til kommunedirektøren om orientering 
● Idedugnad/diskusjon om å invitere flere lag og organisasjoner 

(LHL, Revmatikerforeningen, Hørselslaget) 
● Brev fra SAFO. Engangsavlastning for barn - hvordan brukes 

midlene? 
● Spørsmål om kommunalt frikort ved varig uførhet. 

31/20 

30.11.20 Godkjenning av protokoll fra møte 05.10.20 32/20 

Orientering 
● BPA - ønske om orientering 
● CRPD - svar på bestilling om orientering kan komme i 

februar-møtet 
● Frikort for varig uførhet - om bestilling fra møte 9/11 
● Brukerundersøkelse PLO - plan for 2020 og 2021 

33/20 



 

 
 
19.03.21  
Sigbjørn Hellevik 
FEB-leder 
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● Kommunehuset - universell utforming. Anmodning om å 
sende saksdokumenter til Handikaplaget for uttalelse 

● Brukerombudet starter opp 01.01.21 
● Frøya revmatikerforening og Hørselslaget inviteres til FEB 
● Sak 24/20 i Trafikksikkerhetsutvalget. 

Fond ressurskrevende brukere Frøya kommune 34/20 

Leve hele livet - prioritering av satsningsområder 35/20 

Etablering av samarbeid med private aktører. Frisklivssentralen 36/20 

Møteplan 1.halvår 2021 37/20 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Frøya eldre- og brukerråd   

Møtedato: 12.05.2021 

Sak: 11/21  Arkivsak: 21/992 

 

SAKSPROTOKOLL - HØRING - ÅRSREGNSKAP 2020 MED ÅRSBERETNING OG ÅRSRAPPORT - 

FEB  

 

Vedtak: 

 

Frøya eldre- og brukerråd skal etter sitt mandat ha et spesielt fokus på brukergruppene eldre, samt 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet knytter derfor sin oppmerksomhet i hovedsak mot 

resultatet av kommuneorganisasjonens innsats for dem det her er snakk om. 

 

Eldre- og brukerrådet konstaterer at det i de kommunale styringsdokumentene er en uttalt målsetting å 

gi alle innbyggere lik mulighet til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet i et rent naturmiljø, og at 

det herav er avledet en rekke fokus- og innsatsområder med tanke på utvikling av gode kvalitative 

tjenester for innbyggerne generelt og for brukere av kommunale tjenester spesielt.  

 

Rådet ser videre at det som konsekvens er igangsatt en lang rekke målrettede tiltak/innsatsfaktorer, men 

med unntak for grunnskolen, kan det være vanskelig å finne konkret og oversiktlig dokumentasjon på om 

resultatet av innsatsen er i samsvar med forventningene fra dem det måtte gjelde. 

 

Eldre- og brukerrådet ber derfor kommunestyret vurdere om det bør gjennomføres rutinemessige 

undersøkelser med tanke på dokumentasjon av måloppnåelse blant dem det måtte angå (innbyggere, 

brukere, pårørende, ansatte) og at resultatet innarbeides i kommunens årsrapport.  

 

Frøya eldre- og brukerråd tar for øvrig en oversiktlig og beskrivende årsberetning/årsmelding til 

orientering. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Frøya Eldre- og brukerråds behandling i møte 12.05.21: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Leder: 

 

Frøya eldre- og brukerråd skal etter sitt mandat ha et spesielt fokus på brukergruppene eldre, samt mennesker 

med nedsatt funksjonsevne. Rådet knytter derfor sin oppmerksomhet i hovedsak mot resultatet av 

kommuneorganisasjonens innsats for dem det her er snakk om. 

 

Eldre- og brukerrådet konstaterer at det i de kommunale styringsdokumentene er en uttalt målsetting å gi alle 

innbyggere lik mulighet til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet i et rent naturmiljø, og at det herav er 

avledet en rekke fokus- og innsatsområder med tanke på utvikling av gode kvalitative tjenester for innbyggerne 

generelt og for brukere av kommunale tjenester spesielt.  

 

Rådet ser videre at det som konsekvens er igangsatt en lang rekke målrettede tiltak/innsatsfaktorer, men med 

unntak for grunnskolen, kan det være vanskelig å finne konkret og oversiktlig dokumentasjon på om resultatet 

av innsatsen er i samsvar med forventningene fra dem det måtte gjelde. 

 

Eldre- og brukerrådet ber derfor kommunestyret vurdere om det bør gjennomføres rutinemessige undersøkelser 

med tanke på dokumentasjon av måloppnåelse blant dem det måtte angå (innbyggere, brukere, pårørende, 

ansatte) og at resultatet innarbeides i kommunens årsrapport.  



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

 

Frøya eldre- og brukerråd tar for øvrig en oversiktlig og beskrivende årsberetning/årsmelding til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur   

Møtedato: 11.05.2021 

Sak: 30/21  Arkivsak: 21/948 

 

SAKSPROTOKOLL - ÅRSREGNSKAP 2020 MED ÅRSBERETNING OG ÅRSRAPPORT - HOOK  

 

Vedtak: 

1. Regnskap for 2020 med årsberetning og årsrapport tas til orientering. 

2. Årsmeldingen fra virksomhetene 2020 tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 004 &14  

Arkivsaksnr.: 21/993    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya ungdomsråd 

 

HØRING - ÅRSREGNSKAP 2020 MED ÅRSBERETNING OG ÅRSRAPPORT - 

FUR  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya ungdomsråd har følgende uttalelse til årsberetning og årsrapport for 2020: 

 

FUR har ingen uttalelse til årsberetning og årsrapport for 2020 

Vi tar årsberetning og årsrapport til orientering 

 

 

 

Saken behandles i kommunestyret 27. mai 2021. Ber om tilbakemelding senest 26. mai 2021. 

 

 

Vedlegg: 

1. Årsregnskap 2020 

2. Årsberetning og årsrapport 2020 

3. Årsmelding fra virksomhetene 2020 

4. Avkastningsrapport Frøya kommune 2020 

5. Revisjonsberetning 2020 for Frøya kommune 

6. Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap 2020 med årsberetning 

og årsrapport  

7. Årsrapport 2020 – Frøya eldre- og brukerråd 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kommunelovens § 48 sier noe om hvordan kommuner skal avlegge og behandle 

årsregnskap. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres i året, og 

anvendelsen av disse.  

 

Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk og det er 

kommunestyret selv som vedtar årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 

formannskapet. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning 

av regnskapsmessig underskudd.  

 

I tråd med regnskapsforskriften utarbeides en årsberetning som er signert økonomisjefen og 

kommunedirektøren. Denne sammen med årsregnskapet er oversendt revisor for behandling. 

De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i 

møte 28.04.21.  



  

 

Saksopplysninger:   

I årsberetningen analyseres og beskrives resultatet for 2020 og den økonomiske tilstanden til 

kommunen. I tillegg til å oppsummere regnskapsåret 2020 er det viktig å danne seg et bilde 

av utviklingen fremover og videre ha en plan for hvordan en skal løse de økonomiske 

utfordringene.   

 

Frøya kommune hadde i 2020 et positivt brutto driftsresultat på 120 397 770 mill kr. og et 

positivt netto driftsresultat på 124 751 287 mill kr. Det ble et reelt regnskapsmessig 

merforbruk på rammeområdene for 2020 på 3 760 155 mill kr der rammeområdenes 

merforbruk er på 1,608 mill kr og posten finans har et merforbruk på 2,151 mill kr.  

Økonomisk sett ble 2020 et godt år for Frøya kommune. 

 

Kommunens store positive netto driftsresultat på hele 124 mill kr skyldes en voldsom økning 

i skatteinntekten i 2020. Hele 140 mill kr over forventet og budsjettert skatteinngang. I 

tillegg fikk Frøya kommune 86,4 mill kr fra Havbruksfondet.   

Avkastning på fond som Grieg Investor forvalter ble på 9,6 mill kr.  

 

 

 

 

Vurdering: 

 

I en organisasjon som Frøya kommune med utstrakt delegering av oppgaver er oppfølging av 

økonomien svært viktig gjennom å videreutvikle og opprettholde god kompetanse og 

oppmerksomhet på budsjettet og økonomistyringen.  

 

Året 2020 har som nevnt kommunen opplev en voldsom økning i skatteinntekten i tillegg til 

stor utbetaling fra havbruksfondet.  

 

Nettopp på grunn av de store svingningene i skatteinntektene er det tatt store grep for å finne 

«flytsonen», dvs å finne riktig driftsnivå. Vi har i 2020 gjennomført en stor 

effektiviseringsprosess, der rammeområdene har gjort tiltak for å redusere driften med 3 %. 

Dette fordi konsekvensene av gjeldende inntektssystem og rammeoverføringer vil gi oss et 

strammere økonomisk handlingsrom i årene som kommer. Vi ser at dette stiller krav til 

fortsatt omstilling og endring. For å nå målene i planperioden må vi fortsatt ha stort fokus på 

økonomistyring, budsjettkontroll og effektivisering. 

 

 

I tillegg ble verden rammet av Covid-19 epidemien som også har gitt store konsekvenser for 

Frøya kommune innenfor alle rammeområder. Netto merkostnad har for rammeområdene i 

2020 har vært på 0,951 mill kr der totalkostnaden og inntektene fra staten utgjør henholdsvis 

5,793 mill kr og 4,842 mill kr.      

 

I forhold til rammebevilgningene hadde RO 1 Fellestjenester og RO 2 Oppvekst 

mindreforbruk på henholdsvis 9,180 mill kr og 2,023 mill kr. Mindreforbruket på 

rammeområde fellestjenester skyldes i hovedsak et positivt premieavvik, samt refusjon fra 

fylkeskommunen ifb med Frøya kommunes forskuttering av gang og sykkelvei knyttet til 

fylkeskommunale veier. 



 

Rammeområdene RO 3 – Helse & mestring, RO 4 – Kultur & næring og RO 5 – 

kommunalteknisk drift og forvaltning hadde merforbruk på henholdsvis 11,647 mill kr, 

0,147 mill kr og 1,017 mill kr.  

 

Helse & mestrings merforbruk er blant annet knyttet til ny interkommunal oppfølgings-

tjeneste for rus og psykisk helse. Tjenesten ble opprettet med bakgrunn i behov for 24/7 

tjeneste for personer med rus og psykiske lidelser som ikke var budsjettert.  

 

Videre hadde NAV-sosialtjenesten et merforbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp. Mens for 

Pleie og omsorg er merforbruket knyttet til lavere inntekt ift brukerstyrt personlig assistent 

(BPA) ordning enn forventet og ikke budsjettert med bruk av vikarbyrå på området, noe som 

har vært nødvendig for å drifte tjenesten. I tillegg er det flere langtidsplasser i 

korttidsavdelingen, noe som har medført redusert kapasitet til å ta imot utskrivningsklare 

pasienter fra sykehus innen fristene. 

 

Når det gjelder Kultur og næring skyldes merforbruket inntektsbortfall som følge av Covid-

19 epidemien.      

 

Covid-19 epidemien er også hovedårsaken at teknisk og kommunalteknisk drift har et 

merforbruk knyttet til merkostnader ifb med økte renhold, samt økte kostander ifb økende 

vekst i arealer i kommunens bygningsmasse.  

 

Ser man på tjenesteytingen har enhetene store ambisjoner i det å utvikle tjenestetilbudene, 

noe som er positivt og viser at vi har et høyt ambisjonsnivå og en stor vilje til å levere best 

mulig tjenester.  

 

Det som gir størst effekt, men som samtidig er vanskeligst å gjennomføre, er 

strukturendringer. Det er likevel dette vi anbefaler i fortsettelsen. Samtidig skal vi selvsagt 

jobbe videre med å effektivisere organisasjonen og prosessene i hele tjenesteproduksjonen.  

 

Målet med dette er å levere minst like gode tjenester som i dag, men til en lavere kostnad. 

Ved å endre måten vi organiserer arbeidet eller hvordan vi utfører arbeidet på, kan vi oppnå 

innsparinger.  

 

Å skape bred oppslutning rundt slike endringer og faktisk klare å hente ut gevinster, krever 

dyktig lederskap og god kompetanse på alle nivå. Oppgaven er overkommelig så lenge vi 

viser tålmodighet. 

 

De store investeringer som ligger inne i økonomiplanen, med utbygging av Frøya helsehus 

og omsorgsboliger (MO), behov for utvidelse av barnehageplasser og skole, skal være et 

ledd i å utvikle kvaliteten på tjenestene, men samtidig også bidra til effektivisering av drifta 

for å imøtekomme framtidas behov for tjenester. 

 

De store investeringene er imidlertid økonomisk svært krevende sett i sammenheng med 

stramme driftsrammer. Vi mener derfor at de nye store investeringsprosjektene som er 

planlagt i tiden framover, må vurderes spesielt nøye med tanke på innhold, struktur og bruk 

av personalressurser slik at de sikres en økonomisk basis som er i tråd med økonomisk 

handlingsrom. 

 



For å møte dette jobbes det på flere arena samtidig, og vi har flere overordnede satsinger i 

planperioden.  

 

Kommunens samlede investeringer var i 2020 på 295 810 726 mill kr som er 29 372 789 

mill kr høyere enn regulert budsjett og 192 120 726 mill kr høyere enn opprinnelig budsjett.  

Av samlede investeringer er 29 481 941 mill kr (10 %) investert innenfor VAR-sektoren. 

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.  Av totalt finansieringsbehov på 295 810 726 

mill kr ble 191 004 269 mill kr finansiert med bruk av lånemidler – dvs 64,5 %. Resten med 

fond, tilskudd, salg av anleggsmidler og momsrefusjon.   

 

Fondsoversikt per 31.12.20 (alle beløp i 1000) 

 
 

Frøya kommune har per 31.12.20, hele 320 mill kr på fond med henholdsvis 176 mill på 

disposisjnsfond, 36 mill kr på bundne disposisjonsfond, 100 mill kr på ubundne 

investeringsfond og 7 mill kr på bundne investeringsfond.  

 

Netto drifts resultat for 2020 er på 124 751 287 mill kr. 

 

Etter strykninger og bruk/avsetning til fond er netto avsetning til disposisjonsfond på 

58 899 284 mill kr utover det som det ble budsjettert med (35 849 515 mill kr). 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester   

Møtedato: 20.05.2021 

Sak: 54/21  Arkivsak: 21/947 

 

SAKSPROTOKOLL - ÅRSREGNSKAP 2020 MED ÅRSBERETNING OG ÅRSRAPPORT - HOAT  

 

Vedtak: 

1. Årsregnskap for 2020 med årsberetning og årsrapport tas til orientering. 

2. Årsmeldingen fra virksomhetene 2020 tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling: 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1148    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 
 Uønsket hendelse, status 

 Covid -19 

 Eventuelt andre orienteringer i møtet 

 

 

 

 

Økonomidebatt i KST – program 

Økonomisk tilstandsrapport vår 2021 - Frøya kommune 
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 Kl 1200 – 1210: Mål og hensikt med debatten, Ordfører 

 Kl 1210 -  1220: Info vedr. organisering av dagen, Økonomisjef 

 Kl 1220 – 1315: Sigmund Engdal, KS. Tema: Demografimodellen og utgiftsbehov for 

Frøya fram til 2030, langsiktig økonomisk forvaltning mm.  

 Kl 1315 – 1350: Frode Rabben, Statsforvalteren i Trøndelag, Tema: Statsforvalterens 

syn på Frøya kommune vedr. økonomisk soliditet vs sårbarhet. ROBEK. 

 kl 1400 – 1545: Café-bord diskusjon  

o 45  min diskusjon per tema  representantene skifter bord kl 1435 og 1510 

 Kl 1545 – 1600: Oppsummering, Café-vertene og kommunedirektøren 

o Det vil bli laget sammendrag fra hver bord 

o Sak til KST-møte i juni med forslag til handlingsregler for god økonomistyring.  

 bord 1 (kommunestyresalen): 7 representanter + FUR  

 bord 2 (møterom A): 8 representanter  

 bord 3 (møterom teknisk): 8 representanter 

(Café-vertene skifte bord/rom) 

35 minutters diskusjon per tema  

 

Bord 1, Tema: Demografi, utgiftsbehov og KOSTRA- og effektivitetsanalyse  

 Hvordan skal vi håndtere kommende års demografiske utvikling der utgiftsbehovet fram til 

2030 vil øke med ca 43 mill kr? Ref økonomisk tilstandsrapport (ØT) side 22 – 24. 

 KOSTRA- og effektivitetsanalysen peker på et betydelig effektiviseringsgevinster innenfor den 

kommunalforvaltningen om vi sammenligner oss med de best i vår kommunegruppe.  

o Skal vi akseptere dette og satse på at vi opprettholder den høye 

skatteinngangen, eiendomsskatten og inntekter fra havbruksnæringen 

(produksjonsavgift)  

o Eller må vi foreta strukturendringer innenfor oppvekst og helse som de to 

store rammeområdene?  

o Diskutere handlingsregler i forhold til «Sunnhetsindikatorer» - ref (ØT) side 

4 og 9.  
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Bord 2, Investering og lån 

 Låneporteføljen vår (langsiktig gjeld) er på 732 mill kr (eks. selvkost og startlån) – fordelt på 

folketallet per 01.01.21 på 5204 utgjør dette 140 tusen per innbygger.  

 Vår langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter er på 141,6 %. Landsgjennomsnittet ligger på 

ca 85 %. For å innfri handlingsregelen om at netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal 

være < 80 % må netto lånegjeld reduseres ned til ca 430 mill kr.   

  

 Vi betaler om lag 50 mill kr per i renter og avdrag på vår låneportefølje per år.  

o Hvordan reduser låneporteføljen og med det rente og avdragsbelastningen? 

o Redusere investeringsnivået og prioritere investeringene innenfor 4- og 6-

års perspektiv med en MAX-grense for låneopptak per år. 

o Skal opplåningen til VAR reduseres og lage en langsiktig plan med et 6-års 

perspektiv.  

o Diskutere handlingsregler i forhold til gjeldsbelastningsindikator – ref den 

(ØT) side 4, 12 og 15.  

 

Bord 3, Disposisjonsfond og forvaltning 

 Per 1. januar 2021 har vi totalt kr 320 mill kr på fond - fordeling mellom disposisjonsfond, 

bundne og ubundne fond beskrives i den økonomiske tilstandsrapporten på side 12.  

o Hva med å ta en stor del av vårt disposisjonsfond til å redusere rentesensitiv 

gjeld? 

o Hva med å sette av deler til rentebufferfond?  

o Hva med å opprette investeringsfond – der alle investeringsprosjekter skal 

ha minst 10 % egenandel?  

o Hva med å opprette et kommunalt fondsselskap a la Trondheims Kraftfond 

– ref (ØT) vedr alternativ fondsforvaltning og avkastning – side 21?  

o Diskutere handlingsregler i forhold til renteeksponeringsindikator og 

likviditetsindikator. ref den (ØT) side 4. 12, og 13.  

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Roger A. Antonsen,  
Økonomisjef/ assisterende kommunedirektør  
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Innledning 
God økonomistyring er grunnmuren i effektiv ressursforvaltning. I en organisasjon som Frøya 

kommune med utstrakt delegering av oppgaver er oppfølging av oppgaver og økonomi svært 

viktig.  

 

Denne økonomiske tilstandsrapporten har som mål å gi politikerne og lederne i Frøya kommune 

innsikt i og kunnskap om kommunens økonomi – både hva gjelder muligheter, begrensninger og 

utfordringer, samt utvikling på kort, mellomlang og lang sikt.   

 

I tillegg skal tilstandsrapporten gi kunnskapsgrunnlag for kommunestyrets økonomdebatt i mai 

då.. I denne debatten skal strategier, vei-/retningsvalg debatteres og premisser vedtas i forkant av 

budsjettdebatten i september/oktober. Likeledes skal man vedta handlingsregler i forhold til 

investeringsnivå, lånegrad, gjeldsgrad, rentestrategi, gebyrer, eiendomsskatt, mm.  

Disse vedtatte premisser og handlingsregler vil være bestillinger/rammer for kommunedirektøren 

ifb med utarbeidelsen av forslag til budsjett og økonomiplan for kommende år/periode.  

 

  

Økonomistyring 
 

Positive effekter av god økonomistyring er: 

 

 Økt politisk handlingsrom – på kort og lang sikt 

 Oversikt og kontroll over ressursbruken 

 Tilpasning av ressursbruken etter endrede rammevilkår 

 Effektiv utnyttelse av ressursene 

 Økt medarbeidertilfredshet på grunn av stabile og forutsigbare ressursrammer. 

 

 

Økonomisk handlingsrom oppstår når inntekter er større enn kostandene og som da gir frie 

disponible inntekter/midler. Omgjort til kommunens økonomiske handlingsrom er dette med 

andre ord det vi sitter igjen med etter at alle lovpålagte oppgaver, tjenester og forpliktelser er 

effektuert.  

 

Økonomisk handlingsrom kan økes ved å øke inntektene eller reduseres ved å redusere bundne 

kostnader. 

 

Med andre ord er godt driftsresultat, store driftsreserver og lav netto lånegjeld viktige tegn på en 

god og sunn kommunal økonomi!  

 

Inntekter 

Kommunens største inntektskilde er skatteinntektene. Disse utgjør om lag 40 prosent av 

gjennomsnittskommunens totale inntekter, men andelen varierer betydelig mellom kommuner. 

Rammetilskudd, øremerkede tilskudd og øvrige statstilskudd er direkte overføringer fra Staten til 

vår kommune.  
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I budsjettet for 2021 er skatteinntektene lagt inn med 140% av landsgjennomsnittet dvs 243 

millioner kr. For 2020 var skatteinntektene faktisk på hele 389 millioner kr – dvs om lag 224 % 

av landsgjennomsnittet. Med andre ord er vår kommune utsatt for store svingninger hva gjelder 

skatteinngang – noe vi har erfart de senere år.  

 

Bundne kostnader 

Bundne kostnader er kostnader kommunen er nødt til å dekke for å ivareta lovpålagte oppgaver, 

tjenester og forpliktelser gjennom tjenesteproduksjonen. Bundne kostnader kan i liten grad 

reduseres på kort sikt. På lengre sikt kan bundne kostnader reduseres ved å gjennomføre 

omorganiseringer og effektivisering gjennom strukturelle endringer.  

 

Økonomiske styringsparameter 
5 indikatorer som gir et godt bilde av en kommunes økonomiske og finansielle situasjon er: 

1. Sunnhetsindikatoren 

 Netto driftsresultat som andel (%) av brutto driftsinntekter 

 Netto driftsresultat i NOK (overskudd på bunnlinjen) 

 Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene. 

2. Gjeldbelastningsindikatoren 

 Langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser, VAR og andre selvkostområder) 

som andel av brutto driftsinntekter 

3. Renteeksponeringsindikatoren 

 Netto finans og avdrag som andel av brutto driftsinntekter 

 Netto renteeksponert gjeld som andel av brutto driftsinntekter i % 

4. Likviditetsindikatoren 

 Arbeidskapital som andel av brutto driftsinntekter 

5. ROBEK-indikatoren 

 Akkumulert regnskapsresultat (resultat etter årsoppgjør) som andel av brutto 

driftsinntekter  

Alle indikatorene blir visuelt beskrevet som et barometer inndelt i RØD, GUL og 

GRØNN når tallene/situasjonen for Frøya kommune blir beskrevet. 
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Økonomisk status og utvikling i planperioden (2019 – 2024) 
for Frøya kommune 
 

Kommunens økonomiske utvikling framover må betraktes som meget positiv.  

Skattelovgivningen ble vedtatt endret høsten 2019, slik at det ikke lenger skal være mulig å 

redusere formuesverdi ved å omorganisere selskapsstrukturen.  

 

Dette har i 2020 medført langt større skatteinngang enn de to forrige årene, faktisk på hele 389 

millioner kr. 

 

Det er imidlertid nye regler rundt formuesskatten som diskuteres i stortinget i 2020/2021, og som 

kan ha påvirkning på kommunens skatteinngang i årene som kommer. Derfor har 

Kommunedirektøren foreslått i budsjettperioden å være noe nøktern i budsjetteringen av 

skatteinntekter. Frøya kommune har likevel en høy budsjettert skatteinngang sett i forhold til 

landsgjennomsnittet. 

 

 

Økonomiske rammebetingelser 

 

 Frøya er en høyinntektskommune og er plassert i kommunegruppe 3, dvs. kommuner 

med 2.000 til 9.999 innbyggere, lave bundne kostnader og høye korrigerte inntekter.  

 

 Korrigerte frie inntekter per innbygger var for 2020 på 78 166 kr dvs 132 prosent av 

landsgjennomsnittet som var på 59 160 kr.  

 

 Fri egenkapital drift i % av brutto driftsinntekter er på 27,3 %. Landsgjennomsnittet 

ligger på 11,7 %. 

 

 Frøya har de nest høyeste skatteinntektene i landet for 2020. 
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Kommunebarometret 2020 (Resultater for 2019) 

 

Karakter 

Tabellen under viser Frøya kommunes karakterer knyttet til økonomi og hvordan vi ligger an i 

forhold til de andre kommunene. Karakteren 3,5 gis til kommuner med nøkkeltall som ligger på 

eller rundt landssnittet. Resten av kommunene fordeles over og under midtpunktet. De 5 % beste 

får karakteren 6, mens de 5% dårligste får karakteren 1. Karakteren 1 er kvalitativt “dårligst” og 

6 er “best”.  
               2019 2020  

ØK01 Korrigert netto driftsresultat i prosent 1 6 

ØK02 Korrigert netto driftsresultat i prosent, snitt 4 siste år 3.2 5.96 

ØK03 Brutto driftsresultat i prosent 1.7 6 

ØK04 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 3.97 
 

ØK05 Endring disposisjonsfond 2.47 
 

ØK06 Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 1 2.82 

ØK07 Endring i netto renteeksponert gjeld (andel av brutto driftsinntekter) 1 6 

ØK08 Netto finansutgifter, i prosent av brutto driftsinntekter, eksl. avdrag 1 2.88 

ØK09 Investeringer, som andel av brutto driftsinntekter. Snitt siste fire år 2.54 1 

ØK10 Andel av investeringene som finansieres av lån, siste fire år 2.15 2 

ØK11 Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto driftsinntekter 5.89 
 

 

 

 

Kostnadsnivå 

 

Nøkkeltall 
             2019 2020 

ENH01 Netto utgifter til grunnskole per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 17257.02 ↑ 16526.92 ↓ 

Vekt i sektor: 30%, vekt totalt: 1.5% Gjennomsnittlig verdi→ 
 

16066.61 
 

15671.08 

ENH02 Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 20023.36 

↑ 
20474.78 ↑ 

Vekt i sektor: 35%, vekt totalt: 1.8% Gjennomsnittlig verdi→ 
 

19657.18 
 

20164.86 

ENH03 Netto utgifter til barnehage per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 8628.98 ↓ 8182.12 ↓ 

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.8% Gjennomsnittlig verdi→ 
 

9770.4 
 

9653.49 

ENH04 Netto utgifter til barnevern per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 2644.22 ↓ 2037.94 ↓ 

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.3% Gjennomsnittlig verdi→ 
 

2511.28 
 

2451.25 

ENH05 Netto utgifter til sosialhjelp per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 3176.77 ↓ 2678.76 ↓ 

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.3% Gjennomsnittlig verdi→ 
 

2757.69 
 

2538.86 

ENH06 Netto utgifter til kommunehelse per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 4379.48 ↑ 4262.13 ↓ 

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.3% Gjennomsnittlig verdi→ 
 

3104.01 
 

3525.02 

ENH07 Netto utgifter til administrasjon per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 5131.39 ↓ 7063.88 ↑ 

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.3% Gjennomsnittlig verdi→ 
  

 

Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter i tjenesten i fjor, korrigert for utgiftsbehovet slik det 

framkommer i statsbudsjettet for 2020. Dermed fanges det opp ulikheter som går på størrelse, 

sammensetning og så videre. Den historiske kostnaden er justert for kommunal lønns og 
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prisvekst, slik at alle tall presenteres i faste 2020kroner. Dermed er det lett å se om tjenesten blir 

dyrere eller rimeligere fra år til år. 

  

Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for utgiftsbehovet) i Frøya er på 16 526 kr per 

innbygger. Den nasjonale tendensen ligger på 15 671.  

 

Kommunene som drifter pleie og omsorg dyrest ligger på en kostnad på 38 299  og det er etter 

at man har korrigert for ulikt utgiftsbehov. I Frøya driftes pleie- og omsorgssektoren med en 

nettokostnad på 20 474 kr. Justert for lønns og prisveksten var utgiftene i pleie og omsorg 

omtrent uendret i fjor, ifølge statistikkene.  

 

Netto utgifter til barnehage har nasjonalt vært ganske stabile de siste årene, justert for lønns og 

prisvekst. Statistikken er bare sammenliknbar tilbake til 2015.  

 

Barnehagekostnadene i kommunen ligger på 8 182 kr. Gjennomsnitt for kommunene i landet er 

på 9 653 kr. 

 

I fjor lød kostnadene for BarnevernNorge på 2 451 kr per innbygger, etter at man har korrigert 

for lønns og prisvekst. Kostnadene for Frøya ligger på 2 037 kr. 

 

 

KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2020 (Telemarksforskning) 

 
 

Telemarksforskning har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som illustrerer hvordan 

Frøya kommunes ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens 

økonomiske rammebetingelser, dvs. de har tar hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reelt 

inntektsnivå (målt som korrigerte frie inntekter). 
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Beregninger viser at Frøya kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i 

inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 47,9 mill. kr i 2020. Da 

er det ikke hensyntatt hverken at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn 

«gjennomsnittskommunen» (ca. 5prosent i 2020), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som 

lå ca. 9 prosent over landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 28,4 mill. kr i 2020).  

 

Beregningene viser at Frøya kommune samlet sett hadde merutgifter på 4,3 mill. kr i 

forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2020. 
 

 
 

I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 32,6 mill. kr. 

Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på 

korrigerte frie inntekter på 109 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 28,4 mill. kr), 

har vi beregnet et samlet merforbruk på 4,3 mill. kr (=32,6 -28,4). 
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Sunnhetsindikatoren  

 Netto driftsresultat som andel (%) av brutto driftsinntekter 

 

 Netto driftsresultat i NOK (overskudd på bunnlinjen) 

 

 Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene 

 

 

Indikatorer 
Lite 

handlingsrom 

Moderat 

handlingsrom 

Større 

handlingsrom 

Resultat 

2019 

Resultat  

2020 

Sunnhets- 

indikator 

Netto 

driftsresultat i % 

av brutto 

driftsinntekter 

< 1,75 % 1,75  2% >2 % - 4,9 % 19 % 

Disposisjonsfond 

i % av brutto 

driftsinntekter 
< 5 % 5  10 % > 10 % 17,7 % 27,2 % 

 

  

Netto driftsresultat 
 

Netto driftsresultat er et mål på hvor mye kommunen sitter igjen med i prosent av 

driftsinntektene etter at driftsutgifter og netto renter og avdrag er betalt og før årets overføring til 

investeringer og avsetninger til/bruk av fond. 

 

Tallet forteller hvor sunn kommuneøkonomien er. Tommelfingerregelen er at 2 prosent er bra, 

og at underskudd er dårlig. Kommunestyret har vedtatt at dette måltallet skal være minst 1,75%  

 
 

Det er følgende forhold som er av interesse ved vurderingen av driftsresultat: 

 

 Hvor stort er evt avviket fra budsjettet? og hvorfor? 

 Er driftsutgiftene bærekraftige på sikt?  

 I hvilken grad er deler av driftsutgiftene finansiert av fondsbruk – dvs 

disposisjonsfond, og eventuelt bundne fond? 

 Vil kommunen ha nok inntekter til å opprettholde utgiftene og i hvor stor grad 

skyldes dette ekstraordinære inntekter som havbruksfond og «uventede» 

skatteinntekter? 
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Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 

 
 2017 2018 2019 2020 

Frøya 8,8 % 8,9 % -4,9 % 18,9 % 

Kostragruppe 03 2,5 % 3,5 % -0,2 % 5,1 % 

 

I tråd med handlingsregel vedtatt i økonomiplanen for 2020, foreslår kommunedirektøren et 

resultat iht den nasjonale anbefalingen på 1,75% i løpet av handlingsperioden. Resultatet for 

2020 ble på 18,9 %. 

 

Netto driftsresultat i NOK (overskudd på bunnlinjen) 

For 2020 var netto driftsresultat i NOK på hele 124 millioner kr.  

 

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 

 
 

HANDLINGSREGEL 

HANDLINGSREGEL 
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Fond representerer oppsparing av midler og er en del av kommunens egenkapital. I henhold til 

kommuneloven § 46 nr. 6 er det et krav at kommunene skal foreta «nødvendige avsetninger». 

Det kan bl.a. være avsetninger til fremtidige anskaffelser eller forpliktelser. Eller for å bygge 

robusthet og med det forutsigbarhet rundt kommunens økonomi gjennom å bygge bufferfond for 

eksempel. Disse fondene deles inn i ubundne og bundne fond. Forskjellen mellom de to typene 

er om kommunestyret har disposisjonsrett over dem eller ikke. 

 

Ubundne fond 

Ubundne (frivillige) fond er midler som står til kommunestyrets disposisjon og er bygget opp 

gjennom sparing av frie inntekter. Det viktigste i denne sammenheng er 

DISPOSISJONSFONDET. Det er tre typer avsetninger som ligger til grunn for 

disposisjonsfondet: 

 Kommunale virksomheter har spart budsjetterte midler til bruk senere år. 

 Kommunestyret har avsatt midler til disposisjonsfondet i tider med generell god 

økonomi. 

 Ekstraordinære inntekter – for eksempel havbruksfondet, eller økt skatteinngang. 

 

 

Bundne fond 

Bundne fond er det knyttet forpliktelser til – for eksempel øremerkede statlige tilskudd eller 

overskudd på selvkosttjenester. Det vil si at det ikke er fritt opp til kommunestyret å vedta hva 

midlene skal anvendes til.  

 

Med andre ord er disposisjonsfondene penger som politikerne kan vedta å bruke som de selv 

ønsker. Det er en viktig buffer for driften i kommunen, i tilfelle plutselige økonomiske omslag.  

 

Disposisjonsfondet er ikke en fysisk bankkonto, men en størrelse i regnskapet som har stor 

betydning for handlingsrommet i budsjettet. Dette er «pengene» som politikerne kan vedta å 

bruke som de selv ønsker.  

 

Disposisjonsfond som utgjør 10 prosent av inntektene, vil være stort nok til å håndtere en 

plutselig økonomisk utfordring uten at det krever umiddelbare kutt i tjenestene. På Frøya er disse 

frie midlene på 27,2 prosent av brutto inntekter. 

 
 

Utvikling av kommunens fondsmidler i perioden 2015  2020 (beløp i kr) 
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Fondsoversikt per 31.12.20 (alle beløp i 1000) 

 
 

Frøya kommune har per 31.12.20, hele 320 mill NOK på fond med henholdsvis 176 mill på 

disposisjnsfond, 36 mill på bundne disposisjonsfond, 100 mill på ubundne investeringsfond og 7 

mill på bundne investeringsfond.  

 

Gjeldbelastningsindikatoren  

 Langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser, VAR og og andre 

selvkostområder ) som andel av brutto driftsinntekter 

 

Indikatorer 
Lite 

handlingsrom 

Moderat 

handlingsrom 

Større 

handlingsrom 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Gjeldsbelastnings- 

Indikator 

Netto lånegjeld 

i % av brutto 

driftsinntekter 

>100 % 100  80 % < 80 % 

 

154,9 % 

 

141,6 % 

 

Frøya kommune har i dag følgende handlingsregel i forhold til opplåning: 

 Opplåningen skal ikke overstige årlig nedbetaling av gjelden.  

 

 

Utgjør gjelden over 100 prosent av inntektene er vår kommune svært eksponert ovenfor 

renteendringer. 

 

 

HANDLINGSREGEL 
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Langsiktig gjeld per 31.12.20 

 

Låneporteføljen vår (langsiktig gjeld) er på 732 mill kr (eks. selvkost og startlån) – fordelt på 

folketallet per 01.01.21 på 5204 utgjør dette 140 tusen per innbygger. For å innfri 

handlingsregelen om at netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal være < 80 % må netto 

lånegjeld reduseres ned til ca 430 mill kr.   

 

Renteeksponeringsindikatoren  

 Netto finans- og avdrag som andel (%) av brutto driftsinntekter 

 Netto renteeksponert gjeld som andel av brutto driftsinntekter i % 

 

Indikatorer 
Lite 

handlingsrom 

Moderat 

handlingsrom 

Større 

handlingsrom 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Renteeksponerings- 

Indikator 

Netto finans og 

avdrag i % av 

brutto 

driftsinntekter 

>10 % 5  10 % < 5 % 

 

6,5 % 

 

4,6 % 

Netto 

renteeksponert 

gjeld som 

andel av brutto 

driftsinntekter i 

% 

>55% 45  55 % < 45% 

 

 

101 % 

 

 

62,6% 

 

 

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 
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Tabellen over viser netto finans og netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern. 

Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling 

av lån. Med andre ord hvilken grad gjelden tynger kommunens økonomi. Bruker kommunen 

over 5 prosent av inntektene på å betjene gjeld kan det være utfordrende. 

 

Rente- og avdragbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, f.eks. andelen 

fremmedkapital, nedbetalingstiden o.l. Ekstraordinære avdrag og nedbetaling av lån vil ikke 

fremkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet, og det her bare tas hensyn til 

transaksjoner i driftsregnskapet.  

 

Frøya bruker 0,91 prosent av brutto inntekter på å dekke netto finansutgifter, før vi tar hensyn til 

avdrag. Tendensen nasjonalt er at kommunene bruker 0,39 av inntektene på å betjene gjelda, før 

avdrag. 

Netto renteeksponert gjeld som andel av brutto driftsinntekter i % 

 
 

Når det gjelder netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter var denne for 2020 

62,6 %. Netto renteeksponert gjeld viser hvor mye gjeld kommunene selv må svare for. Snittet 

for Kommune-Norge er nå på 45 prosent av brutto inntekter. Snittet nasjonalt gikk litt opp i fjor.  
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Rentestrategi 
Norges Bank har varslet noe høyere rente i de to neste årene. Normalt vil renteøkning ganske 

raskt gi effekt i form av høyere renteutgifter (eller inntekter). Kommuner som i dag betaler en 

høy andel av egne inntekter som renter, vil være de mest sårbare. Frøya har netto finans og 

avdrag i % av brutto driftsinntekter for 2020 som utgjør 4,6 prosent av brutto inntekter, noe som 

er mye målt mot resten av Kommune-Norge.  

 

 

Stresstest av rentebærende gjeld per 31.12.2020 

 

 
 

 
 

Med en renteøkning på 0,5% på rentebærende gjeld vil rentekostnaden øke med 3,66 mill kr per 

år. Med 1% renteøkning vil rentekostnaden øke med 7,3 mill kr per år. Som tabellen viser vil 2 

% økning tilsvare 14,6 mill kr per år i økt rentekostnad.      

 

Kommunen er dermed særlig sårbar for renteøkninger. 

 

Rentebinding vs flytende renter  

Diskusjon om man bør binde deler av låneporteføljen bør være tema i den kommende 

økonomidebatten i kommunestyret i mai i år. Historisk har flytende rente over tid vært billigere.  

 

Frøya kommune har per oktober 2021 ingen fastrente på lån.  

 

 

Likviditetsindikatoren  

 Arbeidskapital som andel av brutto driftsinntekter 

 

Indikatorer 
Lite 

handlingsrom 

Moderat 

handlingsrom 

Større 

handlingsrom 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Likviditets- 

indikator 

Arbeidskapital i 

% av 

driftsinntektene 
< 10 % 10  15 % >15 % 

 

    59,7% 
 

62,9 % 

Type lån kr 

Investeringslån flytende rente 326 312 349  753 560 370       1 079 872 719    

32 % 347 734 455        

Innskudd

Netto rentesensitiv gjeld 732 138 264       

-selvfinansierende gjeld (selvkost og startlån)

Stresstest på rentebærende gjeld per 31.12.2020

Økt rente Dagens Pt Ny rente Årlig rentekostnad Endring

0 0,90 % 0,90 % 6 589 244                  

0,50 % 0,90 % 1,40 % 10 249 936                3 660 691   

1 % 0,90 % 1,90 % 13 910 627                7 321 383   

1,50 % 0,90 % 2,40 % 17 571 318                10 982 074 

2 % 0,90 % 2,90 % 21 232 010                14 642 765 

2,50 % 0,90 % 3,40 % 24 892 701                18 303 457 
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Tallet forteller hvor likvid vår kommune er. En negativ likviditet vil si at 

kommunen ikke har nok penger til å dekke løpende forpliktelser, og vil måtte 

benytte seg av kassakreditt.  

 

 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 

 
 

Frøya kommune har i utgangspunktet en veldig god likviditet gjennom et stort 

dispsisjonsfond, samt midlene plassert hos Grieg. Per mars 2021 er markedsverdien av 

totalporteføljen på 165,3 mill NOK og fordelt med henholdsvis 120,2 mill NOK på 

obligasjoner og 45 mill NOK på aksjer. Grunnkapitalen i 2005 etter salget av b-aksjene 

i TrønderEnergi var på 91,2 mill kr. Utviklingen i porteføljeverdi over en 15 - års 

periode er på hele 110,2 millioner kr (dvs 133,3 % - eller 5,6% per år). Det ble foretatt 

et uttak i 2015 på 36 mill kr.  

 

Differansen mellom totalporteføljen på 165,3 mill kr og grunnkapitalen på 91,2 mill kr 

er på 74,1 mill kr, og er midler som kan gjøres tilgjengelig for kommuen på relativ kort 

tid om man ønsker det.  

 

ROBEK-indikatoren  

 
ROBEK-registrering dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

 kommunestyret har vedtatt et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet 

 kommunestyret har vedtatt en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn i 

planperioden 
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 kommunestyret har vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal dekkes inn over flere 

enn to år etter at det oppstod 

 oppsamlet underskudd er større enn tre prosent av driftsinntektene 

 Økonomiplan og årsbudsjett eller årsregnskap ikke er fastsatt innen frist 

 Dersom kommuner slår seg sammen, og en av kommunene er registrert i ROBEK, kan 

den nye kommunen føres inn i ROBEK. 

For kommuner i ROBEK kontrollerer Statforvalteren lovligheten av kommunestyrets 

budsjettvedtak. Det vil si at for eksempel kan kommunen ikke inngå låneopptak eller langsiktige 

leieavtaler uten at Statsforvalteren godkjenner vedtakene. Videre må kommunen utarbeider en 

forpliktende plan for å få balanse i økonomien.   

 

Oppsummerte hovedtall drift 
 
 Frøya 

2019 
Frøya 
2020 

Hitra Heim Kostragruppe 
03 

Prioritet      
Brutto driftsinntekter i kroner per 
innbygger  

96 096 127 529 113 623 106 144 118 307 

Brutto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter  

-4,9 % 18,2 % 7,3 % -3,9 % 5,6 % 

Brutto driftsutgifter i kroner per 
innbygger  

100 804 104 268 105 316 110 262 111 726 

Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter  

17,8 %         

Eiendomsskatt i prosent av brutto 
driftsinntekter  

1,4 % 1,2 % 3,7 % 2,9 % 3,4 % 

Salgs- og leieinntekter i prosent av 
brutto driftsinntekter  

16,3 % 8,8 % 11,2 % 10,0 % 11,5 % 

Økonomi      
Frie inntekter i kroner per innbygger  61 354 78 166 63 032 67 670 68 735 

Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter  

-4,9 % 19,0 % 7,0 % -1,9 % 5,6 % 

Netto lånegjeld i kroner per 
innbygger  

148 882 180 567 149 622 79 218 148 773 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter  

154,9 % 141,6 % 131,7 % 74,6 % 125,8 % 

Skatt på inntekt og formue 
(inkludert naturressursskatt) i 
prosent av brutto driftsinntekter  

40,1 % 58,7 % 25,0 % 25,1 % 29,8 % 

Statlig rammeoverføring i prosent av 
brutto driftsinntekter  

23,7 % 2,6 % 30,5 % 38,7 % 28,3 % 
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Pensjon og premieavvik 
Kommunen er forpliktet til å bygge opp og vedlikeholde tjenestepensjon (utover folketrygden) 

til personer som er eller har vært ansatt i kommunen. For å dekke disse forpliktelsene betaler 

kommunen årlig inn penger til kommunenes pensjonskasse KLP. 

 
Pensjonsforpliktelsene for Frøya  kommune beregnes med utgangspunkt i avkastningen på 

innbetalte midler og forutsetninger om fremtiden. Av og til er avkastningen på de innbetalte 

pengene lavere enn forutsatt, og forutsetningene om fremtiden kan endre seg. Ved lavere 

avkastning og endrede forutsetninger oppstår det et avvik (premieavvik) mellom hva som 

allerede er betalt inn og hvor mye din kommunen er forpliktet til å betale ut i pensjon. 

Premieavvikene må betales til KLP. 

 
Det er en rekke årsaker til at premieavvik oppstår. For eksempel vil lave renter og børsuro bidra 

til at avkastningen på de allerede innbetalte pengene blir lavere enn forutsatt. 

 

Ved å forberede seg kan man unngå at forpliktelsen kommer som en overraskelse, og at 

konsekvensene for det økonomiske handlingsrommet blir minst mulig. Derfor er det viktig å ha 

kunnskap om hvor stort premieavviket er for kommunen årlig, og at det utarbeides en realistisk 

innbetalingsplan. I tillegg er det viktig å vurdere hvordan endrede forutsetninger påvirker 

premieavviket, slik at det settes av midler til å dekke forpliktelsen. 

 
I 2002 kom det nye forskrifter for beregning av pensjonskostnader. Hensikten var å unngå de 

enorme svingningene i pensjonspremiene fra år til år og det ble innførte en regel om at 

kommunene kunne dele opp sine pensjonsutgifter i inntil 15 år. I 2011 til 2013 ble regelen endret 

til å bruke 10 år på å dele opp sine pensjonsutgifter. For premieavvik oppstått i 2014 og senere, 

kunne man utgiftsføre dette over 7 år av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års 

premieavvik er amortisert i balansen.  

 

Ordningen fungerer i praksis slik at kommunene utgiftsfører beregnede pensjonskostnader i 

stedet for årlig betalt premie.  

 

De aller fleste kommunene valgte denne ordningen med å dele opp sine pensjonskostnader og 

med det skyve økende gjeldsbelastning framover i tid. Mange kaller dette en udetonert bombe.  

 

Ulempen kommer når det amortiserte avviket har bygget seg opp over år og det er store årlige 

beløp som skal amortiseres. Med amortifisering menes i praksis det samme som en 

nedbetalingsplan, og beskriver hvordan et lån skal tilbakebetales over tid. 

 

Kommunene som valgte denne forskyvningen har for 2020 et oppsamlet premieavvik på om lag  

52 milliarder kroner. Premieveksten har de siste årene vært betydelig. Dette skyldes et 

ekstraordinært lavt rentenivå, høy lønnsvekst og økt levealder. Samtidig har premiene ligget på 

et høyere nivå enn de beregnete kostnadene. (Ref regjeringen) 

 

Frøya kommune er en av få kommuner som har valgt 1-års amortisering av premieavviket. 

Fordelen er at kommunen ikke bygger opp noe (akkumulerer) premieavvik over flere år, fordi 

det enkelte års premieavvik alt etter om det er positivt eller negativt utgiftsføres eller 

inntektsføres i det enkelte år. For så å føres med motsatt fortegn året etter. Fordelen med dette er 
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at man blir «ferdig» med det enkelte års premieavvik raskt, mens ulempen kan være at det i 

enkelte år blir høye premieavvik som skal håndteres i regnskapet. 

 

Dermed har kommunen unngått den likviditetsmessige belastningen en amortifisering og 

akkumulering av premieavviket over henholdsvis 15 år, 10 pr og nå 7 år representerer.  

 

Finansforvaltning  
I forbindelse med salg av B-aksjene i Trønderenergi as besluttet kommunestyret å plassere 

salgssummen på kr 91,2 millioner kroner i fonds- og aksjemarkedet. Grieg Investor ivaretar 

forvaltningen.  
 

Avkastningen siste 15 år er 133,3 % (5,6 % pr år). Kommunens investeringsstrategi er utformet 

med bakgrunn i kommunens målsetninger og risikobærende evne, og har en langsiktig forventet 

avkastning som på indeksnivå er 2,1 % - poeng høyere enn en bankrente over tid. Reell oppnådd 

meravkastning i forhold til bankrenten siden oppstart er 4,3 % - poeng pr år.  

 

Alternativ forvaltning 
En alternativ bruk av deler av disposisjonsfondet er å opprette et kommunalt fondsselskap som 

har som formål å forvalte kommunens ekstraordinære inntekter. Forvaltningen kan ivaretas av 

eksterne forvaltere – a la Grieg Investor. Trondheim kommune har et lignende selskap, 

Trondheim kommunale kraftfond (TKK) som forvalter salgssummen av salget av Trondheim 

kraftselskap.  

 

Hensikten med en slik alternativ forvaltning: 

 Bufre ujevn skatteinngang 

 Store utbetalinger fra havbruksfondet som skal forvaltes ansvarlig og langsiktig 

 Frøya kommune trenger forutsigbare inntekter for å finansiere fremtidig vekst og 

økonomisk trygghet 

 Vanskelig for administrasjonen og håndtere store svingninger i økonomiske rammer. 

 Skape forutsigbarhet for ansatte og de forskjellige rammeområdene i drift. 

 Bygge opp egenandel til fremtidige investeringer. 

 

Handlingsregler ifb med alternativ forvaltning: 

 Fremtidige skatteinntekter ut over 140% av landsgjennomsnitt overføres fondet 

 Hele/deler av utbetalinger fra Havbruksfondet overføres til fondet 

 Minimum 3% og maksimum 5% av forvaltet kapital skal årlig utbetales til Frøya 

kommune og tas inn i ordinært budsjett 

o Hvis mindre enn 3% avkastning brukes det av portefølje for å dekke inn 

o Hvis mer enn 5% bygges porteføljen raskere 

 Fondet skal innen 15.November hvert år fastsette neste års utbytte. 

 

Kommunal fondsselskap 
Oppretter et styre bestående av: 

 Tre representanter fra posisjon 

 To representanter fra opposisjon 

 FSK? 
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Avvik fra handlingsregler/vedtekter krever 2/3 flertall Frøya kommunestyret som 

generalforsamling? Etter samme modell som Trondheim kommune.  

 

 
Økonomidebatten i kommunestyret 

Handlingsregler 

Det å bruke handlingsregler for finansielle måltall er en viktig forutsetning i kommunal 

planlegging og drift.  

 

Frøya kommune har i dag vedtatt to handlingsregler: 

 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene skal være på minst 1,75%. (Nasjonal 

anbefaling) 

 Opplåningen skal ikke overstige årlig nedbetaling av gjelden.  

 

Kommunedirektøren foreslå at følgende handlingsregler i tillegg til de ovennevnte bør diskuteres 

og besluttes i KST. 

 

 

Indikatorer 
Lite 

handlingsrom 

Moderat 

handlingsrom 

Større 

handlingsrom 

Sunnhetsindikator 

Netto 

driftsresultat i % 

av brutto 

driftsinntekter 

< 1,75 % 1,75  2% >2 % 

Disposisjonsfond 

i % av brutto 

driftsinntekter 
< 5 % 510 % >10 % 

Gjeldsbelastnings- 

indikator 

Netto lånegjeld i 

% av brutto 

driftsinntekter 
>100 % 100  80 % < 80 % 

Renteeksponerings- 

Indikator 

Netto finans og 

avdrag i % av 

brutto 

driftsinntekter 

>10 % 5  10 % < 5 % 

Netto 

renteeksponert 

gjeld som andel 

av brutto 

driftsinntekter i 

% 

>55% 45  55 % < 45% 

Likviditets- 

indikator 

Arbeidskapital i 

% av 

driftsinntekter 
< 10 % 1015%  >15 % 
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I forbindelse med diskusjon knyttet til nivå på disposisjonsfond og bruken av disse, bør man 

vurdere om det er lurt å ha et for stort disposisjonsfond.  Dette med tanke på at det er vanskelig å 

ta ned drifta fordi det er lett å ty til fond når hjertesaker er oppe til diskusjon. I tillegg kan det blir 

vanskelig politisk å ta upopulære og vanskelig vedtak, særlig med hensyn til strukturelle 

endringer.  

 

Videre bør man diskutere om det fornuftig at en større del av havbruksfondet brukes til å betale 

ned rentesensitiv gjeld, øke egenfinansieringen av MO eller kjøpe ut Frøya ungdomsskole.  

Hvilken betydning vil dette ha for framtidas driftsbudsjett? 

 

Likeledes diskutere om man bør binde deler av låneporteføljen.   

 

Kommunestyret bør også diskutere opprettelsen av et kommunalt fondsselskap for en alternativ 

bruk av deler av disposisjonsfondet.  

 

For å håndtere et gitt nivå på risiko, bør det diskuteres om deler av dagens disposisjonsfond og 

deler av fremtidige inntekter skal benyttes til – f.eks. rentebufferfond og/eller et investeringsfond 

som benyttes til egenandel på fremtidige investeringer. Spesielt når man legger til grunn at 

investeringsnivået i Frøya kommune har vært på 25,99 prosent av brutto inntekter. Normalen i 

landet ligger på 15,24 prosent.  
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KS – demografimodell 
Nasjonalt venter SSB at folketallet øker med 1,9 prosent de neste fire årene. Kommuner med 

veldig høy vekst eller nedgang i folketallet kan regne med noe høyere/lavere vekst i 

rammetilskuddet enn gjennomsnittet. l Frøya forventer SSB at folketallet vil øke med 4,2 prosent 

de neste fire årene. Kommunen er blant de 50 i landet som vokser raskest, ifølge prognosene. 

 

 

 
 

Antallet småbarn er ventet å falle med nesten 5 prosent i Norge fram til 2024. 283 av 

kommunene vil få færre småbarn, ifølge prognosene. På Frøya venter SSB at antallet barn under 

skolealder skal være omtrent uendret/liten økning de neste årene.  

 

Fjorårets økning i antall barnefødsler til hele 73 barn er høyt, og vi må vi tilbake til midten på 

80-tallet å finne større årskull.    

 
 

Antall fødte, perioden 2010 – 2020   
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Det blir færre grunnskoleelever i Norge i årene framover, ifølge SSBs prognoser. Over 270 av 

kommunene i den nye strukturen vil få færre elever. Ifølge prognosene vil antallet skoleelever i 

Frøya øke med 12,2 prosent de neste årene. 

 

Nasjonalt er det foreløpig ingen stor eldrebølge. Antallet innbyggere over 80 år er ventet å øke 

med 10 prosent på fire år. Det er svært store lokale forskjeller. l 23 kommuner forventer SSB at 

det blir færre gamle i årene framover. I Framtidsbarometeret er det å få flere eldre regnet som 

negativt, i motsetning til utviklingen i de andre aldersgruppene.  

 

Om beregningene fra SSB slår til, blir det 5,7 prosent flere innbyggere over 80 år i Frøya de 

neste årene. 

 

Kommuner med sterk vekst i antallet innbyggere i yrkesaktiv alder, kan i utgangspunktet ha 

større forventninger til vekst i skatteinntektene enn andre. De 230 kommunene som er ventet å få 

færre innbyggere i yrkesaktiv alder, har det dårligste utgangspunktet. På Frøya venter SSB at 

det blir 2,8 prosent flere innbyggere mellom 20 og 66 år de neste fire årene. 

 

Målt mot innbyggere mellom 20 og 66 år, er om lag fire av fem personer sysselsatte nasjonalt. 

De beste kommunene ligger på over 90 prosent sysselsetting, de dårligste på under 75 prosent.  

På Frøya er andelen sysselsatte på 85,2 prosent. 

 

Det er om lag 350.000 uføre i Norge. Målt mot aldersgruppa 20-66 år, utgjør det ganske nøyaktig 

10 prosent av innbyggerne. Høy andel uføre er negativt på flere måter. l kommunene som ligger 

dårligst an, er det fire ganger så høy andel uføre, som i de beste kommunene. 

Andelen uføre målt mot innbyggere 20-66 år i Frøya er på 12,5 prosent. 

 

Det er 3,3 sysselsatte per innbygger over 67 år, ifølge tall fra SSB. Fordelingen har blitt litt 

forverret. Kommuner med mange pensjonister kan normalt vente lavere vekst i skatteinntektene, 

enn kommuner med lav pensjonistandel. På Frøya er det 3,6 sysselsatte per innbygger i 

pensjonistalder. 
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Utgiftsbehovet etter alder og kjønnsfordeling vil for Frøya øke med ca 10,0 % fra 2021 og fram 

til 2030. Det vil si at utgiftsbehovet er ca 43 mill kr høyere i 2030 enn i dag. 

 

Økningen av utgiftsbehovet av netto driftsramme er for 2021 på ca 4,9 mill kr., sammenlignet 

med 2020.  
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Endring SUM

Utgiftsbehov per 1.1 Pleie- og omsorg Grunnskole Barnehage Sosial Kommunehelse Barnevern FRØYA
2021 2 177 3 667 -1 523 163 265 169 4 917

2022 -1 182 3 227 -1 350 453 119 89 1 355

2023 2 357 3 227 848 307 265 228 7 231

2024 3 111 -293 1 026 138 340 74 4 395

2025 3 991 -587 -324 216 269 -45 3 521

2026 3 341 440 -1 085 99 335 -4 3 126

2027 2 892 733 -821 356 240 78 3 479

2028 4 362 -293 -410 176 337 4 4 175

2029 2 514 440 -205 198 270 54 3 271

2030 3 459 -587 -59 48 363 15 3 239

Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer

(2020 kroner og endring fra 1.1.2020)
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Som tabellen viser vil vi fram til 2030 ha en stor vekt i utgiftsbehovet for Pleie og omsorg på 

hele 21,5 %. Dette skyldes nok at SSBs beregninger viser at Frøya vil få 5,7 % flere innbyggere 

over 80 år. For grunnskolen vil utgiftsbehovet øke med ca 12 % fra til 2030 dette er korrelert til 

elevtallsøkningen på 12,2 % de neste årene, ref kommentar på side 23. 
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Budsjettprosessen  
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  Ordliste 

 

Begrep Definisjon 

Anslag på årlig 

rentekostnad 

Er et oppdatert anslag på kommunens rentekostnad for samlet gjeld. 

Estimatet består av påløpte rentekostnader frem til 

rapporteringstidspunktet og estimerte 

rentekostnad for gjenstående måneder av året for samlet gjeld. 

Avdrag på lån Kommuneloven stiller krav til avdragsnivå på investeringer. 

Rapporten viser kommunens budsjetterte avdrag inneværende år 

og kommunens lovpålagte minimumsavdrag. 

Avkastning, langsiktig 

aktiva 

Er et oppdatert anslag på kommunens avkastning på langsiktig aktiva. 

Avkastningen er summen av renteinntekter, verdistigning på aksjer og 

utbytte. Kommunens langsiktige aktiva skal være definert i 

finansreglement. Se også renter på ledig likviditet. 

Budsjettert avkastning Er budsjettert avkastning på kommunens langsiktige aktiva. Budsjetterte 

avkastning i år er det som er lagt til grunn i årets budsjett.  

Budsjetterte 

renteinntekter i år 

Er budsjetterte renteinntekter på kommunens kortsiktig aktiva. Dvs. 

renteinntekter på aktiva som ikke er vedtatt som langsiktig aktiva. 

Bundne driftsfond Avsetninger som kommunestyret ikke kan disponere fritt. Midler på 

bundne 

driftsfond er som regel ubrukte tilskudd til bestemte formål. 

Bundne investeringsfond Avsetninger som kommunestyret ikke kan disponere fritt. Midler 

på bundne investeringsfond er knyttet bestemte fremtidig 

investering som ikke kan omdisponeres til andre formål. 

Disposisjonsfond Avsetninger som kommunestyret kan disponere fritt. Midler på 

disposisjonsfond stammer fra tidligere års overskudd og er ment som en 

buffer mot uforutsette kostnader eller inntektssvikt. Midler som er 

vedtatt forvaltet som langsiktig aktiva er ikke en del av kommunens 

ledige likviditet. 

Driftsutgifter 

 

 

I netto driftsutgifter er driftsinntekter som kan henføres direkte til de 

respektive tjenestene trukket fra brutto driftsutgifter. Disse inntektene 

omfatter brukerbetalinger og andre gebyrinntekter, øremerkede tilskudd 

samt salgs- og leieinntekter. Netto driftsutgifter illustrerer hvor mye 

kommunene bruker av sine frie inntekter på de ulike tjenestene. 

Egne rentebetingelser Rentebetingelser på kommunens gjeld vektet ut fra lånets størrelse 

 Flytende lån - Viser gjennomsnittlig rente p.a. på lån med flytende rente 

 Fastrentelån - Viser gjennomsnittlig rente p.a. på lån med fast rente 

 Rentebytteavtaler - Viser gjennomsnittlig rente p.a. på rentebytteavtaler 

 Gjennomsnittsrente - Viser kommunens gjennomsnittlige rente p.a. som et veid gjennomsnitt 

av flytende lån, fastrentelån og rentebytteavtaler 

Fast rente Gjelder rente med bindingstid. Beregningen tar utgangspunkt i rente på lån 

med rentebinding over 1 år og alle avtaler om rentesikring (uavhengig av 

gjenstående bindingstid). Lån med rentebinding under 1 år er definert som 

flytende rente.  
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Flytende rente Renter på alle lån uten rentebinding eller lån med rentebinding der 

gjenstående løpetid er under ett år. Alle lån med p.t. betingelser og 

nibor-lån er definert som flytende rente. Ingen rentebytteavtaler er 

definert som flytende rente. 

Frie inntekter Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere 

uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. De frie 

inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om vel 75 

pst. av kommunens samlede 

inntekter (inkl. momskompensasjon). 

Gjeld som belaster 

kommunekassen 

Er samlet gjeld med fradrag for ubrukte låne og lån hvor renten finansieres 

av andre 

kilder enn kommunekassen. 

Gjennomsnittlig rente Gjennomsnittlig rente er beregnet som et veid gjennomsnitt av rentesatser 

på lån og 

rentesatser på finansielle instrumenter. 

Gjenstående løpetid Den tiden som står igjen før lånet skal være innfridd eller nedbetalt i 

henhold til 

låneavtalen. 

Husbanken Eid av den norske stat og tilbyr lån til kommuner og fylkeskommuner. 

Formålet er bolig-politisk. Kommunens lån i Husbanken er ofte knyttet til 

videre utlån av Startlån til førstegangsetablerere. 

KLP Norges største pensjonsselskap. Eid av kommuner, helseforetak og andre 

med offentlig tjenestepensjon i selskapet. Tilbyr lån til offentlig eid 

virksomhet og andre som utfører offentlige tjenester. 

Kommunalbanken Eid av den norske stat og tilbyr lån til kommuner og fylkeskommuner. 

Formålet er å 

sikre kommunesektoren stabil og rimelig finansiering. 

Kredittmargin Rentepåslag långiver har på markedsrentene. 

Langsiktig aktiva Kommunens langsiktige finansielle aktiva skal være angitt i kommunens 

finansreglement. 

Ledig likviditet All aktiva som kommunestyret ikke har definert som langsiktig aktiva 

Lengde på faste renter Gjennomsnittlig rentebinding på lån med faste renter og 

rentesikringsavtaler og sier 

noe om forutsigbarheten på kommunens faste renter. 

Rentebindingsperioden for hver enkelt avtale vektes i forhold til summen 

av alle fastrenteavtalene. 

Likviditetsutvikling Viser faktisk likviditetsutvikling og beste anslag på likviditet gjennom året. 

 

Løpetid på lån Angir nedbetalingstid på samlet gjeld. Nedbetalingstid er normalt i 

samsvar med investeringens levetid. I senere år er det blitt mer vanlig 

med kortere løpetid. Lånet må da refinansieres før investeringen er 

nedbetalt. Refinansieringsrisiko gjør at Kommunen derfor skal rapportere 

alle lån som må refinansieres innen de kommende 12 måneder. 
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Lån med rentedekning Lån hvor rentekostnader er eksternfinansiert: 

a) alle lån med rentekompensasjon fra staten 

b) alle startlån og andre lån kommunen har lånt ut videre 

c) alle lån knyttet til vann, avløp og renovasjon (VARF-området) 

Lån som belaster 

kommunekassen 

Samlede lån fratrukket videre utlån, ubrukte lånemidler og lån finansiert 

gjennom 

kommunale avgifter (vann, avløp og renovasjon mv). 

Lån som må refinansieres 

innen 12 måneder 

Lån som forfaller og som må refinansieres innen 12 måneder. Er ofte 

avdragsfrie lån som inngår i en portefølje av lån med ulike løpetider. 

Lån til vann, avløp og 

renovasjon 

Lån til investeringer som finansieres over de kommunale avgiftene basert 

på 

selvkostprinsippet. Rentekostnader dekkes av brukerbetaling fra 

innbyggerne 

 

Markedsrente Generelt uttrykk for rentenivået med ulike løpetider i markedet. 

 Norges Banks 

styringsrente 

Fastsettes av Norges Bank og er renten som banker får på innskudd i 

Norges Bank 

over natten 

 3 mnd. Nibor Norwegian Interbank Offered Rate. Renten norske banker betaler for å låne 

seg 

imellom. 

Markedsverdi Beløpet markedet er villig til å betale for et verdipapir 

Minimumsavdrag Kommuneloven stiller krav til laveste avdragsnivå på lån. Summen av alle 

lovpålagte avdrag utgjør kommunens årlige minimumsavdrag. Budsjettert 

avdrag må minst være på nivå med kommunens minimumsavdrag. 

Netto gjeld Kommunens samlede innlån fratrukket videre utlån og ubrukte lånemidler. 

Netto gjeld pr. innbygger Netto gjeld delt på antall innbyggere i kommunen. 

Obligasjoner, aktiva Plassering i et rentebærende verdipapir med løpetid over 1 år og avtalt årlig 

rente. 

Dette kan være enkeltstående obligasjoner eller plassering i et 

obligasjonsfond. 

Obligasjoner, gjeld Et lån kommunen tar opp ved å legge ut et rentebærende gjeldsbrev som 

noteres på Oslo børs. Obligasjoner er vanligvis et lån med fast rente som 

har løpetid på minst ett år. 

Rentebinding Avtalt bindingstid på renten. 

Samlet gjeld Kommunens totale innlån, eksklusive eventuelle pensjonsforpliktelser. 

Samlet likviditet Den likviditeten som kommunen har til disposisjon 

Stresstest av «Netto gjeld 

med renterisiko» (1 pst.) 

Testen viser økning i netto rentekostnader hvis renten øker med 1 % p.a. 

Testen tar utgangspunkt i kommunens samlede gjeld fratrukket «lån 

med rentedekning», «kommunens ledig likviditet (penger på konto, 

men ikke langsiktig aktiva)» og «lån med faste renter». 

Stresstest av «Gjeld som 

belaster 

kommunekassen» 

Testen viser økning av rentekostnad som belaster kommunekassen 

dersom renten øker med 1 % p.a. Testen tar utgangspunkt i gjeld som 

belaster kommunekassen korrigert for lån med faste renter. 
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Ubrukte lånemidler Midler som står på bankkonto i påvente av en investering / forbruk. 

Ubundne investeringsfond Er avsetninger som kommunestyret kan disponere til investeringsformål. 

Midler på 

ubundne investeringsfond kan ikke disponeres til drift. 

Videre utlån Lån som kommunen har tatt opp for videre utlån til personer og 

virksomheter utenfor kommunen. Gjelder bl.a. startlån og lån til 

kommunale selskaper. 

Øvrig likviditet Gir et bilde av kommunens likviditet fratrukket fondsavsetninger 

og ubrukte lånemidler. 

Dersom Øvrig likviditet er negativ finansieres løpende 

betalingsforpliktelser av fondsavsetninger, ubrukte lånemidler, 

kassekreditt eller lån fra kommunens langsiktige aktiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1147    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 
INTERPELLASJON  

 

Første etappe med felling av sitkagran er nå gjennomført, et prosjekt der langt fra alle er tilfreds med 

resultatet. Mange har reagert på utførelsen av jobben og ansvarsfraskrivelsen fra entreprenør når det 

gjelder opprydding etter den ”raseringen” som i noen tilfeller har foregått, og som flere har reagert på. 

I et intervju i lokalavisene den16 april, hevder Petter Ingdal i Trønderskog AS, (entreprenøren som har 

utført jobben), at folk har misforstått hvem som har ansvaret for ryddingen, og at avtalen var at den 

enkelte grunneier var ansvarlig for rydding på egen eiendom, og bagatelliserte dette med at det dreier 

seg kun om å rydde vekk noen kvister og i noen tilfeller rydding av flis. Men den ryddejobben som må 

gjøres er nok mer omfattende enn den blir beskrevet, Store tømmerstokker ligger fortsatt der de ble felt 

og mange av turterrengene er ødelagt og ikke fremkommelig, dette scenario var det vel ingen 

grunneiere som så for seg. 

 

Spørsmål: 

Spørsmålet blir da. Hvem mener ordføreren og kommunedirektøren har ansvaret for ryddingen etter 

fellingen av sitkagran? Hvis de mener dette ansvaret ligger hos den enkelte grunneier, ble de da 

informert om ansvaret og hva dette innebar med bl.a. rydding? Hva sier kontrakten med 

entreprenøren, er det spesifisert hvilket ansvar denne har? Dette er spørsmål kommunestyret må ha 

svar på. Vi kan ikke pålegge grunneiere som i enkelte tilfeller er gamle og kanskje uføre å ta ansvar for 

en så omfattende rydding, spesielt i utmark (turterreng). 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret ber kommunen v/kommunedirektør om å ta ansvar for oppryddingen etter felling av 

sitkagran, hvis avtalen med entreprenøren sier at denne har ansvar for rydding, må kommuneledelsen 

kreve at denne jobben blir gjort umiddelbart. 

Kommunedirektøren informerer om status i denne saken på neste kommunestyremøte. 

 

 

Svein Viggo Johansen 



Pensjonistpartiet Frøya 

 

 

 

 Ordførerens tur  

 17.mai  

 Ny statlig retningslinje for differensiert strandsoneforvaltning. Frøya kommune flyttes fra sone 

2 til sone 3.  

 Styringsgruppe Frøyatunnelen 7.mai og 19.mai. Oversendt notat ang brannfaglige- og juridiske 

betraktninger til styringsgrupperepresentantene. 

 Informasjonsmøte ang belysning vindkraftverk avholdt. Prosessen følges opp videre av LNVK.  

 RU befaring Froan 10.-11- mai, fikk presentert Froankonseptet. 

 Møte Senja kommune. Utvekslet erfaringen angående etableringen av Innovamar. 

 Møter mellom hovedutvalgsledere og kommunedirektøren med sine kommunaldirektører. Fast i 

starten av hver måned. Avklarer saksgang og orienteringer.  

 Nils Kristian Moe kommer utover og møter kollega Ole H og u.t. ang polititjenesten lokalt i 

juni.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1149    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1145    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Årsrapport 2020 for Felles Mottaksavdeling Orkdal Sjukehus 

Protokoll Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 

Referat styringsgruppemøte nr. 5 

Dokumentoversikt 270521 

Fv. 714 Frøyatunnelen - investeringsbeslutning tiltak etter tunnelsikkerhetsforskriften (1) 

Bjerkan Stav mai 21 

Vurdering sikkerhetstiltak og sårbarhet final 

Notat Frøyatunnelen Styringsgruppa 120521 

Referat styringsgruppemøte Frøyatunellen 1 

Referat styringsgruppemøte Frøyatunellen 2 

Referat styringsgruppemøte Frøyatunellen 3 

Referat styringsgruppemøte Frøyatunellen 4 

Referat styringsgruppemøte Frøyatunellen 5 
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1. Bakgrunn og premisser for etablering av Felles Mottaksavdeling, 

Orkdal Sjukehus 

1.1 Styrende dokumenter 
 

 Signert samarbeidsavtale av 24.08.2018 mellom SiO-kommunene v/vertskommunen Orkland og 
St. Olavs hospital HF, om drift av Legevakt og Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD-senger) i regi av 
sykehuset. 

 St. Olavs hospital HF mottok den 29.03.2019 pr. mail fra Orkland kommune som vertskommune 
for SiO- samarbeidet, en bestilling på hvilke indikatorer det ønskes rapportert på pr. kvartal. 

 

1.2 Oppdraget: 
 
Etablere Felles Mottaksavdeling for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orklandsregionen i tråd med 
vedtak i Styret for St. Olavs hospital HF og SiO-kommunene: 
 

 Felles målsetting for partene om virksomhetsoverdragelse var gjeldende fra 01.01.2019 

 Ny driftsmodell skal bidra til en mer effektiv utnyttelse av de samlede ressursene 

 En døgnåpen helsetjeneste med prinsippet om ett kontaktpunkt for pasienten 

 Utvikle system for rapportering av driften og kvalitetsoppfølging når det gjelder driftskonseptet  
 

1.3 Organisering og status i forhold til oppdraget pr. 31.08.2020: 

 
Virksomhetsoverdragelsen ble gjennomført iht. plan og med virkning fra 01.01.2019.   
Felles Mottaksavdeling fikk ansvar for drift av tjenester ved følgende lokasjoner: 

 Akuttmottak/ LV-sentral og Legevakt ble fra 28.01.2020 samlokalisert i felles areal i 1. etg.  
Legevakt ble med virkning fra 15.03.2020 flyttet til midlertidige lokaler på grunn av 
Koronapandemien. De har fra denne dato hatt tilhold ved tidligere Helsestasjonslokaler 
tilhørende Orkland kommune, ved Rådhuset i Orkland. Saken omtales ytterligere i kap. 1.3.3.  

 ØHD-/ OBS-enhet er lokalisert i 4. etg. 
 I perioden 16.06.2020 kl. 07:00 til 18.06.2020 kl. 15:00 ble Akuttmottaket i Orkland 

midlertidig stengt pga. utbedring av ventilasjonsanlegg i enheten. Mottak av pasienter til 
innleggelse ble «rutet» til Mottak på Øya. Pasienter til ø. hjelpspoliklinikk og ØHD-tilbud ble 
tatt imot i Orkland. Den midlertidige stengingen var godt planlagt og i tett dialog med 
involverte samarbeidspartnere, noe som resulterte i at gjennomføringen foregikk uten 
utfordringer. Det var i den aktuelle perioden svært mange henviste pasienter til sykehuset, 
og Felles Mottaksavdeling bidro med ekstra sykepleierressurser til Mottaket på Øya det ene 
døgnet.  

1.3.1 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD-senger- kommunalt tilbud) 
 

St. Olavs hospital HF overtok med virkning fra 01.01.2019 ansvar for å drifte tjenesten på 
vegne av de 8 SiO-kommunene. Det er avtalefestet at tilbudet skal bestå av 5 senger. Det er 
kommunalt ansatte leger som har ansvar for den medisinske oppfølgingen av pasienter 
innlagt ved dette tilbudet. Det er også ansatt medisinsk systemansvarlig lege i 20 % st. (ansatt 
i Orkland kommune) som har ansvar for å følge opp og påse at driften er iht. kommunal lov 
og forskrift. Alle leger er ansatt i vertskommunen Orkland. Det øvrige personalet er ansatt 
ved St. Olavs hospital HF. 
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1.3.2 Observasjons-tilbud 

 
Oppstart 28.01.2019 med et driftskonsept som består av 7 OBS-senger for sykehuset. Det har 
tidligere ikke vært driftet OBS-senger ved Orkdal Sjukehuset. Sykehuset i Trondheim har 
erfaring med denne type virksomhet knyttet til Akuttmottaket. Det er lagt opp til å kopiere 
Trondheim sin driftsmodell i så stor grad som mulig, ut i fra de forutsetningene en har i ved 
Orkdal Sjukehus.  Det ble høsten 2018 besluttet at Medisinsk avdeling, Orkdal Sjukehus inntil 
videre disponerer alle sengene. Bakgrunnen for dette er nedtrekk av antall senger ifm. 
omgjøring fra tosengsrom til enerom ved B2M. Medisinsk avdeling Orkland ved avdelingssjef 
for leger, har det medisinskfaglige ansvaret ved OBS-tilbudet. Det er også Medisinsk avdeling 
som har ansvar for å stille med medisinsk legekompetanse til oppfølging av pasienter som er 
innlagt i OBS-senger. 

ØHD-/ OBS-enheten driftes med et spennende konsept hvor det er samdrift mellom 
interkommunalt helsetilbud og sykehusdrift. Dette er et konsept som er lite utprøvd på 
landsbasis og følges derfor med interesse både fra kommuner og sykehus nasjonalt. 

1.3.3 Legevakt 
 

Interkommunal legevakt er åpen i tidsrommet kl. 15.30 – 08.00 på hverdager og hele døgnet 
på helg- og høytidsdager. Legevaktslegen har tilstedevakt ved Legevakten. Fastlegene dekker 
Legevakten i en rulleringsordning mellom kommunene. I tidsrommet kl. 23.00 - 08.00 alle 
dager er det faste tilsatte allmennleger som betjener Legevakten. Disse legene har sitt 
ansettelsesforhold i vertskommunen Orkland. På dagtid hverdager besørges legevakts-
funksjonen av fastleger ved de respektive Legekontorene i SiO-kommunene.  
Legevakten bemannes av sykepleiere, helsesekretærer og ambulansepersonell, som alle har 
sitt ansettelsesforhold i St. Olavs hospital HF. Mange av disse har sitt hovedarbeidsforhold 
enten i kommune eller andre avdelinger i sykehuset. 

Akuttmottak/ LV-sentral og Legevakt ble med virkning fra 28.01.2020 samlokalisert i felles 
areal i 1. etg. ved Orkdal Sjukehus. 
SARS-CoV-2 (Korona-virus) ble en realitet også i Norge, noe som gav utfordringer både for 
sykehus- og primærhelsetjeneste. Interkommunal Legevakt, LV-sentral og Akuttmottak var 
de tjenesteområdene som raskt fikk merke den ekstraordinære situasjonen landet og 
regionen stod overfor. Det ble merkbart for alle med ansvar for planlegging og 
gjennomføring av drift, at det var nødvendig å etablere gode og forutsigbare smitteverntiltak 
i alle tjenesteområder for å håndtere situasjonen. 
 
St. Olavs hospital HF har fra pandemien startet hatt som en hovedstrategi i 
smittevernarbeidet å forsøke og holde Orkdal Sjukehus som et «Koronafritt sykehus». 
Tiltaket er et ledd i å skille pasientstrømmer med tanke på å kunne gi behandling til pasienter 
i risikogrupper i en lokasjon hvor de i størst mulig grad kan skjermes i forhold til 
smitteeksponering. 
 
St. Olavs hospital HF oppdaget raskt i smittevernarbeidet at det var noen utfordringer knyttet 
til samdriftsmodellen med venteareal for legevaktpasientene i sykehusets vestibyle.  
Pasientstrømmen av uavklarte pasienter med mulig smitte til Legevakt, økte raskt.  Det ble 
behov for å se på alternative løsninger for å sikre at målsettingen med «Koronafritt sykehus» 
ved Orkdal Sjukehus skulle kunne nås.  
Beredskapsledelsen ved sykehuset vurderte flere mulige løsninger og det ble den 12.03.2020 
etablert kontakt mellom vertskommunen Orkland og St. Olavs hospital. Det ble den 
13.03.2020 besluttet at Legevakten med virkning fra 16.03.2020, skulle flyttes til midlertidige 
lokaler på grunn av pandemien. I perioden 13.03 – 16.03.2020 ivaretok den enkelte 
kommune selv ansvar for legevaktfunksjonen på dagtid i egen kommune, på natt ble 
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Legevakten fortsatt driftet i sykehusets areal. Fra den 16.03.2020 stilte Orkland kommune 
sine lokaler ved den tidligere Helsestasjonen til disposisjon. I perioden 16.03 – 27.03 var det 
fortsatt en delt løsning mht. drift, ved at legevaktfunksjonen på dagtid ble ivaretatt av den 
enkelte kommune, på natt ble tilbudet ivaretatt for alle kommuner i de midlertidige lokalene 
med da med sykehuset som ansvarlig for driften. Fra og med fredag 27.03.2020 driftes den 
interkommunale Legevakten av sykehuset (24/7) i de midlertidige lokalene som Orkland 
kommune har stilt til disposisjon for sykehuset. Vertskommunen Orkland utførte raskt 
ombygging av lokalene for å sikre at driften kunne ivaretas mht. smittevern. Sykehuset 
investerte i nødvendig medisinsk teknisk utstyr på grunn av utlokaliseringen. Det ble etter 
hvert behov for økt areal i lokalene. Sivilforsvaret bisto med å få rigget et smittetelt, slik at 
det ble mulig å skille pasientstrømmer som et ledd i smittevernarbeidet.  
 
Alternativet med at Legevakten driftes i midlertidige lokaler, gjør at det ikke er mulig å 
opprettholde effekten av samdrift, som f.eks. nærhet til Røntgen, Laboratorium, 
spisskompetanse (legetjeneste) i sykehuset og utvidet tilgang på medisinsk teknisk utstyr og 
IKT- systemer tilhørende sykehuset. Til tross for store endringer på kort tid for personalet 
(hjelpepersonell og leger) ved Legevakten, har de vist en stor evne til omstilling og tilpasning 
for å løse oppdraget.  
 
Det er en tett dialog mellom vertskommunen Orkland og St. Olavs hospital HF med tanke på 
når det vil være mulig å flytte Legevakten tilbake til sykehuset. På nåværende tidspunkt er 
det enighet om at det med bakgrunn i Covid19-pandemiens utvikling, ikke er realistisk å 
kunne planlegge en tilbakeflytting til ordinære lokaler. En må først se hvilken utvikling 
pandemien vil ha i vår region. Det er enighet mellom de to avtalepartene om dette.    

1.3.4 Akuttmottak og LV-sentral 

 

LV-sentralen (telefoni 116117) ved Orkdal Sjukehus er en kommunal tjeneste som driftes av 
St. Olavs hospital HF på vegne av kommunene. Det ble allerede i 1992 inngått 
samarbeidsavtale med St. Olav hospital HF om drift av denne tjenesten på vegne av flere 
kommuner og utover 2000-tallet var det på det meste 19 kommuner tilknyttet LV-sentralen. 
Fra 01.01.2020 er antallet kommuner 12. Alle SiO-kommunene får levert denne tjenesten fra 
LV-sentralen ved Orkdal Sjukehus.  Bakgrunnen for reduksjon i antall kommuner de siste par 
årene er kommunesammenslåing og antall innbyggere er ikke redusert. 

LV-sentralen ved Orkdal Sjukehus er en relativ stor sentral i forhold til opptaksområde, noe 
som også gjenspeiles i antall oppdrag. Tjenesten driftes iht. nasjonale lover, forskrifter og 
veiledere (Spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven, Veileder for 
Legevakt og LV-sentral samt Akuttmedisinforskriften). 

Det er nasjonale krav til responstid (svartid) for legevaktstelefonen 116117, med en svartid 
på 80 % innen 2 minutter. Statistikk for 2020 viser en svartid på 84 % innen 2 minutter. Dette 
ansees å være godt med tanke på at LV-sentralen har vært en tjeneste som har vært 
betydelig berørt av den ekstraordinære situasjonen som pandemien har gitt. Nasjonal svartid 
i samme periode er 80 % innen 2. minutter. Gjennomsnittlig svartid i 2019 var til 
sammenligning 86 % for Legevaktsentralen.  Legevaktsentralen ved Orkdal Sjukehus har i alle 
år etter at det ble etablert nasjonal registrering av svartid, scoret over det angitte nasjonale 
kravet.   

LV-sentralen merket raskt etter 15. mars en kapasitetsutfordring, noe som i hovedsak var 
knyttet til økt behov for informasjon i befolkningen i forhold til Covid-19. Det ble raskt 
avdekket at det var nødvendig med oppbemanning av antall operatører i LV-sentralen for å 
dekke det økte behovet. LV-sentralen erfarte også at de nasjonale tiltakene som ble etablert 
med egne telefonlinjer for spørsmål knyttet til Covid-19, ikke hadde tilstrekkelig kapasitet og 
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kompetanse til å dekke behovet. Dette resulterte i økt «trykk» på LV-sentraler og AMK-
sentraler. Erfaringene ble meldt inn til sentrale myndigheter som Helsedirektorat og 
Folkehelseinstituttet. 

Aktiviteten ved legevaktstelefonen (116117) avtok noe i april i forhold til mars, men tok seg 
opp igjen fra juni og har hatt en økning de øvrige måneder av rapporteringsperioden. 
Statistikken tenderer til at det er økt aktivitet på legevaktstelefonen 116117 i takt med økt 
reiseaktivitet i befolkningen, og økningen i smitte nasjonalt. En ser at det er samme 
informasjonsbehov hos befolkningen som det var ved pandemiens start. Det er også 
merkbart at nasjonale telefonlinjer for besvarelse av pandemispørsmål ikke har samme 
tilgjengelighet som det som etter hvert ble etablert. I tillegg har det vært merkbart at det i de 
fleste kommunene har vært færre tilgjengelige tilbud for både Koronatelefon og 
testingsmulighet. Dette har påvirket aktiviteten ved LV-sentralen utover sommeren.  

Det ovennevnte har under pandemiperioden resultert i at det har vært et stort behov for 
koordinering mellom de ulike aktørene i helsetjenesten slik at en kan bidra til redusert 
smitterisiko i hele behandlingskjeden. Denne koordineringen ivaretas av AMK- og LV-
sentralene. 

Det har igjennom 2020 pågått opplæring av 3 nye legevaktsoperatører for å dekke 
virksomhetens behov for kompetanse. Opplæringen skjer i samarbeid med AMK Sør-
Trøndelag og er ressurskrevende i forhold til omfanget av krav til opplæring.  

Statistikk viser at antallet inn- og utgående samtaler for 2020 var 98 694 samtaler. Når det 
gjelder lengde pr. samtale har denne gått noe opp i 2020, noe som trolig skyldes pandemien 
og behovet for informasjon hos innringer (jf. diagram 14 d). I tillegg har helsetjenestene et 
stort behov for smittescreening og avklaring av potensiell koronasmitte, for å kunne 
planlegge videre tiltak i hele behandlingstjenesten. Dette er det AMK- og LV-sentralene som i 
stor grad har hatt ansvar for gjennomføring av, på vegne av kommuner og 
spesialisthelsetjeneste. Driften ved Akuttmottak og LV-sentral omtales nærmere med 
statistikk i kap. 2.4. 

1.3.5 Forutsetning for driften av Felles Mottaksavdeling 

Felles Mottaksavdeling er en virksomhet med behov for spisskompetanse, noe som 
genererer et betydelig behov for opplæring/ kompetanseheving hos alt personell før en kan 
innføre jobbrotasjon mellom alle avdelingens seksjoner. Det var planlagt å se på mulighet for 
jobbrotasjon i løpet av 2020. Pandemien har gitt utfordringer knyttet til å komme i gang med 
jobbrotasjon pga. restriksjoner med at personell skal jobbe på tvers av virksomhet både 
internt og eksternt. Felles Mottaksavdeling har i den grad det har vært mulig startet 
opplæring av ansatte på tvers av seksjoner, men med strenge smitteverntiltak har det vært 
utfordringer med å gjennomføre denne opplæringen i så stor grad som ønskelig. Det har i 
hovedsak vært fokus på opplæring og jobbrotasjon mellom personell ved ØHD-/ OBS-
enheten og Akuttmottaket. Dette har bidratt til at en har hatt tilstrekkelig dekning av 
kompetanse gjennom sommerens ferieavvikling.   

Avdelingsledelsen har en viktig jobb i å sikre at alle ansatte i virksomheten innehar 
tilstrekkelig kompetanse, erfaring og ferdigheter for å kunne levere tjenester av høy kvalitet 
og faglig forsvarlighet til regionens innbyggere. Dette er også en viktige premiss med 
hensynet til ivaretagelse av avdelingens personell med tanke på HMS.  

Det har vært en klar målsetting i etablering av tjenestene i Felles Mottaksavdeling å oppnå en 
høyere grad av utnyttelse av tilbudene som gis totalt sett. Dette innbefatter forbedring av 
pasientflyten og at pasienten skal oppleve at det er èn dør inn til helsetjenesten, uavhengig 
av hvilket forvaltningsnivå de blir behandlet i.                                                         
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Dette oppnås gjennom at LV-sentralen på Orkdal Sjukehus er et «nav» i samarbeidet mellom 
primær- og spesialisthelsetjenesten.  Både fastleger/ legevaktsleger og pasientene har faste 
telefonnummer å forholde seg til inn til LV-sentralen.  

Arealet for Akuttmottak/ LV-sentral og Legevakt har gjennomgått en total renovering i 2019/ 
2020. Arbeidet startet allerede i august 2019 og ble ferdigstilt medio januar 2020. Frem til 
29.01.2020 ble Akuttmottak/ LV-sentral driftet som en egen lokasjon og Legevakt det 
samme. Fra denne dato ble de to seksjonene samlokalisert og det var først fra dette 
tidspunkt at intensjonen med samdrift mellom de to tjenestene kunne iverksettes. Det ble 
dessverre bare ca. en og en halv måneds drift i samme lokaler før pandemien gjorde sitt 
inntog og utfordret driftsmodellen jf. kap. 1.3.3. 

Det har også vært stort fokus på å etablere et system med fleksibel utnyttelse mellom 
sykehusets observasjonssenger og kommunale øyeblikkelig hjelp senger, til beste for 
pasientene og en samlet effektiv drift.  Det ble lagt opp til et konsept med en klar plan for 
observasjon, behandling og planlegging av hjemreise allerede ved innleggelsen. Det er et 
kontinuerlig fokus på å kunne innfri intensjonen om kortest mulig liggetid for pasientene i 
denne type virksomhet. Ved OBS-tilbudet er det estimert en gjennomsnittlig liggetid på inntil 
1 døgn og ved ØHD-tilbudet inntil 3 døgn. Med tanke på at virksomheten er inne i sitt andre 
driftsår, oppfattes statistikken til å være i hht. det som kan forventes av en virksomhet under 
etablering. Det er fortsatt stort fokus på at systemene kan både forbedres og utvikles.  

Pandemien har i denne rapporteringsperioden hatt stort fokus og har tatt mye av kapasiteten 
til både ledere og ansatte. Alle ansatte i virksomheten har gjennomført kompetanseheving 
knyttet til smittevern og pandemiberedskap. Legevakt, Akuttmottak/ LV-sentral er de 
tjenesteområdene som har merket pandemien i størst grad i forhold til tjenestene i 
sykehuset.  

Alle tjenesteområder som har stått i front merket tidlig det økte trykket både på 
legevaktstelefonen (116117) og antall pasienter henvist. Antallet pasienter har ikke økt under 
pandemien, men det er økt arbeidsmengde med å ivareta de etablerte smitteverntiltakene, 
som blant annet innebærer smitte-isolering og prøvetaking av et stort antall pasienter. Det 
har krevd oppbemanning for å kunne gjennomføre nødvendige smitteverntiltak. For 
Akuttmottakene både i Trondheim og Orkland har inntil 40 % av alle pasienter som mottas og 
behandles, blitt smitteisolert på bakgrunn av vedtatte smittescreeningsrutiner. Det er ikke 
registrert statistikk over antall av pasienter som isoleres ved Legevakten, men også her 
benyttes de samme smittescreeningsrutiner.  Tilbakemeldingene fra personalet ved 
Legevakten er at mange av pasientene får utslag på score ved smittescreening. Dette 
resulterer i at pasienten håndteres som potensielt smitteførende under oppholdet med 
ekstraordinære smitteverntiltak. Det er satt inn ekstra ressurser på helg og høytid ved 
Legevakten for å imøtekomme det økte behovet for å ivareta nødvendige smitteverntiltak.  

Ferieavvikling sommeren 2020 hadde andre utfordringer enn tidligere år pga. pandemien. St. 
Olavs hospital har hatt en svært restriktiv policy i forhold til innleie av vikarer som et viktig 
smitteverntiltak. Dette har resultert i at avdelingens seksjoner har vært avhengig av å drifte 
gjennom sommeren uten tilgang på vikarer, bortsett fra noen få studenter som startet 
opplæringen våren 2020 og som ikke har vært i praksis ved andre institusjoner.  

Avdelingens faste ansatte har utvist en stor grad av velvillighet og fleksibilitet med å jobbe 
ekstravakter, noe som bidro til at sommeren forløp uten store utfordringer.  Sommeren var 
en stor «dugnad» for alle i helsevesenet, og vår avdeling var ikke vært noe unntak i så 
henseende. En stor takk til alle vår ansatte for en fantastisk innsats! 
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2. Statistikk 

2.1 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD-senger- kommunalt tilbud) 
 
Forutsetninger for rapportering: 
Datagrunnlaget er hentet fra sykehusets pasientadministrative system PAS samt andre 
rapporteringssystemer som sykehuset benytter.  
 
Sykehuset har også valgt å ikke publisere data pr. kommune der pasientgrunnlaget er under 5 
pasienter. Pasienter fra disse kommunene er summert under andre kommuner.  Bakgrunnen 
for dette er at det kan være mulig å identifisere pasienter når antallet er så vidt lavt.                                                                                                                                                         
 
Kilder for statistikk:   
Kap. 2.1. er hentet fra PAS/ NIMES, St. Olavs hospital HF                                                                             
Kap. 2.2 er hentet fra Akuttdatabase, St. Olavs hospital HF 
Kap. 2.3 er henter fra kommunalt fagprogram WinMed/ CGM, Orkland kommune                                                                                            
Kap. 2.4.1 er hentet fra Akuttdatabase og PAS/ NIMES for St. Olavs hospital HF 
Kap. 2.4.2 er hentet fra ICCS/ Bliksund Web/ QlikView for AMK, Ambulanse og LV-sentral  

2.1.1 Statistikk knyttet til antall innleggelser ØHD-tilbud 
Tabell 1 a. Innleggelser knyttet til bostedskommune 2020/2019: 

 

Tabell 1 b. Antall pasienter pr. kommune inkl. %-vis fordeling 2020: 

 

Tabell 1 c. %-vis Fordeling pr. kommune korrigert pr. 1000 innbyggere 2020:   

Bostedskommune Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Sum 

under 5 

pasienter 

pr mnd

Sum  

pasienter 

hittil i år Herav T1 Herav T2 Herav T3

Frøya 25 25 6 10 9

Heim 7 21 28 12 7 9

Hitra 5 28 33 13 8 12

Orkland 12 8 8 6 9 15 12 6 7 16 16 2 117 30 42 45

Rennebu 15 15 6 4 5

Rindal 14 14 6 4 4

Skaun 6 8 5 16 35 20 5 10

Surnadal 6 5 6 24 41 12 18 11

Andre kommuner 5 7 11 23 11 9 3

Sum totalt 2020 36 16 13 0 18 15 15 12 11 7 16 16 156 331 116 107 108

Sum totalt 2019 45 49 54 50 50 50 47 50 43 47 51 52 588 198 197 193
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Tabell 2 a. Innleggelser fordelt på aldergrupper 2020:

Tabell 2 b. Antall pasienter fordelt på aldersgrupper samlet 2020:

Tabell 3 a. Innleggelser fordelt på kjønn 2020:

Tabell 3 b. Antall pasienter fordelt på kjønn 2020:
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Tabell 4 a. Pasienter innlagt fra i 2020: 

 

Tabell 4 b. Pasienter innlagt fra i 2020: 

                                                               
Kommentar: Statistikk viser at de aller fleste pasientene som innlegges ved ØHD-tilbudet kommer fra bosted 

eller oppholdssted, noe som er iht. intensjonen med denne type tilbud.   

Tabell 5 a. Innleggelser fordelt på diagnosegrupper samlet for 2020: 

 

Innlagt fra Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Totalt Herav T1 Herav T2 Herav T3

Bosted/arbeidssted 40 24 16 12 17 29 33 25 26 20 30 31 303 92 104 107

Annen helseinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten1 1 2 2 6 6 0 0

Annen (somatisk) enhet ved egen helseinstitusjon 0 2 2 0 1 1 1 1 8 4 3 1

Sykehjem/aldershjem/helsehus 1 1 0 2 2 0 0

Annet 4 2 5 1 12 12 0 0

Sum totalt 46 30 25 15 17 30 34 26 26 21 30 31 331 116 107 108
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2.1.2  Statistikk over antall liggedøgn 
Tabell 6 a. Antall liggedøgn fordelt på kommuner for 2020: 

 

Tabell 6 b. Antall liggedøgn i prosent fordelt på kommuner for 2020: 

 

Tabell 6 c. Snitt liggetid pr. SiO-kommune for 2020: 

 

 

 

 

 

Bostedskommune Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Sum 

under 5 

liggedøgn

pr mnd

Sum  

liggedøgn Herav T1 Herav T2 Herav T3

Frøya 5 6 6 5 7 7 14 50 17 16 17

Heim 16 6 8 5 7 6 14 11 73 35 10 28

Hitra 9 17 8 8 7 5 12 66 32 17 17

Orkland 19 20 20 11 17 24 17 17 6 34 38 3 226 62 69 95

Rennebu 10 9 14 33 14 5 14

Rindal 5 5 12 22 14 6 2

Skaun 8 15 7 8 12 14 64 29 10 25

Surnadal 10 9 16 9 13 7 15 79 24 40 15

Andre kommuner 8 9 5 12 34 22 10 2

Sum totalt 2020 85 69 51 5 35 33 56 29 48 13 52 64 107 647 249 183 215

Sum totalt 2019 76 104 107 104 88 117 82 100 97 87 94 102 1158 391 387 380
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Tabell 6 d. Liggedøgn pr. kommune korrigert pr. 1000 innbygger i SiO-kommuner 2020:

Tabell 7 a. Antall liggedøgn fordelt på aldersgrupper samlet for 2020:

Tabell 8 a. Liggedøgn fordelt på kjønn for 2020:
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Tabell 9 a. Liggedøgn fordelt på diagnosegrupper samlet for 2020: 

 

Kommentarer:                                                                                                                                                                                                                       

Statistikk i tabellene 2 a/ b viser at 117 av 331 er i yrkesaktiv alder, dette utgjør at 35,3 % av pasientene. 

Aldersgruppen i yrkesaktiv alder har trolig ikke annet tilbud i egen kommune og ville blitt innlagt i sykehus om 

ØHD- tilbud ikke hadde vært tilgjengelig.                                                                                                    

Diagnosegruppene er som forventet og iht. prosedyrer og retningslinjer. Samarbeidet mellom de kommunalt 

ansatte tilsynslegene og sykehusets legegruppe fungerer etter intensjonen til det beste for pasientene. 

Beleggsprosent samlet for 2020 var 35,4 % og gjennomsnittlig liggetid var 1,95 døgn.                                                                   

St. Olavs hospital HF har totalt i 2020 disponert ØHD-senger tilsvarende 65 liggedøgn til bruk for OBS-pasienter. 

Det blir foretatt en avregning av dette mellom partene ved årsavslutning jf. samarbeidsavtale av august 2018.  
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2.2 Observasjonstilbud

Tabell 10 a. Innleggelser knyttet til moderavdeling/klinikk2020/2019:

Tabell 10 b. Oppholdstider for pasienter innlagt ved OBS-tilbudet2020/2019:
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Tabell 11 a. Snitt liggetid pr. moderavdeling2020/2019:

Tabell 11 b. Liggedøgn pr. moderavdeling2020/2019:

Tabell 11 c. Totalt antall pasienter behandlet ved ØHD-/OBS-enheten 2020/2019:
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2.3 Legevakt 

Tabell 12 a. Statistikk for pasientkonsultasjoner 2020/ 2019: 

Kommune Antall 
innbyggere  
2020 (SSB) 

Antall 
konsultasjoner  
T1/ 2020 

Antall 
konsultasjoner  
T2/ 2020 

Antall  
konsultasjoner 
T3/ 2020 

 Antall  
konsultasjoner  
totalt 2020 

Antall 
konsultasjoner pr. 
1000 innbygger 
2020 

Antall 
konsultasjoner 
totalt 2019 
(pga. endret 
kommune 
struktur fra 2020 
er det ikke fordelt 
pr. kommune 

Orkland   18250 2059 1607 1757  5423 297  

Skaun     8343 627 547 611  1785 214  

Surnadal     5929 313 342 285  940 159  

Heim     5939 277 212 289  778 131  

Rennebu     2475 205 164 161  530 214  

Frøya     5166 145 136 123  404 78  

Hitra     5088 151 147 120  418 82  

Rindal     1993 129 94 124  347 174  

Andre  332 609 257  1198   

Antall 
2020 

53 183 4 238 3 858 3 727  11 823 200  
(eks. andre 
kommuner) 

13 968 

Kilde: Database WinMed/ CGM-journal  

Kommentarer til tabell:                                                                                                                                                      Ved 

sammenstilling av statistikk for 2019 og 2020, viser det en reduksjon på 15,4 % i antall konsultasjoner i 2020. 

Dette antas å ha en sammenheng med Covid-19 pandemien. Den totale arbeidsmengden for de ansatte ved 

Legevakten har ikke blitt redusert tilsvarende. Dette på grunn av strenge smitteverntiltak, screening og 

behandling av pasienter i flere soner. Lege og hjelpepersonell må være iført smittevernbekledning i kontakt 

med pasienter med uavklart smittestatus. Hjelpepersonell foretar også smittevask mellom hver 

pasientkonsultasjon, totalt sett medfører dette meroppgaver og økt tidsbruk pr. pasient. 

2.3.1 Leger i vakt ved Legevakt 

  
Av tabellen 12 c. fremgår det at leger fra deltagende SIO-kommunene har «gitt bort» av sine 
ordinære vakter iht. oppsatt vaktplan i 2020. 
Vaktene er overtatt av faste ansatte leger i tjenesten (nattevaktsleger) og faste vikarer. De faste 
vikarene er leger som er godkjent/ utsjekket til å jobbe på Legevakt, og de har vært stabile vikarer 
gjennom flere år. Dette gir oss god kompetanse i front, selv om man kunne ønsket at fastleger med 
sin kunnskap og erfarenhet hadde dekket flere vakter. 
I siste tertial i 2020 var 101 av totalt antall vakter overtatt av vikarer. 
Selv om denne trenden er kjent, er det mulig at økt arbeidspress i alle kommuner i forbindelse med 
pandemien er en medvirkende årsak til at antall vakter som er gitt bort er så vidt stort. 
LIS1 (lege i spesialisering) får tildelt omkring 10 vakter hver under sin praksis på Legevakt.  LIS1 (lege i 
spesialisering) har veileder som er tilgjengelig under vakt. Veileder er fastlege ved det legekontoret 
hvor LIS1 (lege i spesialisering) har ansettelse.  
Legevakten har også lege i bakvakt/ beredskap på alle vakter. Lege i bakvakt fyller kompetansekrav 
iht. Akuttmedisinforskriften.  
Bakvakten er tilgjengelig på mobiltelefon og radio, og kan i tillegg være tilgjengelig for veiledning, 

rykke ut til legevakten hvis det er behov for det.  

En erfarer at de faste legestillingene på natt har en viss turnover, noe som medfører økt behov for 

rekruttering. Det har vist seg å være litt utfordrende å skaffe søkere med ønsket kompetanse. Det ble 

gjennomført særskilte forhandlinger for å bedre mulighet til å få søkere til ledige stillinger på natt. Vi 

har nå 4 leger på natt som alle tilfredsstiller Akuttmedisinforskriftens krav til kompetanse. 
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Tabell 12 c. Vakter tildelt, gjennomført og byttet bort til andre leger 2020:
Kommune Antall

vakter
tildelt

Antall vakter
gjennomført

%-vis andel
vakter «gitt
bort»

Skaun 66 35 47 %
Rennebu 33 13 60 %
Hitra 22 17 22 %
Heim 34 9 73 %
Surnadal 52 11 56 %
Orkland 145 64 81 %
Frøya 36 4 94%
Vikarer 3 101

Kilde: Vaktplan for Legevaktstjenesten i SiO-samarbeidet

2.4 Akuttmottak og Legevaktsentral

2.4.1 Akuttmottak
Tabell 13 a. Statistikk over antall pasienter behandlet i Akuttmottak 2020/2019:

Kilde: Akuttdatabase, St. Olavs hospital, Orkdal Sjukehusog PAS/NIMES, St. Olavs hospital HF

Tabell 13 b. Statistikk over antall pasienter behandlet pr. døgn i Akuttmottak 2020/2019:

Kilde: Akuttdatabase, St. Olavs hospital, Orkdal Sjukehusog PAS/NIMES, St. Olavs hospital HF
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Tabell 13 c. Statistikk over triagegrad for pasienter behandlet i Akuttmottak 2020:

Kilde: Akuttdatabase, St. Olavs hospital, Orkdal Sjukehus

Tabell 13 d. Statistikk over gjennomsn. pasientbeleggi Akuttmottak 2020fordelt etter hastegrad:

Kilde: Akuttdatabase, St. Olavs hospital, Orkdal Sjukehus
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2.4.2 Legevaktsentral
Statistikk for Legevaktsentralen, Orkdal Sjukehus omfatter 12 kommuner.

Tabell 14 a. Statistikk over antall samtaler inn-/utgående pr. måned ved LV-sentralen 2020/2019:

Kilde: Bliksund Web, St. Olavs hospital, Orkdal Sjukehus

Tabell 14 b. Statistikk over svartid for 116117 ved Legevaktsentralen, Orkdal Sjukehus 2020:

Kilde: Bliksund Web, St. Olavs hospital, Orkdal Sjukehus

Tabell 14 c. Statistikk over henvendelser til 116117 besvart innen 2 minutter ved
Legevaktsentralen, Orkdal Sjukehus 2020/2019:

Kilde: Bliksund Web, St. Olavs hospital, Orkdal Sjukehus
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Tabell 14 d. Statistikk over volum, svartid, samtaletid  og ubesvarte anrop til 116117 – 

Legevaktsentralen Orkdal Sjukehus 2020

     

                                                   

Kilde: Bliksund Web, St. Olavs hospital, Orkdal Sjukehus 
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Tabell 14 e. Statistikk over gjennomsnittlig samtaletid 2020/2019:

Kilde: Bliksund Web, St. Olavs hospital, Orkdal Sjukehus

Tabell 14 f. Statistikk over henvendelser til Legevaktstelefon 116117 for opptaksområde for
Legevaktsentralen 2020/2019:

Kilde: Bliksund Web, St. Olavs hospital, Orkdal Sjukehus

Tabell 14 g. Legevaktstelefon 116117 –antall henvendelser fordelt pr. 1000 innbygger i
opptaksområde for Legevaktsentralen (12 kommuner) 2020:

Kilde: Bliksund Web, St. Olavs hospital, Orkdal Sjukehus



21

Tabell 14 h. Legevaktstelefon 116117 –antall henvendelser %-vis fordelt på innbyggertall i
opptaksområde for Legevaktsentralen 2020:

Kilde: Bliksund Web, St. Olavs hospital, Orkdal Sjukehus

Tabell 14 i. Statistikkover henvendelser viderekoblet til lege/antall henvendelser med rådgivning
fra LV-operatør 2020:

Kilde: QlikView for AMK, Ambulanse og Legevaktsentral Orkland, St. Olavs hospital

3. Internkontroll og HMS

3.1 Internkontroll

3.1.1 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD-senger- kommunalt tilbud)

Virksomheten benytter to ulike systemer for avvikshåndtering.
Ved ØHD-tilbudet benyttessykehusets kvalitetssystemet EQS. I dette systemet rapporteres
og behandles avvik og uønskede hendelser knyttet til pasientrelaterte hendelser og
hendelser/situasjoner knyttet til drift hvor sykehusets personell og utstyr er involvert. Når
det gjelder avvik og uønskede hendelser knyttet til legetjenesten ved ØHD-tilbudet, benyttes
Orkland kommunes system for avvikshåndtering.
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3.1.2 Internkontroll ved Legevakt 

 
Når det gjelder Legevakten gjelder det samme med bruk av de to ulike kvalitetssystemene 
som ovennevnt. 
 

3.1.3  Observasjonstilbud (spesialisthelsetjeneste) 

 
Ved Observasjonstilbudet benyttes sykehusets kvalitetssystem EQS for all behandling av alle 
meldinger knyttet til avvik og uønskede hendelser. 

Totalt   2020  

 Avvik/uønskede 
hendelser i perioden 

Oversendt til ekstern 
behandling 

Tjeneste Innmeldt Lukket  

ØHD-/OBS-enhet           23 23 1 samhandlingsavvik til 
berørt kommune 

Legevakt 6 6 5 samhandlingsavvik til 
berørt kommune 

Akuttmottak/LV-sentral 43/ 9 43/ 9  8 samhandlingsavvik til 
berørte kommuner 

Totalt        78/ 9 78/ 9 14 samhandlingsavvik til 
berørte kommuner 

 
Kommentar:                                                                                                                                                                                               
Det er etablert en kultur i avdelingens seksjoner med lav terskel for å melde uønskede hendelser/ avvik. Dette er i tråd med 
sykehusets kvalitet- og forbedringsarbeid.  
 

 

3.2 HMS 
 

HMS er et området som gjennomgås ukentlig i avdelings driftsmøte hvor avdelingsledelsen er 
representert.  
Det ble i mars etablert et nytt verneområde i avdelingen som nå består av totalt to 
verneområder: 
1. Verneområde Akuttmottak/ LV-sentral og Legevakt 
2. Verneområde ØHD-/OBS-enhet 

Verneombudene skal gjennomføre sykehusets opplæringsprogram for verneombud og ledere. 
Det ene av de to verneombudene har gjennomført opplæringen og den andre gjennomfører ved 
første anledning. De to verneombudene samarbeider tett og bistår hverandre i arbeidet. 
Avdelingens plasstillitsvalgte, vernetjeneste og klinikk- og avdelingsledelse har faste møter og 
har en tett dialog vedr. driften.  

Avdelingen har vært igjennom en betydelig omstillingsprosess med både virksomhets-
overdragelse og omstilling internt i sykehuset. Dette har vært og er fortsatt utfordrende for alle 
ansatte i virksomheten. Klinikk- og avdelingsledelse er klar over situasjonen og det jobbes 
kontinuerlig med tiltak for å ivareta personalgruppen på best mulig måte.  
Avdelingsledelsen har tett dialog med tillitsvalgte og vernetjeneste i utvikling av 
arbeidsmiljømiljøet. Sykehuset har stort fokus på dette arbeidet og gjennomførte 
arbeidsmiljøundersøkelsen «ForBedring 2020». Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen ble 
satt på vent på grunn av pandemien i 2020. 
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3.2.1  Personell 

     

  

  

  

  

 3.2.2  Sykefravær (totalt for egenmeldt og legemeldt fravær) 

 
Sykefravær i avdelingen er fordelt på avdelingens enkelte seksjoner jf. tabell under.                   
Bemanningen i alle avdelingens 3 seksjoner er lav i forhold til aktivitet, noe en også kan anta påvirker 
sykefravær. Klinikk- og avdelingsledelsen sammen med tillitsvalgte og vernetjeneste har hatt fokus 
på HMS- arbeid gjennom hele året. Avdelingens ansatte fortjener en honnør for det arbeidet de har 
lagt ned og hvordan de har taklet en svært travel og arbeidskrevende hverdag. Ekstra utfordrende 
har deler av rapporteringsperioden vært på grunn av pandemien.  

 
Avdelingen har det siste året hatt stort fokus på å rekruttere tilstrekkelig kompetanse. Avdelingen 
har en utfordring knyttet til at flere av stillingene er vikariater, noe det ikke er attraktivt å tilby 
jobbsøkere. Det er også foretatt rekruttering av ny seksjonsleder ved Akuttmottak/ LV-sentral og 
Legevakt. Den nye lederen tiltrådte den 16.april 2020. Hun har tidligere jobbet i virksomheten og 
kjenner både sykehus og kommunehelsetjenesten godt, noe som er viktig i en virksomhet med så 
stor grad av samhandling. Det er også tilsatt ny seksjonsleder ved ØHD-/ OBS-enheten med virkning 
fra 01.09.2020. Denne lederen har også tidligere jobbet i Felles Mottaksavdeling og er derfor godt 
kjent i virksomheten og representerer kontinuitet. 

Personalet i Felles Mottaksavdeling opplever økt arbeidspress med tanke på at flere oppgaver er 
kommet til samt stor pågang av pasienter og økt behandling, noe som gir et høyt arbeidspress på 
ansatte i alle avdelingens 3 seksjoner.  

Pandemisituasjonen har også påvirket arbeidsmengden for ansatte med et høyt antall pasienter med 
smitteverntiltak som et ledd i å forsøke å holde Orkdal Sjukehus fri for koronasmitte. I 
rapporteringsperioden er det ikke påvist smitte hverken hos ansatte eller pasienter ved Orkdal 
Sjukehus! 

Sykefravær 2020: 

Sykefravær 2020          

Avdeling/ 
seksjon 

Jan. Febr. Mars Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 

Felles 
Mottaksavdeling 
- totalt  

7,8 % 11,0 % 6,4 % 5,3 % 6,4 % 4,0 % 5,0 % 5,9 % 6,4 % 8,1 % 6,4 % 5,8 % 

ØHD-/OBS-
enhet 

7,2 % 16,4% 7,7 % 5,6 % 4,9 % 4,5 %  7,3 % 7,7 % 6,3 % 4,1 % 3,6 % 2,2 % 

Legevakt 1,3 % 1,9 % 2,4 % 7,8 % 0,0 % 3,2 % 1,7 % 5,2 % 11,9% 18,6% 14,8% 16,4 % 
Akuttmottak/           
LV-sentral 

9,9 % 9,3 % 6,4 % 4,7 % 8,8 % 3,9 % 4,2 % 5,1 % 5,8 % 8,5 %  6,3 % 5,8 % 

Kommentar: Ved noen av tjenesteområdene er antall årsverk totalt lavt og gir % stort utslag ved sykefravær 

 
 
 
 
 
 

Bemanning i 2020    

Virksomhet Årsverk Kommentarer 

Felles Mottaksavdeling 55.27 Totalt antall årsverk for avdelingen inkl. avdelingssjef 

Akuttmottak/LV-sentral 32,95 Inklusiv seksjonsleder og fagutviklingssykepleier 

Legevakt   5,12 Inkl. driftsansvarlig sykepleier 

ØHD-/OBS-enhet 17,20 Inkl. seksjonsleder 
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3.3 Samarbeidsarena kommune – sykehus 
 

Det ble allerede høsten 2018, i forbindelse med forberedelse av virksomhetsoverdragelsen, 
besluttet at det var nødvendig å etablere en samarbeidsarena mellom vertskommunen Orkland 
som bestiller og sykehuset som utfører av tjenestetilbudene.                                                                  

Følgende møtearena er etablert: 

 Driftsmøter x 2 pr. måned hvor medisinsk systemansvarlig leger for ØHD-tilbud og Legevakt 
deltar sammen med avdelingsledelsen. Avdelingsledelsen består av avdelingssjef, 
seksjonsledere, ass. seksjonsleder/driftsansvarlig sykepleier Legevakt. Fra medio mars til mai 
2020, har disse møtene ikke blitt avholdt i hht. plan pga. pandemi. Fra mai har en valgt å 
gjenoppta møtevirksomheten med bakgrunn i at dette er en viktig samhandlingsarena for 
begge parter.   

 En gang pr. måned deltar Kommunalsjef for Helse og mestring i vertskommunen Orkland i 
driftsmøtet.  
I dette møtet tas opp tema som berører begge parter i forhold til samarbeid og drift. Fra 
medio mars og frem til første halvdel av mai har disse møtene ikke blitt avholdt pga. pandemi. 
Møtevirksomheten ble gjenopptatt fra mai 2020.  

 SiO- kommunene har eget regionsamarbeid, Regionrådet for Orklandsregionen hvor 
sykehuset har blitt invitert til å delta. I dette fora gis det mulighet for dialog, rapportering og 
nødvendige avklaringer for samarbeidet. Sykehuset deltok i et møte i juni 2020. På grunn av 
pandemi ble dette møtet gjennomført digitalt og tema var presentasjon og gjennomgang av 
driftsdata for T1. 
Det ble den 25.08.2020 + 10.09.2020 gjennomført et samarbeidsmøte mellom partene hvor 
kommunaldirektør, økonomisjef, kommunalsjef og controller fra vertskommunen Orkland 
deltok. Fra St. Olavs hospital HF deltok samhandlingsdirektør og fra Klinikk for Akutt- og 
mottaksmedisin deltok klinikksjef, avdelingssjef og økonomirådgiver. 

 I forbindelse med pandemien er det etablert andre samarbeidsfora blant annet 
Samordningsmøter mellom kommuner, sykehus, Fylkesmannen og Helse Midt-Norge RHF. 
Klinikk- og avdelingsledelsen har deltatt fast i disse møtene, og møtene oppleves som 
konstruktive og nyttige i forhold til informasjon, koordinering og samordning mellom 
forvaltningsnivåene i en utfordrende tid. 
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4. Økonomi 2020
Forutsetningene for fakturering er avklart i dialog med vertskommunen Orkland.

4.1 Legevakt
St. Olavs hospital HF har fakturert SIO v/vertskommunen Orkland kommune månedlig iht. til
påløpte kostnader. I tillegg er det fakturert 15 % overhead av totale kostnader og 10 % av
lønn til avdelingssjef. Totalt budsjett for året på 6.568 TNOK før indirekte kostnader, kr 7.956
TNOK inkludert indirekte kostnader og husleie/renhold. Husleie og renhold faktureres separat
fra egne enheter.

4.2 ØHD-/ OBS-enhet
ØHD-/OBS-enheten består av totalt 12 senger med 5 senger for kommunalt akutt døgntilbud
og 7 observasjonssenger for sykehuset. Den økonomiske oversikten viser resultat for hele
enheten.
St. Olavs hospital HF har fakturert SIO v/vertskommunen Orkland kommune månedlig.
Fakturerte kostnader med grunnlag i 5/12 av faktiske kostnader.
I tillegg er det fakturert 15 % overhead av totale kostnader (eksklusivhusleie og renhold) og
15 % av lønn til avdelingssjef. Husleie og renhold kommer i tillegg og fakturers fra egne
enheter.
Totalt budsjett for året på 9.075 før indirekte kostnader, kr 12.332 inkludert indirekte
kostnader og husleie/renhold.
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4.3 Legevaktsentralen
St. Olavs hospital HF fakturerer de 12 deltagerkommunene halvårlig akonto med avregning
ved årets slutt. Dette er iht.. inngått avtale som sist ble revidert i 2014 / 2015.Det er
utarbeidet eget beregningsgrunnlag for denne avtalen som ligger til grunn for fakturering.

Drift av legevaktsentralen har en budsjettramme på 9,1 MNOK for 2020, hvorav lønn utgjør
7,0 MNOK og andre driftskostnader utgjør 2,1 MNOK. Overskridelse på andre driftskostnader
er grunnet høyere kostnader til drift av IKT/beredskap mm (serviceavtaler og tjenesteavtaler
med leverandører av infrastruktur jf. tabell.















Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

REFERAT

1. Godkjenning av innkalling

Innledningsvis signaliserer Eva Solvi at innlegget fra frøya.no ( Skal slå i

bordet med ekstern ekspertise | Frøya.no (www.froya.no)) fremstår uheldig på
oppløpssiden.

Innkalling og agenda godkjennes med kommentarer.

Kommentarer:

Billy Robert Fredagsvik:
Synes at referatet er tynt. Mener det bør referatføres i større grad at
administrasjonen ikke ivaretar sikkerheten med tanke på lengde og
stigning, jfr. Tunnelsikkerhetsforskriften, etter hans tolkning.

Nils Jørgen Karlsen:
Sikkerhet- og beredskapsperspektivet er det viktigste for Frøya
kommune (ikke bare beredskapsperspektivet).
Det er viktig å legge fram hva kommunen mener, og at
styringsgruppen skal anbefale en løsning.

Kristin Furunes Strømskag: Klargjør medieoppslag, ref. innledningen
til Eva Solvi. Lokalavisen refererer fra innholdet i kommunestyremøte.
Brannvesenet: det var ganske tydelig at man nå ikke hadde tid til et
stort utredningsarbeid, ref. punktet om intern arbeidsgruppe.

Eva Solvi: styringsgruppen skal komme med en anbefaling. Når det
gjelder involvering av brann og redning så har vi allerede fått innspill,
og noe er ivaretatt allerede. Men det som gjenstår fremover er
saksskriving med drøfting av innspill etc.

Vi har ikke konkludert med fylkesrådmannens anbefaling. Vi må se
vår anbefaling ut fra de innspillene vi får. Dette er en stor og viktig

Styringsgruppemøte nr.5 Frøyatunnelen

Dato: 07.05.2021



sak for fylkeskommunen, så fylkesrådmannens innstilling må avklares
med fylkesrådmann.

Konkluderer med at referatet godkjennes med de kommentarer fra
Nils Jørgen og Billy.

Tilstede: Henrik Kierulf, Eva Solvi, Kristin Furunes Strømskag, Dag
Robert Bjørshol, Nils Jørgen Karlsen, Hallgeir Grøntvedt, Jo Bernt
Brønstad, Ole Laurits Haugen, Bjørn Erik Andersson, Frank Axel Lien,
Terje Sundfær (referent), Billy Robert Fredagsvik. Bjørn Iversen,
Oddveig Kipperberg

2. Styringsgruppen anbefaling

Sekretariatets forslag: styringsgruppen slutter seg til at kartleggingen og utredningen
ivaretar de intensjonene som var i lokalpolitiske vedtak, og at beslutningsgrunnlaget
fylkeskommunen har som vegeier er tilstrekkelig ivaretatt gjennom arbeidet.

Bjørn Iversen: må ha en faglig tilrådning før man kan stille seg bak
noe. Bærende prinsipp i kommuneloven. Gir et tydelig signal på at det
burde foreligge en faglig anbefaling før styringsgruppen kan behandle
og bli enig om en anbefaling.
Reagerer på agenda, her kommer det ingen faglig anbefaling.

Eva Solvi svarer: vi sitter alle i et dilemma. Når jeg skal komme med
en faglig anbefaling som vi skal stå bak, så vil styringsgruppen kunne
ta stilling til det og komme med sin anbefaling. I neste omgang skal
jeg legge frem saken for politikerne i fylkeskommunen, og vil dermed
kunne komme i et dilemma. De som skal fatte den endelige
beslutningen er fylkestinget og jeg har oppfattet at min plikt er å
legge frem en faglig anbefaling til de politiske organene, men i forhold
til styringsgruppen er jeg usikker.

Hallgeir Grøntvedt: Supplerer: Hallgeir Grøntvedt, Bjørn Iversen og
Henrik Kierulf har hatt et formøte, og de har konkludert med at det
blir en utfordring å komme fram til en anbefaling. Vi må kunne stå
fritt når det gjelder å fatte beslutning i fylkestinget. Skulle egentlig
vært kalt en referansegruppe, vi har startet i feil ende.
Har også pratet om de forskjellige løsningene, og vi ser det som at vi
mangler kunnskapsgrunnlag til å fatte en anbefaling for å fatte en
anbefaling på dagens styringsgruppemøte. Om vi tar
Frøyaproblematikken for seg selv så er det oppgradering og
beredskap som er de mest aktuelle momentene. Så er spørsmålet:
har vi får lite kunnskapsgrunnlag? Burde vi vite mer om det med



rømningstunnel (økonomi og tid).
Hitratunnelen: Hva gjelder av forskriftskrav. Beredskap kan løses for
eksempel ved ferjeforbindelse som kan brukes i
beredskapssammenheng.

Vi 3 (Hallgeir, Bjørn og Henrik) konkluderer med at vi ikke klarer å
komme med en anbefaling når vi mangler faglige råd.

Oddveig Kipperberg: Har utredningsplikt til politiske organ i TRFK,
enig i at det skulle vært kalt en referansegruppe. Referansegruppens
anbefaling ville vært vanskelig for rådmannen å forplikte seg til.

Henrik Kierulf: Nå har vi egentlig en diskusjon som vi har hatt før om
styringsgruppe og vår rolle. Dette er en sak som skal opp til
fylkestinget og hovedutvalg for veg. Samtidig har vi diskutert at vi
skal komme fram til en anbefaling. Skulle gjerne sett at vi har hatt et
bedre grunnlag til dette møtet for å komme med en anbefaling. Alle er
en del av styringsgruppen, også administrasjonen.

Bjørn Iversen: Det er en interessant diskusjon. Har sett på
styringsgruppen som en referansegruppe. Om man velger det
perspektivet ville endt opp med å belyse handlingsrommet. På den
ene siden; hva er minimumskravet, og hva er lokale ønsker.

Ole L. Haugen: Om vi går tilbake til starten så er undertegnede ærlig
på at dette var vanskelig også for oss. Vi har lagt god vilje til at vi
skal gjennomføre en prosess der man hører på hverandre og får en
avklaring på hva som er «godt nok». Jeg synes jeg har blitt klokere
underveis hva gjelder spørsmålet godt nok, når det gjelder hva man
kan knytte til forskriften. Det må legges inn en subjektiv mening om
hva som er god nok. Vi står oppi i et dilemma, vi har rammer som
avgjør handlingsrommet. Ser at Frøyas kommunestyrevedtak er at vi
vil alt, men spørsmålet er om vi skal hjelpe til med å finne større
rammer. Har forståelse for at vegdirektøren må være lojal med
rammene, men vi må ikke være redde for hjelpe til med å utvide
rammene. Vi har ikke så mye penger at vi kan bruke kommunale
midler, det er svart ut i vedtaket. Min rolle; Folkevalgt. Kjenner godt
til dette med å prioritere ut fra de rammene man har.

Hallgeir Grøntvedt kommenterer: er vi helt tilbake til det vi snakket
om i starten? Rømningstunnel som Hallgeir selv synes er en glimrende
sak, hadde det vært fint å få til, men da må det inn andre bidrag, som
Ole L. Haugen nevner. Det kan ikke bare fylkeskommunen finansiere
alene. Det hadde vært greit å fått en felles anbefaling fra alle som kan
presenteres til den øvre delen av Trøndelag fylkeskommune.



Billy R. Fredagsvik: har vært med på mange styringsgrupper og
referansegrupper. Jeg er enig i de som har uttalt seg kritisk, og at vi
sitter i en referansegruppe. Det er forferdelig vanskelig å komme med
en anbefaling basert på de opplysningene som har kommet fra
administrasjonen. Deres forslag viser ikke at det er foretatt ROS-
analyser for å ivareta tiltak. For eksempel tiltak mot stigningsgrad og
andel tunge kjøretøy - Det har ikke blitt utredet. I tillegg har vi fra
Frøya kommet med rømningstunnel som et tiltak som ivaretar
beredskap og sikkerhet. Det skulle egentlig vært staten som skulle
tatt ansvar for beredskapen. Når fylkeskommunen tar over den
utfordringen som ligger der uten at det medfølger penger så er
uansett Trøndelag fylkeskommune ansvarlig for beredskapen. Vi har
vært så smart at vi tok med rømningstunnel for å dekke opp den
siden av lovverket. Ordføreren på Hitra sier noe om godt nok, men
det må være innenfor forskrift.

Kristin Furunes Strømskag: Det er mye godt som er sagt. Synes
Hallgeir hadde en god oppsummering hva gjelder ubesvarte spørsmål.
Er glad vi er mange som ser usikkerheten hva gjelder
kunnskapsgrunnlaget. Vi må være trygge på at det som foreslås er
godt nok og i henhold til det som kreves. Det har vi påpekt flere
ganger at vi ikke kjenner oss trygg på.

Rammen; er avsatt ramme kun for Frøyatunnelen?
Tidsfrist: Er 2025 kun for Frøyatunnelen, eller gjelder det alle?

Eva Solvi: ROS-analyser har vi gjennomført flere ganger, siste gang i
2019, det er disse som var bakgrunnen for hvilke tiltak som skal
gjennomføres. Tiltakene var da definert ut fra forskriften. Underveis i
det arbeidet som Sweco har gjort, så er det gjort risikovurderinger
som er gjort i forhold til de alternativene.

De økonomiske rammene som er satt av i handlingsprogrammet
baserer seg på det arbeidet som allerede er gjort, og som er innenfor
de krav som foreligger. I tillegg så har vi som vegeier behov for å
oppgradere ytterligere elementer (jfr. TSFF). Planen for Frøyatunnelen
var egentlig å gjøre det som var forskriftsmessige krav slik at totalt
opplevd sikkerhet bedres. Det er bakgrunnen for budsjettrammene. I
utgangspunktet så er det tenkt flere tunneler under den samme
rammen. Vi gjort oss erfaringer som viser at kostnaden er dyrere enn
hva vi la til grunn enn da vi startet (Det har også andre vegeiere gjort
seg av erfaringer). Vi har også vedlikeholdskostnadene som kommer i
tillegg. Vi har varslet i utfordringsdokumenter at nødvendig
tunneloppgradering vil koste mer enn det som ligger inne i
handlingsprogrammet. I utgangspunktet er det de rammene vi har.
Det har kommet flere ønsker om høyere beredskapsnivå, men når



skal man gjøre det? Skal man gjøre alt samtidig, eller skal man kunne
ta ting stegvis? Trøndelag fylkeskommune har søkt utsettelse til 2025
(TSFF-krav). Vi går ut fra at 2025 er fristen.

Om det blir aktuelt på et tidspunkt med en beredskapstunnel, så må
uansett nåværende tunnel oppgraderes med de tiltakene som vi har
tenkt å gjøre og som vi har presentert for dere. Senere har det
kommet mange andre innspill - gode innspill, for all del. Men da må
det diskuteres; om alternative forslag skal gjennomføres, og om de
kan gjøres senere.
Vi benytter ROS-analysen aktivt før vi velger tiltak. Vi har et bra faglig
grunnlag for de vurderingene som er gjort. Vi har vært åpen for at det
kan komme innspill for å ta inn i saken, og det er den
totalvurderingen vi må ta inn til slutt. Vi har akkurat nå startene med
saksgrunnlag, som vi har tenkt skulle være klart til hovedutvalg veg.

Ole L. Haugen: Hva er godt nok; det er en diskusjon vi har hatt
tidligere. Klarer ikke å se hvem som har rett av Billy og Eva. Ligger
det inne i en «god nok» vurdering om at beredskapen skal ivaretas?
For eksempel ferje.
Fristen: ønsker ikke at fristen utvides mer enn 2025.

Bjørn Iversen: denne diskusjonen skulle vi hatt på et tidligere
tidspunkt. De møtene vi har hatt har ikke vært uten verdi, jeg har fått
mer kunnskap.
Vegstrategien er viktig - vi må forholde oss til den. Det jeg håpet på
før dagens møte var 2 ting:
1. et notat som sier hva må gjøres og til hvilken pris. Det må inn i
Trfks økonomiske rammer.
2. hva ønsker vi å gjøre? Til hvilken pris, om det er mulig å få
finansiering utover det Trfk har mulighet til.

Så er det usikkerhet rundt deler av beslutningsgrunnlaget. Det er helt
åpenbart at det vi må gjøre, det må fylle forskriftskravene.

Medfinansiering nevnes som alternative muligheter (3 muligheter).

Billy R. Fredagsvik: om det nå finnes ROS-analyser og som ikke
utsendt som bakgrunnsmaterialer så blir vedkommende sjokkert. Om
det finnes ROS-fanalyser for utbedringen, som viser hva
administrasjonen vil anbefale og ikke er sendt ut. Det må i så fall
sendes ut umiddelbart.

Nils Jørgen Karlsen: det er slik at Frøya og Hitra kommune har fattet
vedtak basert på det som foreligger, blant fra Safetec sin rapport fra
2019 (Påpeker rømningsrom er beskrevet fra den rapporten. Skal



«vurderes».) Sier det samme som Billy om det er dokumenter som
ikke er sendt ut.

Det refereres til kommentaren om det skal bygges en rømningstunnel
for å forhøye beredskap senere? Hvilken beredskap har vi i dag? Vi
har ingen beredskap i dag.

Eva Solvi: de ROS-analysene som er gjort underveis som bygger på
ROS-analysemetodikk er blant annet Safetec-rapporten. Dette er
sendt til kommunene. Alt vi har produsert er gjort tilgjengelig for
styringsgruppen.
Tunnelsikkerhetsforskriften handler i stor grad om at tunnelen skal
oppgraderes rent teknisk og med overvåkningssystem mm. Slik at det
legges mer og bedre til rette - forebyggende og ved hendelser (Økt
tilretteleggelse for selvredning). Det skal være enklere å vite hvordan
man skal agere ved hendelser. TSF handler om tunnelen,
øvrig beredskap handler om næringsliv og samfunnet for øvrig,
sammenlignet med bare tunnel. Vi har handlet ut fra at vi skal
oppgradere tunnelen basert på de krav som foreligger.
Vi har utredet de bestillingene som har kommet.
Hva skal vi løse i dette prosjektet, og hva kan løses senere? Vi kan
ikke alltid løse alt samtidig, og derfor spurte jeg om vi kan løse det
stegvis.

Vi kan ha et møte når den politiske saken er skrevet og vår anbefaling
er skrevet. Da kan anbefalingen fra styringsgruppen legges ved
saken.

Kristin Furunes Strømskag: vil ikke blande seg for mye med politisk
behandling og tidsplan. Har fått tilsendt ulike dokumenter, blant annet
Safetec sin rapport. Om vi har behandlet en sak på bakgrunn av
materialet som ikke er rett, så er det uheldig. Vi må også ha de rette
dokumenter.

Dag Robert Bjørshol: kommenterer analysene; sitter på noe fra
Safetec. Vi har vel fått disse til kommunene tidligere. Vi burde sitte på
samme grunnlag som det som skal til politisk behandling.

Frank Axel Lien: nå har administrasjonene basert seg på skrivefrist
14/18.5. Dette er en sak som styringsgruppen selv har sagt er stor.
Det er nok ikke realistisk å få ut innholdet noe tidligere enn det som
er planlagt.
Det er ikke sendt ut andre rapporter etter at Safetec-rapporten, og
det er den som er brukt og tilgjengeliggjort.



Billy: spør om noen fra samferdselsavdelingen blir med på et ekstra
møte 19.5. Administrasjonen avklarer.

3. Neste møte

Onsdag 19. mai, kl.1900.
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Fv .  714  F røy atunne len  -  inv es ter ingsb es lu tn ing ,  
t i l t ak  e t te r  tunne ls ikk erhet s forsk r i f t en  

 

Fylkesrådmannens innstilling: 
Fylkestinget ber fylkesrådmannen sette i gang tiltak etter Tunnelsikkerhetsforskriften i 

Frøyatunnelen som beskrevet i alternativ 1 i saken. Vedtatt ramme for prosjektet er 565 

mill. 2021-kr, og finansieres av 534 mill. i Økonomiplan for 2021-2024. Resterende 

finansieringsbehov innarbeides i Økonomiplan for 2022-2025. 

 

Fylkestinget ber fylkesrådmannen synliggjøre kostnader til oppgradering og vedlikehold 

av de øvrige tunneler som er underlagt tunnelsikkerhetsforskriften, deriblant 

Hitratunnelen, i Økonomiplanene for 2022-2025. 
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Vedlegg:  

 

Nummererte vedlegg som følger saken: 

- 1 Rapport Aas-Jacobsen – Sammendrag Hitra og Frøya 

- 2 Rapport Sweco – Utredning alternativsvurdering Frøyatunnelen 

- 3 Utdrag fra presentasjon i HU-V 14/21 07.04.21 

- 4 Vedtak kst Frøya 

- 5 Vedtak kst Hitra 

 

Andre refererte dokumenter i saken: 

- HU-V sak 12/21 

- HU-T sak 86/20 

- FT 106/16 (STFK) 

 

 

Sammendrag 

Denne saken omhandler først og fremst hvordan fylkeskommunen skal løse pålagte tiltak 

som er utløst av Tunnelsikkerhetsforskriften.  

Fremtidig utvikling og beredskap mellom Frøya, Hitra og fastlandet, er tema som er 

belyst i forarbeidet og poengtert spesielt fra Frøya kommune, men også fra Hitra. 

Fylkesrådmannen er enig i at dette er viktige tema, men i denne saken er disse tema 

ikke hovedsaken. Fylkesrådmannen vil jobbe med beredskap til øysamfunnene i en egen 

sak senere.  

I denne saken presenteres sju alternativ for tiltak etter forskriften og fremtidig utvikling 

av tunnelen. Det er kun ett av alternativene (alt 4, ny tunnel som erstatning for dagens) 

som ikke fordrer behov for tiltak i eksisterende tunnel. Til gjengjeld vil en i alternativ 4 

ikke rekke å ivareta forskriftskravene innen den forventede fristen på grunn av 

planleggings- og byggetid. I alle andre alternativ kreves det et vesentlig innsatsbehov i 

eksisterende tunnel for å innfri tunnelsikkerhetsforskriften. 

 

En utredning foretatt av fylkesrådmannen viser at alternativ 1, rehabilitering av 

eksisterende tunnel, er minst kostnadskrevende og gir best samfunnsøkonomisk nytte. 

Det foreslåtte alternativet tilfredsstiller tunnelsikkerhetsforskriften. Det gjøres også 

oppmerksom på at tunnelsikkerhetsforskriften handler om sikkerhetstiltak i tunneler og 

ikke generell transportberedskap i lokalsamfunnet hvor tunnelene er lokalisert. 

 

Bakgrunn: 

Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse tunneler på fylkesvegnettet og kommunalt 

vegnett i Oslo (tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m.) ble innført fra 01.01.2015. 

§2 i forskriften angir at forskriften gjelder tunneler som «er i bruk, under bygging eller 

på prosjekteringsstadiet på fylkesveg og kommunal veg i Oslo, med lengde på over 500 

meter og med gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på 300 kjøretøy eller mer.» Tunneler som 

allerede er i bruk omtales i §12, der det står at «Renovering av tunneler for å oppfylle 

kravene til sikkerhetsnivå, skal utføres etter en tidsplan og skal være fullført innen 1. 

januar 2020.»  

 

I fylkestingsak 106/16 (STFK) ble forskriften behandlet første gang. Her fremgår det at 

det er fem tunneler i tidligere Sør-Trøndelag som omfattes av forskriften. Som en del av 

rammetilskuddet til vegformål mottar fylkeskommunen et årlig beløpt til tiltak etter 
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Tunnelsikkerhetsforskriften. Fylkesrådmannen har flere ganger vist til at dette tilskuddet 

ikke dekker estimerte kostnader for tiltaket og at det mangler betydelige med 

investeringsmidler. Det er derfor behov for å se andre behov knyttet til fylkeskommunal 

infrastruktur fra ulike deler av Trøndelag i en større sammenheng, selv om det er 

Frøyatunnelen som er tenkt gjennomført først. Dette gjelder så vel tiltak på øvrige 

tunneler omfattet av forskriften, andre infrastrukturtiltak som ønsket nivå for 

beredskapsløsninger. 

 

Frøyatunnelen har siden Tunnelsikkerhetsforskriften ble innført ikke vært behandlet som 

egen sak til politisk utvalg utover omtale i Økonomiplan og Handlingsprogram for veg. 

Det er orientert om status og fremdrift fortløpende i Hovedutvalg veg siden primo 2020. 

 

I sak 12/21 ble Hovedutvalg veg orientert om at det er 19 tunneler som er omfattet av 

forskriften på fylkesvegnettet, og at 6 av disse tunnelene ikke tilfredsstiller 

tunnelsikkerhetsforskriften. 

 

I 2020 startet fylkesrådmannen innledende planlegging for utbedring av Frøyatunnelen 

som den første av disse 6 etter nevnte forskrift. Våren 2020 ble det en del lokal 

bekymring rundt foreløpige gjennomføringsplaner på grunn av konsekvenser for særlig 

næringslivet på Hitra og Frøya, men også for innbyggere og tilreisende. På bakgrunn av 

vedtak i kommunestyrene på Hitra og Frøya satte fylkesrådmannen i november 2020 i 

gang en utredning hvor det blir sett på flere alternativer for gjennomføring av 

oppgradering av Frøyatunnelen, ut over faktiske forskriftstiltak. I tillegg til denne 

utredningen ble planleggingen av utbedringstiltakene etter forskriften videreført i regi av 

en ekstern konsulent. Som et tredje initiativ har næringslivet på Frøya engasjert en egen 

konsulent for å se nærmere på behovene til næringslivet, og hvordan dette kan ivaretas 

gjennom et eventuelt fremtidig offentlig/privat samarbeid.  

 

Det har altså i alt vært tre konsulentmiljø involvert i utredningsarbeidet, med litt ulike 

oppdrag. Det prosjektutløsende nå er tunnelsikkerhetsforskriften, men som en følge av 

lokale initiativ har det tvunget seg frem en større diskusjon om Frøyatunnelen ivaretar 

fremtidens behov, og om alternativkostnaden til å gjøre forskriftstiltakene er noe 

Trøndelag fylkeskommune bør se nærmere på. 

 

Fylkesrådmannen legger i denne saken frem resultatet av de ulike utredningene, og ber 

fylkestinget ta stilling til hvilket alternativ som best svarer ut det prosjektutløsende 

behovet, ivaretakelse av tunnelsikkerhetsforskriften. 

 

Faktiske opplysninger: 

 

Generelt 

Fv. 714 Frøyatunnelen er en 5,3 km lang undersjøisk tunnel mellom øyene Dolmøya på 

Hitrasiden og Frøya. Tunnelen ble åpnet for trafikk i år 2000. Største stigning er 10 % og 

bunnpunktet er 164 m under havnivå. Tunnelen har ett løp med tunnelprofil T8 med ett 

kjørefelt i hver retning. ÅDT i 2019 var 2050. Fartsgrensen i tunnelen er 80 km/t. 

Tunnelen er i klasse B iht. håndbok N500.  

 

Fv. 714 Hitratunnelen er en 5,6 km lang undersjøisk tunnel mellom øyene Hemnskjela på 

fastlandssiden og Jøsnøya på Hitrasiden. Tunnelen ble åpnet for trafikk i 1994. Største 
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stigning er 10 % og bunnpunktet er 264 m under havnivå. Tunnelen har ett løp med 

tunnelprofil T11 med tre kjørefelt, derav ett kjørefelt nedover og to felt oppover. I 

bunnen er det en kort strekning hvor det kun er to felt. ÅDT i 2019 var 1950. 

Fartsgrensen i tunnelen er 80 km/t. Tunnelen er i klasse B iht. håndbok N500.  

 

Det er ikke etablert infrastruktur for beredskapsfergesamband, og tunnelene er eneste 

vegforbindelse mellom øyene og fastlandet. Begge tunnelene omfattes av 

Tunnelsikkerhetsforskriften.  

 

Fylkeskommunen eier Kjerringvåg fergekai på Hitrasiden. Det gamle fergeleiet Flatval på 

Frøyasiden er i privat eie. Via Statens vegvesen (Sams vegadministrasjon) er det 

tidligere gjort forsøk på å erverve Flatval for å ha i beredskapsøyemed. Forsøkene har  

ikke lyktes.  

 

 
 

Om forskriften  

Tunneler som omfattes av TSF er normalt sett lengre enn 500 meter og har en 

gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på 300 kjøretøy eller mer (§ 2).  

 

Når det gjelder tunnelers sikkerhetstiltak i TSF så er dette definert i § 8, vedlegg 1 og 2. 

I tillegg står det i § 8 at om enkelte av de konstruksjons- eller utrustningsmessige 

kravene som er fastsatt i vedlegg 1 bare kan oppfylles ved tekniske løsninger som enten 

ikke kan gjennomføres eller bare kan gjennomføres til en uforholdsmessig høy kostnad, 

kan Vegdirektoratet eller den direktoratet delegerer myndighet til, godkjenne at det 

treffes alternative risikoreduserende tiltak som vil føre til likeverdig eller forbedret 

sikkerhet 
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I tillegg står det i samme paragraf at det kan gjøres unntak fra krav om nødutgang for 

tunneler kortere enn 10 km og med årsdøgntrafikk under 4000 kjøretøy per kjørefelt, 

dersom en risikoanalyse viser at tilsvarende eller bedre sikkerhet kan oppnås med 

alternative tiltak.  

 

I 2019 ble det gjort en risikoanalyse av Frøyatunnelen av Safetec. Denne og en generell 

rapport fra Sintef (Link: SINTEF Open: Simulering av opphold i redningsrom (unit.no)) 

danner grunnlaget for kartleggingen av tiltak som Aas-Jacobsen har gjort (Vedlegg 1). 

 

Omtale av kartlegging og utredning 

De tre konsulentoppdragene, hvorav to var i regi av fylkeskommunen, er disse: 

• Kartlegging/planlegging av tiltak etter tunnelsikkerhetsforskriften (TRFK/Aas- 

Jacobsen)  

• Utredning av alternativer til utbedring av Frøyatunnelen (TRFK/ Sweco)  

• Tilleggsutredning i regi av næringslivet (Rambøl)  

 

Rapportene fra kartlegging (Aas-Jacobsen) og tilleggsutredning (Sweco) er vedlagt saken 

(nummerert som hhv 1 og 2). Fylkesrådmannen er ikke kjent med at det er laget noen 

rapport fra utredningen som Rambøl gjorde på oppdrag fra Frøya næringsforening. 

 

Vedlegg 1 - Tiltak etter tunnelsikkerhetsforskriften 

 

For å ha tilstrekkelig kunnskap om omfanget og kostnadene for tiltak etter 

Tunnelsikkerhetsforskriften har fylkesrådmannen har bestilt en tilstandsvurdering og 

tiltaksoversikt fra konsulentselskapet Aas-Jakobsen. Dette gjelder både Hitra- og 

Frøyatunnelen. Det er vurdert gjennomføring av tiltak både enkeltvis og i en samtidig 

utbedring av tunnelene. Kartleggingen er basert på risikovurderingen fra Safetec i 2019, 

og peker på hvilke tiltak som må til for å oppgradere Frøyatunnelen til å tilfredsstille 

tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg pekes det på øvrige tiltak som enten er nødvendige å 

gjennomføre, eller som er følgetiltak av å gjøre forskriftstiltakene. 

 

Aas- Jacobsen har pekt på følgende tre måter å gjennomføre nødvendige forskriftstiltak i 

Frøyatunnelen. Forslagene er direkte overførbare til Hitratunnelen: 

 

Forslag 1 - Døgnkontinuerlig anleggsdrift med døgnkontinuerlig stengning (ferge)  

Anslått byggetid 10 – 11 måneder. Anslått byggekostnad i størrelsesorden -5 % til - 10 

% i forhold til alternativ 3. Alternativet gir mulighet for døgnkontinuerlig arbeid (to skift) 

i tunnelen. Dette vil kunne redusere byggetida i forhold til alternativ 3. Alle kostnader for 

anskaffelse og drift av ferger, samt etablering av store fergeleier kommer i tillegg. Dette 

er nærmere utredet av Sweco i tilleggsutredningen. Løsningen gir betydelige utfordringer 

for lokaltrafikk i anleggsperioden. 

 

 

Forslag 2 - Døgnkontinuerlig drift med kolonnekjøring hele døgnet 

Anslått byggetid 14 måneder. Anslått byggekostnad i størrelsesorden +10 % til +15 % i 

forhold til alternativ 3. Ved kontinuerlig kolonnekjøring vil det kunne være mulighet for å 

gjennomføre to kolonner gjennom tunnelen i hver retning pr. time. På dagtid vil dette gi 
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ca. 50 biler pr. kolonne. Med så hyppige kolonner vil det bli så tett mellom kolonnene at 

tilgjengelig uhindret arbeidstid på dagtid for en del arbeider vil bli meget begrenset.  

 

Forslag 3 - Nattarbeid med tidsbestemte kolonner – åpent for normal trafikk dagtid 

Anslått byggetid 18 måneder. 

Dette alternativet er basert på at tunnelen er helt åpen for trafikk som normalt på  

dagtid, definert som 06:00 – 20:30 på hverdager. Foreslått arbeidstid blir dermed  

20:30 – 06:00, inkludert tid brukt til stengning og åpningsprosedyrer. Det foreslås at  

det alle dager kjøres kolonner ca. 21:30 og 23:30 Bruk av kolonnekjøring vil kreve at  

det etableres oppstillingsmuligheter for biler utenfor stengepunkt. På tidspunktene  

foreslått ovenfor vil det bli i størrelsesorden 50 biler pr. kolonne. Vi anbefaler at det  

etableres en anleggsbom ved stengepunktene for å sikre at biler ikke kjører inn i  

tunnelen når den er stengt, men slik at entreprenøren kan kjøre ut og inn når han har  

behov for det. Anleggsbommen bør styres av entreprenøren. Nødetater vil kunne ha  

mulighet til å kjøre gjennom tunnelen i hele byggeperioden, men med enkelte  

kortvarige unntak. Kolonnekjøringen bør administreres og utføres av entreprenøren,  

først og fremst pga. SHA-hensyn for arbeiderne inne i tunnelen. 

 

Aas-Jakobsen anbefaler alternativ 3. Foreløpig beregnet prosjektkostnad er mellom 480  

og 706 mill. kr. Tallet inkluderer tiltak ut over forskriftstiltakene på ca 200 mill. kr.  

 

Tilleggsvurdering: Samtidig anleggsdrift av begge tunnelene (Hitra og Frøya) 

Det er i tillegg sett på effekten av å gjøre utbedring i begge tunnelene samtidig. En felles  

entreprise for begge tunnelene vil antagelig gi noe lavere totale riggkostnader, og totalt  

sett en lavere kostnad. I tillegg vil det gi fordeler for trafikkavviklingen med å rehabilitere  

begge tunnelene samtidig. Både for byggherre og entreprenør vil det totalt sett gi mindre  

administrasjon. Noe forskyvning av oppstart arbeider vil være en fordel for  

entreprenørens kapasitet og effektivitet.  

 

Uten å ta hensyn til fylkeskommunens finansieringskostnader anbefaler Aas-Jakobsen at  

begge tunnelene rehabiliteres samtidig i felles entreprise. 

 

Fylkesrådmannen har kvalitetssikret rapporten fra Aas-Jacobsen ved bruk av interne 

fagressurser. 

 

Vedlegg 2 - Tilleggsutredning, alternativer til kun oppgradering av dagens tunnel 

 

Utredningen ble igangsatt for å imøtekomme lokale initiativ fra kommunestyrene på Hitra 

og Frøya. 

 

Under er et utdrag fra oppdragsbeskrivelsen til Sweco om tilleggsutredning for 

Frøyatunnelen. Frøyatunnelen på fv. 714 skal utbedres iht tunnelsikkerhetsforskriften. I 

denne sammenheng er det planlagt å gjøre utbedringstiltakene over en periode på 18 

måneder med delvis stengning av tunnelen. Aas Jacobsen har fått oppdraget med å 

planlegge og prosjektere disse tiltakene. I forbindelse med informasjon til kommunene 

og næringslivet ble det planlagte opplegget møtt med en viss skepsis. Kommunene Hitra 

og Frøya har gjort følgende vedtak: Felles: Frøya/Hitra kommune ber Fylkeskommunen 

om å utarbeide en konkret og omfattende konsekvensutredning av gjennomføringen av 

tunneloppgraderingen. De ulike alternativer for gjennomføring med samfunnsmessige og 
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økonomiske konsekvenser må belyses, inkludert vurdering av nytt tunnelløp, samt 

parallelt utbedringsarbeid for begge tunnelene. Tillegg Hitra kommune: Fergeforbindelse 

under og etter byggeperioden må også vurderes. Tillegg Frøya kommune: 

Ferjeforbindelse i byggeperioden må også vurderes. Trøndelag fylkeskommune ønsker 

bistand til en utredning og konsekvensvurdering av ulike tiltak. Som nevnt over vil Aas 

Jacobsen vurdere planlagte tiltak.  

 

Etter dialog med fylkesrådmannen som oppdragsgiver har Sweco i sin rapport presentert 

7 alternativ i utredningen. Utredningen var ferdig ultimo februar. Alternativene 

presenteres under: 

 

1. Rehabilitering dagens tunnel 

Se omtale forslag 3 i rapport fra Aas-Jacobsen 

Kostnad: 565 mill. kr 

 

2. Ferge i anleggsperioden 

Sweco anbefaler Hammarvika som nytt beredskapsfergeleie på Frøya. I dette 

konseptet er det lagt til grunn at det bygges tilstrekkelig infrastruktur til å sette 

opp mobile fergekaier. Disse kan leies av Statens vegvesen og etableres på kort 

varsel. Tilpasset forslag 1 i rapport fra Aas-Jacobsen. 

Kostnad: 588 mill. kr, (gjelder kostnad til etablering og drift av ferje, inkl. 

kostnad til oppgradering av tunnel) 

 

3. Varig beredskap med ferge 

Som for alternativ 2 er Hammarvika valgt som beredskapsfergeleie. I konseptet er 

det lagt til grunn at mobile fergekaier kjøpes. Det er derfor en noe høyere 

etableringskostnad. I tillegg er det forutsatt en årlig kostnad for å ha ferge, utstyr 

og mannskap i beredskap. Denne er på 30 mill. per år. Kostnaden kan reduseres, 

men det vil også redusere responstiden ved en eventuell hendelse. 

Oppstillingsplasser vil være av mer varig art og derfor dyrere enn i alternativ 2. 

Kostnad: 1125 mill. kr første år, deretter 104 mill. årlig  

 

4. Ny tunnel som erstatning for dagens 

Konseptet innebærer at dagens tunnel legges ned eller benyttes som rømningsløp. 

En vil få en god og fremtidsrettet løsning som ivaretar dagens og fremtidens 

behov. Kostnaden er meget høy. Det legges ikke til grunn fravik fra vegnormaler i 

utredningsfasen, og finansieringsmuligheter er ikke vurdert. Tunnellengde vil bli 8 

km (på grunn av stigningsforhold), og tunnelprofil vil ivareta dagens standard på 

10,5 meters bredde (T10,5). 

Kostnad: 2,7 mrd. kr 

 

5. Nytt tunnelløp i tillegg til dagens 

Konseptet innebærer at det bygges et nytt løp i tillegg til dagens, og at begge 

løpene er i bruk i fremtiden. Her er det lagt til grunn at det kan søkes noe fravik 

fra vegnormalene med stigningsforhold på inntil 7%. Tunnellengde er 7,3 km, og 

tunnelprofil er T8,5. 

Kostnad: 2,5 mrd. kr 

 

6. Rømningstunnel 
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I dette alternativet er det pekt på muligheten for å bygge en smal ett-felts tunnel  

som kan avvikle trafikken i anleggsperioden, og som kan benyttes som  

rømningsløp i fremtiden. Det er tatt utgangspunkt i en tunnelprofil på T5,5. Ut  

over det har løpet samme lengde og stigningsforhold som eksisterende løp. 

Kostnad: 1,2 mrd. kr 

 

7. Nye tilkomstløp 

I dette alternativet bygges det ny tunnel der dagens tunnel har for bratt stigning i 

forhold til regelverket. Det er lagt til grunn tunneltverrsnitt T10,5 for de nye 

tilkomstløpene i hver ende. Nye tunnelløp fra hver side av fjorden kobles på 

eksisterende tunnel der denne flater ut under sjøbunnen. Trafikken vil gå gjennom 

nye løp og gjennom midtre del av dagens tunnel. Midtre del av dagens tunnel 

oppgraderes iht. forskriften. Dagens tunnelender gjøres om til rømningsveier. 

Kostnad: 1,95 mrd. kr 

 

Det vises til nærmere omtale i kapittel 5 i vedlegg 2. 

 

Sweco har i sin rangering av alternativene funnet at alternativ 1 er det mest 

samfunnsøkonomisk lønnsomme. Vurderingen er gjort i programmet «Effekt», som er det 

samme som Nye Veier og Statens vegvesen benytter til samfunnsøkonomiske 

nytteberegninger. 

 

Sweco har også gjort vurderinger av trafikkgrunnlag, antatt trafikkutvikling og utarbeidet 

statistikk over hendelser i tunnelen. 

 

I etterkant av levert rapport har fylkesrådmannen kvalitetssikret grunnlaget ved hjelp av 

interne fagressurser. Dette særlig med hensyn på kostnadsoverslag, geologi og realisme i 

alternativene. 

 

Utredning Rambøll (Frøya næringsforening) 

 

Formålet med Rambøll sin utredning har vært å se på hvilke grep som kan gjøres, når 

det nå skal investeres mye i opprusting av tunnelene, for å sikre at Hitra og Frøya får en 

langsiktig, god og framtidsrettet transportløsning. Arbeidet var ment å supplere de 

utredningene fylkeskommunen selv gjorde. 

 

Fylkesrådmannen har hatt fortløpende dialog og informasjonsutveksling med Rambøll, og 

har fått presentert funn fra arbeidet i et eget møte. Fylkesrådmannen er ikke kjent med 

at det foreligger en rapport fra dette arbeidet. 

 

Funnene til Rambøll er sammenfallende med funnene til Aas-Jacobsen og Sweco om at 

alternativ 1 er det som kommer best ut, men fokuserer likevel mer på behovet for ny 

tunnel på grunn av risiko og beredskap. 

 

Fylkesrådmannen har vurdert kostnadsoverslagene til Rambøll, og sammenlignet disse 

med Anslaget som Sweco gjorde. 

 

 

Om styringsgruppen og lokalpolitisk involvering 
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Det er etablert en styringsgruppe bestående av politisk ledelse i de to kommunene og 

fylkeskommunen, og ledes av hovedutvalgsleder veg. Fylkesrådmannen deltar som 

sekretariat i styringsgruppen. Den har som formål å samkjøre politiske interesser i 

forkant av videre politisk behandling av saken. Styringsgruppen har blitt enig om 

følgende mandat:  
 «Styringsgruppen skal bidra til følgende:  

• God informasjonsutveksling om status, fremdrift og utfordringene mellom 
partene. Herunder det å vurdere begge tunnelene i sammenheng.  

• Utarbeide en anbefaling som skal følge fylkesrådmannens innstilling til politisk 
behandling.  

• Bidra til å finne realiserbare løsningen innenfor rammer som er mulig å finansiere, 
og sørge for å bidra til lokal forankring av innspill både blant politikere, bosatte og 
næringsliv  

 

Det har vært avholdt 5 møter i styringsgruppen. Det lyktes ikke å enes om en felles 

anbefaling i tråd med mandatet i siste møte før skrivefrist i denne saken. Anbefaling 

fattet etter denne saken legges evt ved saken. 

 

Hitra og Frøya kommune har fått oversendt de to rapportene som er utarbeidet av Aas-

Jacobsen og Sweco, og har lagt dette til grunn i politisk behandling av innspill. 

Fylkesrådmannen har orientert om utredningene i kommunestyremøte. 

 

Om økonomiske rammer og øvrige tunneler 

 

I gjeldende økonomiplan (2021-2024) er det samlet avsatt 320 mill. kr til tiltak etter 

tunnelsikkerhetsforskriften, og 214 mill. kr til fornying av tunneler, totalt 534 mill. kr. 

Det er 6 tunneler, inkludert Hitra- og Frøyatunnelen) som har behov for tiltak etter 

tunnelsikkerhetsforskriften. Et grovt kostnadsoverslag gjort av fylkesrådmannen viser at 

det er et totalt utbedringsbehov på ca 1300 mill. kr, fordelt med ca 730 mill.kr til 

tunnelsikkerhetsforskriften og ca 570 mill. kr til nødvendige følgetiltak. Alt dette må 

finansieres av fylkeskommunen. I perioden 2015 – 2020 har fylkeskommunen mottatt ca 

100 mill. i særskilt tilskudd fra staten for å finansiere tiltak etter 

tunnelsikkerhetsforskriften. I kommende NTP er det signalisert en økning av dette 

tilskuddet. 

 

Det mangler betydelige midler til tiltakene. Fylkesrådmannen minner om at dette 

estimatet legger til grunn  minimumsløsninger, men innenfor det som forskriften 

beskriver, for gjennomføringen. 

 

Drøftinger: 

Det årlige tilskuddet fra staten til ivaretakelse av tunnelsikkerhetsforskriften er en del av 

det beregnede rammetilskuddet til vegformål. Midlene kan derfor benyttes uansett valg 

av alternativ.  

 

I fylkestingssak 106/16 ble det vist til et totalt kostnadsomfang på 354 mill. 2016-kr (ca 

405 mill. 2021-kr) for alle fem tunnelene (i gamle Sør-Trøndelag). Av dette var 164 mill. 

knyttet til Frøyatunnelen (187 mill. 2021-kr). Første kostnadsoverslag på Frøyatunnelen 

etter prinsippsaken fra 2016 ble utført i 2019. Det viste en kostnad på i overkant av 300 

mill. 2019-kr for kun tiltak etter Tunnelsikkerhetsforskriften. Økningen her skyldes økt 
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detaljkunnskap om tiltaksomfang. Det anslaget som nå foreligger fra Aas-Jakobsen viser 

en beregnet totalkostnad på 565 mill. kr. Av dette er mellom 300 og 340 mill. kr knyttet 

til rene tiltak etter Tunnelsikkerhetsforskriften. Resten er nødvendige vedlikeholds- og 

følgetiltak som må gjøres samtidig, men som ikke direkte er knyttet til forskriften. Slike 

kostnader vil påløpe for alle de andre 5 tunnelene som omfattes av forskriftsendringen. 

 

De pliktige tiltakene etter tunnelsikkerhetsforskriften må gjennomføres helt eller delvis i 

seks av sju alternativ. Det er kun helt ny tunnel som erstatning for dagens (alt 4) som 

kanskje ikke inneholder tunnelsikkerhetsforskriftstiltak. Det vil avhenge av om dagens 

tunnel skal benyttes som rømningsløp eller ikke, og omfanget av disse tiltakene. Sweco 

anbefaler at eksisterende tunnel benyttes som rømningsløp for alternativ 4.  

 

Uansett valgt alternativ mener fylkesrådmannen at beredskapsløsning med ferge må 

inngå i en fremtidig vurdering. Spørsmålet her er i hvor stor grad infrastruktur og 

beredskapsferger skal være på plass med hvilket omfang og kapasitet. Fylkesrådmannen 

mener at det som minimum må sikres tilgang til areal for oppstillingsplass på begge sider 

og tilgang til infrastruktur for å etablere mobil fergekai på Frøya-siden. En helhetlig 

beredskapsløsning for flere deler av Trøndelag sett i sammenheng med fergekapasitet 

bør inngå i et helhetlig arbeid. 

 

Om forskriften 

 

Det har fra Frøya kommune blitt stilt spørsmål om fylkesrådmannens tolkning av 

tunnelsikkerhetsforskriftens § 8 er riktig. Fylkesrådmannen har derfor vært i kontakt med 

Vegdirektoratet, og der fått bekreftet at endringer som utbedring av stigningsgrad eller 

etablering av rømningstunnel er såpass kostbare tiltak at tunnelforvalter kan se til 

mulighet som er beskrevet i § 8 om avbøtende tiltak. Når det gjelder behov for ny 

risikovurdering er fylkesrådmannen trygg på at rapportene fra Safetec og Sintef er 

dekkende. Fylkesrådmannens vurdering er derfor at rømningsrom er et tilstrekkelig 

risikoreduserende tiltak. 

 

Omtale alternativ 

 

Vedlegg 1 - Tiltak etter tunnelsikkerhetsforskriften 

 

Det synes å være bred enighet om at Aas-Jacobsens løsningsforslag 3, med 18 måneders 

anleggstid, nattestegning og åpent på dagtid, er det åpenbart beste alternativet. Dette 

gjelder både konsulentmiljø og kommunene.  

 

Lengre byggetid med åpen tunnel på dagtid vurderes å gi minst konsekvenser for 

trafikken og middels kostnad for fylkeskommunen. Fylkesrådmannen anbefaler derfor 

forslag 3 

 

Vedlegg 2 – Tilleggsutredning 

 

Sweco har som nevnt utredet sju alternativ for utbedring av tunnelen. Swecos alternativ 

1 er den anbefalte løsningen fra Aas-Jacobsen.  
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Fylkesrådmannen har kvalitetssikret rapporten, og stiller seg bak vurderingene til Sweco. 

Geologi er dog en stor usikkerhet på utredningsstadiet. Sweco-rapporten beskriver 

geologi og berggrunnsforhold med bruk av SVV sine rapporter. Der beskrives også 

hvorfor de nye tunnelløp-alternativene går øst for dagens tunnel, samt hva som er tenkt 

for tunneltraseene som blir å befinne seg under land. Beskrivelsen av berggrunnen gir 

også en indikasjon på at det er forventet omtrentlig samme bergforhold som i 

eksisterende tunnel, noe som gir omtrentlig samme sikringsbehov (i dag sikres det i 

større grad enn for 20 år siden, så det er å forvente større forbruk av sikring). De 

ingeniørgeologiske tolkningene Sweco-rapporten fremlegger, med sine avgrensninger, er 

etter fylkesrådmannens vurdering riktige. 

 

Det er behov for mer kjennskap om følgende områder dersom en skulle velge å gå for ny 

tunnel som valgt alternativ: 
- Kartlegging av geologi for tunnelen som skal ligge under land 
- Tolkning av eksisterende seismikk fra havet der nytt løp eller stigningsløpet skal 

gå 
- Gjenstående sprengstoff i eksisterende tunnel 

 

Det er i tilleggsutredningen (side 14) gjort en vurdering av antall hendelser som har 

medført midlertidig stengning av tunnelen. Tendensen er stigende. Fylkesrådmannen 

legger til grunn at dette har sammenheng med økende trafikk og vedlikeholdsetterslep. 

En kan da videre legge til grunn at antall hendelser vil flate ut dersom en del av 

vedlikeholdsetterslepet tas igjen. Dette er et risikoreduserende tiltak. De tre siste årene 

har tunnelen vært steng i snitt 150 timer årlig. I all hovedsak er dette planlagte 

stengninger på grunn av vedlikehold på natten. Gjennomsnittlig stengetid på grunn av 

hendelser en ikke kan kontrollere har vært 1 time per stengning. 

 

Når det gjelder trafikkutvikling har Sweco i samråd med fylkesrådmannen lagt til grunn 

en middels høy trafikkprognose. Vanligvis legges fylkesvise prognoser til grunn, men 

trafikkutviklingen på Frøya forventes å være høyere. Den forventes likevel ikke å være så 

høy som noen vil hevde, 5% årlig. Sweco vurderer middels høy prognosene som mest 

sannsynlig. I dette ligger muligheter for betydelig vekst i øyregionen. Det er derfor 

benyttet en vekstrate der ÅDT har en årlig vekst på 3 %. 

 

Alternativene som Sweco har utredet kan deles inn i tiltak etter 

tunnelsikkerhetsforskriften (alt. 1), løsning med ferge (alt. 2 og 3), ny tunnel (alt. 4 og 

5) og større utbedringer (alt. 5 og 6). Det som er grunn til å merke seg er at alternativ 1 

inngår i mer eller mindre grad alle alternativ, bortsett fra alternativ 4 (der det er 

valgfritt).  

 

Fylkesrådmannen mener det er bred enighet om at alternativene 2 og 3 ikke er aktuelle. 

Det vil medføre negative konsekvenser for trafikkavvikling og høyere kostnader for 

byggherre. Alternativ 2 utelukkes av Aas-Jacobsens anbefaling om modell for 

anleggsgjennomføring, og rangeres heller ikke høyt av Sweco. Alternativ 3 gjelder varig 

beredskapsløsning med ferje. Det synes å være en ekstremt høy kostnad å betale for det 

som de tre siste årene har vært mellom 11 og 29 timer stengning på grunn av 

uplanlagte/uønskede hendelser i tunnelen. Det byter dog ikke at en ikke skal jobbe for å 

få på plass beredskapsinfrastruktur. Det vil fylkesrådmannen anbefale, og vil i 

kommende handlingsprogram presentere for politisk nivå hva det vil koste. En foreløpig 
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vurdering tilsier at det vil koste 10-15 mill. å få på plass tilstrekkelig 

beredskapsinfrastruktur, slik at ferge kan settes inn på kort varsel. 

 

Alternativene med nye tunneler (4 og 5) er forskjellige i det at alternativ 4 er ny tunnel 

som erstatter dagens, mens alternativ 5 er ny tunnel i tillegg til dagens. 

Kostnadsforskjellen mellom de to alternativene er ikke veldig høy. Fylkesrådmannen 

mener det finnes gode argumenter for å vurdere nytt tunnelløp i fremtiden. Både 

alternativ 4 og 5 er interessante i så måte. Spørsmålet nå er imidlertid hva som er 

prosjektutløsende, nemlig tiltak etter tunnelsikkerhetsforskriften. En helt ny tunnel som 

erstatter dagens (alt 4) vil ha minst 2 års planleggingstid, og ifølge Sweco sine vurdering 

7-8 års byggetid. Det gjør at alternativ 4 ikke løser det prosjektutløsende behovet. 

Alternativ 5 innebærer at dagens tunnel må oppgraderes i like stor grad som om en ikke 

skulle bygge nytt tunnelløp. Fylkesrådmannen mener det derfor ikke er nødvendig å ta 

stilling til dette alternativet nå. 

 

Alternativene 6 og 7 vurderes som noenlunde realistiske alternativ til alternativ 1. 

Alternativ 6 er rømningstunnel som kan benyttes til midlertidig trafikkavvikling i 

anleggsperioden. Planleggingstid vurderes til å være minst to år, og byggetiden 4 år etter 

Sweco sin vurdering. Det vil si at tunnelen ikke vil bli ferdig innen 01.01.25, som 

fylkesrådmannen antar vil bli den nye fristen å forholde seg til. Tiltakene i eksisterende 

tunnelløp vil fortsatt måtte gjøres, men kortere anleggstid vil gjøre kostnaden noe 

lavere. Kostnaden til nytt rømningsløp og tiltak i dagens tunnel er vurdert av Sweco å 

være 1,2 mrd. kr. Trafikkavvikling i anleggsperioden vil være en vesentlig byrde for 

trafikken, med kolonnekjøring gjennom en ettløps tunnel. Alternativ 6 er et godt 

alternativ, og gir bedre beredskap i fremtiden. Fylkesrådmannen erkjenner imidlertid den 

økonomiske situasjonen fylkeskommunen er i, og kan derfor ikke anbefale et alternativ 

som går ut over det som strengt tatt er nødvendig. I tillegg vurderes rømningstunnel 

som det tredje beste alternativet etter beregnet samfunnsøkonomisk nytte (Effekt). 

 

Alternativ 7, nye tilkomstløp, er det nest høyest rangerte alternativet. Også dette er et 

godt alternativ. Fylkesrådmannen vurderer alternativ 7 på samme måte som alternativ 6. 

Begge er meget gode alternativ, men vanskelig å anbefale, gitt den økonomiske 

situasjonen, når alternativ 1 svarer ut det prosjektutløsende behovet, og samtidig har 

høyest samfunnsøkonomisk nytte. 

Bruk av modellen Effekt i denne sammenhengen er en interessant øvelse i og med at det 

ikke tidligere er bruk i vesentlig grad av Trøndelag fylkeskommune. Programmet er det 

samme som Nye Veier bruker i rangeringen av sin prosjektportefølje, og det samme som 

Statens vegvesen har brukt i årevis. 

 

Det vises til Sweco-rapportens kapittel 9. 

 

Rambølls utredning 

 

Fylkesrådmannen vurderer egen tilleggsutredning som et tilstrekkelig 

informasjonsgrunnlag, og er ikke forelagt noen rapport fra verken Frøya næringsforening 

eller Rambøll. I funnene til Rambøll fokuseres det på konsekvensen av en alvorlig 

hendelse, og anbefaler derfor ny tunnel. Det oppgis også kostnader for nye tunnelløp. 
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Fylkesrådmannens har hatt dialog med Rambøll for å sammenligne kostnadsoverslag. 

Forskjellen ligger særlig i to ting; 

• Forskjellig metode – Sweco har bruk metoden Anslag med +/-40% usikkerhet, en 

metode som fylkesrådmannen stiller seg bak. Rambøll har ikke brukt denne 

metoden, og har dermed ikke priset usikkerheter og ukjente faktorer på samme 

måte. Fylkesrådmannen mener derfor det er større usikkerhet i tallene som 

Rambøll oppgir. 

• Kostnaden vurdert lavere – Tallene fra Rambøll oppgis uten mva, og uten tiltak i 

eksisterende tunnel. Videre legges det til grunn flere og større fravik fra 

tunnelnormalen enn Sweco sine alternativ. Hensyntatt dette (i den grad tallene 

kan sammenlignes) er det fylkesrådmannens vurdering at Rambøll vurderer 

kostnaden for nytt tunnelløp som 3-400 mill. kr lavere enn hva Sweco gjør. 

 

Fylkesrådmannen anbefaler derfor å basere vurderingen på kostnadstall oppgitt i Sweco-

rapporten. 

 

Om styringsgruppen og lokalpolitiske innspill 

 

Styringsgruppen for utbedring av Frøyatunnelen ble opprettet etter lokalpolitisk ønske 

om involvering i prosessen. Fylkesrådmannen erkjenner at det var et uheldig 

utgangspunkt å kalle det styringsgruppe, og ikke referansegruppe. Det forelå ikke noe 

vedtatt politisk mandat på det tidspunktet gruppen ble opprettet. Dette utgangspunktet 

ble forsøkt løst via et mandat gitt av gruppen selv, som også lignet mer på mandatet til 

en referansegruppe. 

 

Frøya kommune har i sitt vedtak slått fast at alternativ 6, rømningstunnel, er 

minimumsalternativet. Det er fylkesrådmannen uenig i. Alternativ 1 svarer ut 

prosjektutløsende behov, og er således minimumsalternativet. Fylkesrådmannen mener 

rådmannen på Frøya har feilopplyst Frøya kommunestyre med tanke på tolkningen av 

tunnelsikkerhetsforskriftens § 8. Det vises til teksten over om fylkesrådmannens tolkning 

av denne. Øvrige vedtakspunkt er det mulig å slutte seg til, selv om en skulle gå for 

alternativ 1. Alternativ 1 må uansett gjennomføres, og det er derfor ikke tvingende 

nødvendig å ta stilling til ny tunnel eller ikke på nåværende tidspunkt. Risikoanalyse for 

nåværende fase er foretatt. Det er fortsatt aktuelt å gjennomføre en risikoanalyse på 

regulering- eller byggeplanfasen. Frøya kommune ber fylkeskommunen svare på hvilken 

beredskapsløsning/tiltak som iverksettes straks hvis Frøyatunnelen må stenges for et 

visst tidsrom pga. en alvorlig hendelse. Som nevnt over vil fylkesrådmannen komme 

tilbake til dette i forbindelse med økonomiplan for 2022-25. 

 

I Hitra kommunes vedtak fokuseres det mer på Hitra-tunnelen og sambandet 

Tjeldbergodden – Laksåvika. Hitra kommunestyre slutter seg til vedtaket i Frøya 

kommunestyre, men forutsetter samtidig at «Finansiering av tilfredsstillende og 

forskriftsbestemte tunnelutbedringer må skje uten brukerbetaling (bompenger) og/eller 

bidrag fra Hitra kommune.». Selv om lokale bidrag og bompenger ikke er vurdert nå i 

utredningsfasen, vil dette vedtaket i praksis utelukke ny tunnel, med mindre næringslivet 

stiller med vesentlig finansiering. Det er ikke gjort samme tilleggsutredning for 

Hitratunnelen som for Frøyatunnelen. Aas-Jacobsen har imidlertid pekt på at deres 

anbefalinger er direkte overførbare. Det vil si at anbefalingen også for Hitra-tunnelen vil 

være åpent for trafikk på dagtid, og nattestengt tunnel. Det er heller ikke urimelig å 
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dermed anta at dette alternativet ville kommet best ut i en tilleggsutredning tilsvarende 

den som ble gjort for Frøyatunnelen i en sammenligning mellom ulike konsepter.  

 

Fylkesrådmannen støtter Hitra kommunestyre i at en samtidig utbedring er det beste, 

både for trafikanter, lokalmiljø, byggherrestyring og total prosjektkostnad. Imidlertid er 

økonomiske rammer en begrensning som per i dag gjør dette umulig. 

 

Fylkesrådmannen legger videre til grunn at et eventuelt fergesamband mellom 

Tjeldbergodden – Laksåvika (ref sak fff/ss) ikke er modent nok til å være en god nok 

løsning for trafikkavvikling i Hitratunnelen ved en utbedring av forskriftstiltak der. 

 

Om økonomiske rammer og øvrige tunneler 

 

Finansiering av alternativene er helt bevisst ikke vurdert i rapporten fra Swco. Det ville 

ha forlenget og komplisert utredningen, og dermed medført lengre beslutningstid. Tiltak 

etter tunnelsikkerhetsforskriften er fylkeskommunenes ansvar å finansiere. Det er 

urealistisk å tenke noe annet enn vesentlig lokal medfinansiering dersom en skulle gå for 

alternativ 4 eller 5, ny tunnel. Lokal medfinansiering kan være mer enn bompenger, men 

fylkesrådmannen ser ingen mulighet til å finansiere fylkeskommunal andel ut over det 

som er pålagt etter tunnelsikkerhetsforskriften. Alternativ 6 og 7 fremstår som meget 

vanskelig å finansiere i dagens økonomiske situasjon. Fylkesrådmannen vurderer det 

som meget vanskelig å få Stortingets aksept for bompenger i dagens form til finansiering 

av alternativ 6 eller 7. 

 

Som nevnt over er anslått behov for de seks tunnelen som er omfattet av forskriften 

1300 mill. kr. De 534 mill. som er satt av i gjeldende økonomiplan dekker ikke behovet 

til Frøyatunnelen. Det vil si at det er en underfinansiering på 766 mill. kr. i gjeldende 

økonomiplan. Tiltakene etter tunnelsikkerhetsforskrifetn skulle egentlig ha vært ferdig 

01.01.20, men fylkesrådmannen har grunn til å tro at fristen blir utsatt til 01.01.25.  

 

Alternativene 4-7 er meget kostnadskrevende, og må forutsette brukerbetaling eller 

vesentlige bidrag fra lokale interesser. Denne type investeringene vil utfordre 

tilgjengelige lånerammer for andre tiltak på fylkeveg for svært mange år fremover. Dette 

viser at det er ingen rom for å velge fordyrende løsninger i forbindelse med 

gjennomføring av tiltak etter tunnelsikkerhetsforskriften. 

 

Oppsummering 

 

Fylkesrådmannen ser at dette er en krevende sak i hensynet mellom økonomisk realitet, 

fornuftig utvikling av fremtidens vegnett og beredskapshensyn. Særlig sistnevnte er man 

lokalt veldig opptatt av. Da er det naturlig at det kan komme krevende forventninger om 

hva ansvaret og forpliktelsen til Trøndelag fylkeskommunen er i denne saken. Det 

prosjektutløsende behovet er ivaretakelse av tunnelsikkerhetsforskriften. Alternativ 1 i 

tilleggsutredningen svarer ut det prosjektutløsende behovet, er minst kostnadskrevende, 

og kommer best ut i vurdering av samfunnsøkonomisk nytte. Med basis i dette, og det 

økonomiske handlingsrommet til Trøndelag fylkeskommune, er det fylkesrådmannens 

klare anbefaling å gå for alternativ 1. 
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Fylkeskommunens generelle ansvar som vegeier er å ivareta nødvendig 

samfunnssikkerhet og beredskap. Denne er ikke god nok dersom det skulle oppstå en 

hendelse som gir lengre stengning av en av tunnelene. Fylkesrådmannen vil derfor 

komme tilbake til Hovedutvalg veg med en helhetlig plan for beredskapsløsninger. Her vil 

fergekapasitet med deling av ressurser gitt alvorlige hendelser ses i sammenheng med 

det totale beredskapsbehovet i Trøndelag. 

 

Det er fornuftig å ta begge tunnelene samtidig, men fylkesrådmannen ser ikke at det per 

i dag er økonomisk handlingsrom til å gjøre det. Dersom det skulle bli det vil 

fylkesrådmannen sette i gang en snarlig kartlegging av Hitratunnelen, lik den som er 

gjort på Frøyatunnelen. 

 

Det å velge alternativ 1 er ikke til hinder for å bygge nye tunnelløp eller velge større 

utbedringer (alt 6 og 7) på et senere tidspunkt. Dette fordi dagens tunnel uansett må 

ivareta forskriften (bortsett fra alt 4). Trafikkprognosen per i dag viser ikke behov for to 

tunnelløp, så det er kun beredskapshensyn som per i dag taler for det. Men på grunn av 

det omfattende investeringsbehovet fylkeskommunen står foran knyttet til 

tunnelsikkerhetsforskriften anbefaler fylkesrådmannen at det fremskaffes sikrere tall på 

dette behovet før en tar stilling til videre utvikling av tunnelene på Hitra og Frøya. 

 

Frøyatunnelen er i dårlig forfatning, og det anbefales ikke å utsette beslutningen om 

hvilken løsning man skal gå for. 

 

Fylkesrådmannens konklusjon: 

Fylkestinget ber fylkesrådmannen sette i gang tiltak etter Tunnelsikkerhetsforskriften i 

Frøyatunnelen som beskrevet i alternativ 1 i saken. Vedtatt ramme for prosjektet er 565 

mill. 2021-kr, og finansieres av 534 mill. i Økonomiplan for 2021-2024. Resterende 

finansieringsbehov innarbeides i Økonomiplan for 2022-2025 både for Frøyatunnelen og 

de øvrige 5 tunnelens som må utbedres. 
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Notat 
 
 
 
 

Dato 05.05.2021 

Til Nils Jørgen Karlsen/Frøya kommune 

Fra Advokat Karl Bj. Olsen 

Tema Frøyatunnelen – oppgradering i hht. tunnelsikkerhetsforskriften 

            
1 Innledning 
Jeg viser til Teamsmøte og diverse dokumenter jeg har fått oversendt vedrørende 
forestående utbedring av sikkerheten i Frøyatunnelen. 
 
Det er på det rene at Frøyatunnelen pr i dag ikke tilfredsstiller de sikkerhetskrav som gjelder i 
henhold til tunnelsikkerhetsforskriften (TSF) – og at det må gjøres tiltak. Trøndelag 
fylkeskommune er veieier og er i arbeid med å utrede saken og arbeidet så langt viser at 
utbedringsarbeidene vil bli svært kostbare uansett hvilken løsning som velges. Kostandene 
vil imidlertid øke dersom det blir nødvendig å bygge nytt tunnelløp for trafikk eller redning. 
Utredningsarbeidet har vist at det er stor avstand mellom fylkeskommunen og Frøya 
kommune mht. hva som skal til/er ønskelig for å gjøre tunnelen tilstrekkelig sikker i fremtid.  
 
Vårt oppdrag har bestått i å gjøre rede for hvilke krav som gjelder og hvilket handlingsrom 
som finnes for å dispensere/avvike fra de krav som er satt i tunnelforskriften. 
 
Vi konkluderer slik i dette notatet: 
 
Det er på det rene at foreslått løsning med evakueringsrom er i strid med den risikoanalysen 
som i dag foreligger fra Safetec.  Videre finnes det – så langt vi vet - ingen analyser som 
tilsier at en slik løsning vil opprettholde det sikkerhetsnivået som kreves. Før løsningen 
endelig kan besluttes iverksatt må den godkjennes av Vegdirektoratet og forankres i en 
risikoanalyse. 
 
Vegen videre – dersom det skal arbeides videre med dette alternativet – må være å 
dokumentere i en risikoanalyse at bruk av evakueringsrom i Frøyatunnelen vil være en 
fullgod løsning. Det er åpenbart ikke tilstrekkelig å vise til at løsningen er benyttet i andre 
tunneler. 

 
2 Kommunestyrets vedtak 

I forlengelsen av det utredningsarbeidet som er gjort fattet Frøya kommunestyre den 
15.04.21 slikt vedtak 
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Basert på likelydende funn i analyser gjort av Sweco og Rambøll, spesielt begrunnet i sikkerhet og 
beredskap, anbefaler Frøya kommune følgende:  
  

1. Frøyatunnellen suppleres med en rømningstunnel, som et minimumsalternativ 
2. Rømningstunnelen finansieres av Trøndelag Fylkeskommune  

  
Viser det seg at det finnes interesse fra lokalt næringsliv å bidra i etablering av en fullverdig tunnel, 
bør dette utredes raskt. 
  

3. Etablering av en fullverdig tunnel må utredes 
4. Frøya Næringsforum, som representant for lokalt næringsliv, tar ansvar for utredning og 

etablering av et OPS-prosjekt (OffentligPrivat Samarbeid) med hensikt å etablere et nytt 
tunnelløp 

5. OPS-prosjektet skal også inkludere finansieringsløsninger 
  
Frøya kommune forutsetter at valg av løsning og gjennomføring må skje i tett dialog med og med 
konsensus fra kommune, næringsliv og andre samfunnsinteresser.  
  
Frøya kommune støtter uttalelsen fra Frøya Næringsforum av 09.04.21 (se vedlegg). 
  
Det bes om at det foretas en ROS-analyse så raskt som mulig i henhold til rapporten og anbefalingen 
fra Sweco for å få bedre beslutningsgrunnlag.  
  
Trøndelag fylkeskommune bes svare på hvilken beredskapsløsning/tiltak som iverksettes straks hvis 
Frøyatunnelen må stenges for et visst tidsrom pga. en alvorlig hendelse. Som kjent er det ingen 
infrastruktur for beredskap mellom Frøya og Hitra i dag. 
 
3 Kort om tunnelsikkerhetsforskriften 
3.1 Myndighet 

Tunnelforskriften trådte i kraft 01.01.2015 og er en tilpasning til krav innen EU. Formålet med 
forskriften er i hht. § 1  
 

.. å sikre laveste tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler ved krav til å forebygge 
kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, miljøet og tunnelanlegg i fare og til å 
sørge for vern i tilfelle av ulykker. 

 
Forskriften gjelder både nye tunneler og tunneler som er i bruk. I utgangspunktet gjelder 
altså de samme krav. Men det er gitt noen konkrete avvik for eksisterende tunneler, og 
muligheten for skjønnsmessige avvik/dispensasjoner er noe større for disse. Fristen for å 
sette eldre tunneler i forskriftsmessig stand var 01.01.2020, men det kan – etter søknad – gis 
utsettelse til 2025. 
 
I henhold til forskriften er fylkeskommunen «forvaltningsmyndighet» for tunnel på fylkesveg 
og har ved det «…ansvar og koordinerende oppgaver for å påse at alle sider ved sikkerheten 
i en tunnel er ivaretatt, og å treffe de nødvendige tiltak for å sikre samsvar med innholdet i (..) 
forskriften» (§ 4, 1. ledd). 
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Vegdirektoratet er overordnet myndighet hva angår å gi tillatelse til at ny eller rehabilitert 
tunnel tas i bruk. Men før Vegdirektoratet gir tillatelse skal det innhentes uttalelse fra 
brannmyndigheten (§ 4, 2. ledd).  
 
I og med at Vegdirektoratet skal gi tillatelse til at rehabilitert tunnel tas i bruk vil det være 
direktoratet som tar endelig beslutning mht. de tiltak som foreslås tilfredsstiller kravene i 
forskriften. Forskriften definerer ikke hva som ligger i rehabilitering, men jeg legger til grunn 
at de tiltak det er tale om i dette tilfellet uansett ligger innenfor begrepet. Jeg oppfatter det 
derfor ikke som tvilsomt at Vegdirektoratet vil ha det siste ordet i saken. 
 
For hver tunnel skal det oppnevnes en uavhengig sikkerhetskontrollør (§ 6). 
Sikkerhetskontrolløren skal bl.a. uttale seg om tillatelse til ibrukstagelse, og kontrollørens 
uttalelse skal følge med til Vegdirektoratet når sikkehetsdokumentasjonen sendes dit, i 
forbindelse med en søknad om bruk. 
 
3.2 Tiltak før beslutning om utbedring 

Innspill om tunnelens sikkerhet og behov for oppgradering kan komme fra 
sikkerhetskontrolløren eller fylkeskommunen selv.  
 
Som forvalter og ansvarlig for sikkerheten plikter fylkeskommunen da å utrede 
sikkerhetsforholdene (risikoanalyse) og hvordan eventuelle avvik kan lukkes.  
 
3.3 Risikoanalyse 

TSF har i § 10 bestemmelse om risikoanalyse, men bestemmelsen sier selv intet om når en 
slik analyse må på plass.  
 
I vedlegg I, pkt. 1.1.3. går det frem at det i gitte tilfeller skal utarbeides en risikoanalyse. Det 
gjelder for eksempel dersom tunnelen har et «spesielt særtrekk» når det gjelder  
 

 tunnellengde,  

 vertikal eller horisontal profil,  

 atkomsttid for redningstjenesten, og  

 nærvær og prosentandel av tunge lastebiler  
 
Flere parametre enn de som er nevnt er listet opp i bestemmelsen.  
 
Det fremstår som klart for meg at Frøyatunnelen har spesielle særtrekk når det gjelder flere 
av de nevnte parametre slik at en risikoanalyse er nødvendig her. Dette underbygges også 
av at tunnelen er definert som en risikotunnel av Statens vegvesen. 
 
Av TSF § 8, 2. ledd går det frem at risikoanalyse uansett kreves dersom forskriftens 
sikkerhetsløsninger ikke lar seg gjennomføre og alternative tiltak må velges.  
 
4 Risikoanalyse - Safetec 

Det ble gjennomført en risikoanalyse i regi av Statens vegvesen i 2019 (Safetec 
hovedrapport st-14770-2), som synes å være den eneste risikoanalysen som foreligger. Det 
øvrige materialet jeg har fått tilsendt ser ut il å være å være utredninger av forskjellige 
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alternativ med kostnadsestimat samt utredninger av byggetid og avbøtende tiltak. Dette er 
ikke risikoanalyser. 
 
Safetec har i sin analyse sett på dagens løsning og de relevante sikkerhetstruslene opp imot 
kravene i forskriften konkluderer slik i sin rapport: 
 

Analysen viser at Frøyatunnelen er en risikoutsatt tunnel som har behov for 
omfattende tiltak for å få et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i tunnelen som legger til 
rette for selvberging. For en tunnel med høy stigningsprosent, en lengde over 5 km 
og med høy tungbilandel, vil man for å oppnå tilstrekkelige forhold for selvberging ved 
en brann i midtre del av tunnelen, være nødt til å etablere en separat 
nødutgang/rømningstunnel ut til det fri. 

 
Konklusjonen fremtrer som klar all den tid det konkluderes med at man vil være nødt til å 

etablere separat tunnel for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet. 
 
Risikoanalysen fra Safetec er ikke en analyse mulige avbøtende tiltak (se nedenfor under 
pkt. 5.2)  og om slike tiltak vil føre til likeverdig eller forbedret sikkerhet. Når det skrives i 
risikoanalysen at: 
 

Som et alternativt tiltak kan man vurdere å bygge evakueringsrom, tilsvarende som i 
Oslofjordtunnelen. Erfaringer fra Oslofjordtunnelen viser at evakuering inn til 
evakueringsrom har reddet liv. Rommene kan også bygges tryggere i dag enn for 
bare noen år siden. Det bemerkes imidlertid at tunnelsikkerhetsforskriften ikke tillater 
at det bygges tilfluktsrom uten utgang som fører til fluktveger til det fri. To løp vil være 
det beste i forhold til sikkerhet, da det sikrer fri rømning, 

 
kan dette etter min mening ikke forstås dit hen at Safetec finner en løsning med 

evakueringsrom akseptabel. Tvert imot må dette undergis en nærmere vurdering hvis det er 
aktuelt, og det må knyttes en risikoanalyse til, hvor det også blir vurdert om evakueringsrom 
vil føre til likeverdig eller forbedret sikkerhet. Noen slik analyse foreligger ikke. 
 
5 Kravene i TSF 

For en detaljert gjennomgang av dagens løsning opp imot forskriftens krav viser jeg til 
rappporten fra Safetec. Her refereres kun hovedpunkter. 
 
5.1 Overordnet 

Det følger av § 8, 1. ledd i forskriften at de tuneller den gjelder for (herunder Frøyatunnelen) 
skal oppfylle de minstekrav som følger av vedleggene til forskriften. Vedlegg I omhandler de 
konkrete sikkerhetstiltakene som skal på plass og vedlegg II inneholder bestemmelser rundt 
prosedyrer og dokumentasjon ved godkjenning mm. 
 
Kravene til utførelse og sikkerhetstiltak er i utgangspunktet de samme for tunneler som er i 
bruk og for nye tunneler. For tunneler som er i bruk skal det lages en plan for tilpasning til 
kravene i forskriften. Er vesentlige tiltak nødvendige vil prosedyrene for godkjenning og 
kravene til dokumentasjon være de samme som for nye tunneler (§ 12). 
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Hva som er «vesentlige tiltak» er ikke definert i forskriften, men jeg legger til grunn at de tiltak 

som vil være aktuelle her faller inn under begrepet. 
 
5.2 Fravik/dispensasjon 

Dersom det av tekniske eller økonomiske grunner er nødvendig å fravike de 
sikkerhetskravene som er listet opp i vedlegg I til forskriften, åpner § 8, 2. ledd for at 
Vegdirektoratet kan godkjenne det. Vilkåret er at løsningen « ..enten ikke kan gjennomføres 
eller bare kan gjennomføres til en uforholdsmessig stor kostnad».  
 
Dersom forskriftens krav ikke kan gjennomføres skal det etableres alternative 
risikoreduserende tiltak. En forutsetning for å akseptere fravik er at en alternativ løsning 
«…vil føre til likeverdig eller forbedret sikkerhet» (§ 8, 2. ledd), noe som må dokumenteres 
gjennom en risikoanalyse. 
 
5.3 Noen krav til tunnel 
5.3.1 Skjerpede krav 

Dagens bruk av tunnelen tilsvarer rundt 2000 ÅDT og tunge lastebiler utgjør ca 20% (Safetec 
2019). Følgende går frem av Vedlegg I, pkt. 1.3.2: 
 

Dersom antall tunge lastebiler over 3,5 tonn overstiger 15 % av den årlige 
gjennomsnittstrafikken per døgn, eller den sesongbestemte trafikken per døgn 
betydelig overstiger den årlige gjennomsnittstrafikken per døgn, vurderes den ekstra 
risikoen og tas i betraktning ved å øke tunnelens trafikkvolum ved anvendelse av 
etterfølgende numre der gjennomsnittlig årsdøgntrafikk inngår. 

 
Altså: i de tilfeller sikkerhetstiltak vil være gradert i forhold til ÅDT skal det gis et «påslag» i 
de tilfeller som er beskrevet i bestemmelsen. Det må også bety at tilsvarende forhold må 
vektlegges når eventuelle avvik skal vurderes. 
 
5.3.2 To-løpstunnel 

Kun nødvendig når ÅDT forventes å være over 10 000 om 15 år (pkt. 2.1.1). 
 
5.3.3 Stigningsforhold 
Max 5% i nye tunneler (pkt. 2.2.2) 

Brattere enn 3%: Krav om ekstra/forsterkede tiltak for å forbedre sikkerheten (risikoanalyse) 
(pkt. 2.2.3). Ikke avgrenset til nye tunneler 
 
5.3.4 Fluktveger og nødutganger 

I eksisterende tunneler der det verken finnes havarifelt eller nødfortau, skal det 
treffes ekstra og/eller forsterkede tiltak for å ivareta sikkerheten (pkt. 2.3.2). 

 

Det skal finnes nødutganger dersom en analyse av relevante risikoer, herunder 
hvor langt og hvor fort røyk beveger seg under forholdene på stedet, viser at 
ventilasjonen og andre sikkerhetsanlegg ikke er tilstrekkelige til å ivareta 
trafikantenes sikkerhet (pkt. 2.3.5). 
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I eksisterende tunneler på mer enn 1 000 meters lengde med et større trafikkvolum 
enn 2000 kjøretøy (ÅDT) per kjørefelt, skal det vurderes om det er gjennomførbart og 
virkningsfullt å lage nye nødutganger (pkt. 2.3.7). 

 
I eksisterende tunneler der det verken finnes havarifelt eller nødfortau, skal det treffes 
ekstra og/eller forsterkede tiltak for å ivareta sikkerheten (pkt. 2.3.2). 

 
Tilfluktsrom uten utgang som fører til fluktveger til det fri, skal ikke bygges (pkt. 2.3.4) 

 
5.3.5 Havarilommer 

I eksisterende toveistunneler som er lengre enn 1 500 meter og der trafikkvolumet er 
større enn 2 000 kjøretøyer (ÅDT) per kjørefelt, men som ikke har havarifelt, skal det 
vurderes om bygging av havarilommer er en gjennomførbar og virkningsfull løsning 

(pkt. 2.5.2). 
 

Dersom særtrekk ved tunnelens konstruksjon ikke gjør det mulig eller gjør det mulig 
bare til en uforholdsmessig høy kostnad, behøver det ikke lages havarilommer 
dersom den samlede tunnelbredden som er tilgjengelig for kjøretøyer, unntatt 
oppbygde deler og normale kjørefelt, er minst lik ett normalt kjørefelts bredde (pkt. 
2.5.3). 

 
 
6 Frøyatunnelen – oppsummering/TSF 

Hvilke krav som konkret kan stilles med hjemmel i forskriften er det ikke opp til meg å 
avklare. Til det trengs annen kompetanse og jeg viser derfor til rapporten fra Safetec som så 
langt er den eneste risikoanalysen som foreligger og som etter en samlet vurdering 
konkluderer med at det er nødvendig å etablere en nødtunnel for redning ut i det fri. Så langt 

er denne risikoanalysen ubestridt, etter det vi kjenner til.  
 
Risikoanalysen konstaterer at svært mange forhold ved tunnelen tilsier at risikoen for uhell er 
høyere enn normalt, samtidig som forutsetningene for selvberging til fots neppe vil være til 
stede ved en ulykke et stykke inn i tunnelen i dag.  
 
Hensikten med en opprusting av sikkerhetsnivået i tunnelen må være å reelt redusere 
ulykkesrisikoen, og samtidig øke vesentlig sannsynligheten for å komme ut av tunnelen i live 
dersom en ulykke først skjer. Dette tilsier også etter min mening at det må stilles strenge krav 
til de tiltak som skal gjennomføres, og at det ikke er rom for å lempe på forskriftens krav. Så 
langt er det ikke dokumentert at alternative tiltak vil gi tilsvarende eller bedre sikkerhetsnivå 
en det som følger av forskriften. 
 
6 Forslaget til løsning . Aas - Jakobsen 

Jeg har fått oversendt Dok. Nr. P-02-01, utarbeidet av Aas Jakobsen pva Trøndelag 
fylkeskommune. I dokumentet er det gitt en sammenstilling av foreslåtte tiltak.  
 
Sammenstillingen tar – så lang jeg kan se - ikke utgangspunkt i konklusjonen fra Safetec og 
det er ukjent for meg hvilken sikkerhetsanalyse som ligger til grunn for tilrådningene. 
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Mye av det som er omhandlet i dokumentet er byggtekniske forhold og oppgraderinger. Hva 
angår tiltak for personsikkerhet og evakuering er dette omhandlet under pkt. 3.6, slik (utdrag 
av bestemmelsen): 
 
3.6. Notat V-02-01 Sikkerhetstiltak, trafikkstyring og veg 

 Antall og plassering av havarinisjer og snunisjer anbefales beholdt som i dag. 

 Dagens utforming av havarinisjene er trafikkfarlig, og bør utbedres. Det anbefales 
utbedring med støtputer og betongrekkverk. 

 Dagens utforming av snunisjene er trafikkfarlig, og bør utbedres. Det anbefales 
utbedring med støtputer. 

 (…) 

 Det anbefales å søke om å få etablere 10 stk. evakueringsrom med ca. 500 meters 
avstand. 

 (…) 

 
Forslaget innebærer at havarinisjer og snunisjer vil bli som før, men mer trafikksikre. I følge 
N500 (Statens vegvesen) skal avstanden mellom havari- og snunisjer være som følger: 
 

 
Det er uklart for meg om dette er tilfellet i Frøyatunnelen. 
 
Personsikkerheten for øvrig skal avhjelpes med «evakueringsrom». Dette vil være rom uten 
tilgang til rømning videre. 
 
Som nevnt ovenfor under pkt. 5.3.4 er det ikke tillatt å etablere evakueringsrom uten utgang 
som fører til det fri (vedlegg I, pkt. 2.3.4: «skal ikke bygges»). Slike rom vil derfor være et 
markert avvik i forhold til forskriftens krav. 
 
Vegdirektoratet kan – som nevnt ovenfor - med hjemmel i forskriften § 8, 2. ledd tillate avvik 
fra krav fastsatt i vedlegg 1, forutsatt at det foreligger en risikoanalyse som underbygger at 
sikkerheten opprettholdes eller forbedres gjennom alternative tiltak. Avvik fra bestemmelser 
som i seg selv forbyr avvik («skal ikke bygges») bør ha en særlig god begrunnelse.  
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I Oslofjordtunnelen ble det bygget evakueringsrom for hver 250 meter etter brann i tunnelen i 
2011, men risikoanalysen bak er ikke kjent i skrivende stund. Hva angår evakueringsrom er 
imidlertid dette ikke et entydig begrep og hvorvidt evakueringsrom kan aksepteres vil bero på 
mange forhold mht. kapasitet, sikkerhet, bestandighet mot brann, fasiliteter osv. For å kunne 
ta stilling til om evakueringsrom er et godt alternativ må man derfor vite mye om den 
konkrete løsningen som foreslås. 
 
7 Oppsummering 
Det er på det rene at foreslått løsning med evakueringsrom er i strid med den risikoanalysen 
som i dag foreligger.  Videre finnes det – så langt jeg vet - ingen analyser som tilsier at en 
slik løsning vil opprettholde det sikkerhetsnivået som kreves. Før løsningen endelig kan 
besluttes iverksatt må den godkjennes av Vegdirektoratet og forankres i en 
sikkerhetsanalyse. 
 
Vegen videre – dersom det skal arbeides videre med dette alternativet – må være å 
dokumentere at bruk av evakueringsrom i Frøyatunnelen vil være en fullgod løsning. Det er 
åpenbart ikke tilstrekkelig å vise til at løsningen er benyttet i andre tunneler. 
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Til: Frøya kommune v/ Nils Karlsen
Fra: Norconsult v/ Kevin H. Medby
Dato 2021-05-16

Vurdering sikkerhetstiltak Frøya tunnelen

Innledning

Det er på oppdrag av Frøya kommune gjort en gjennomgang av foreliggende analyser og utredninger knyttet
til sikkerhetstiltak og sårbarhet i forbindelse med rehabilitering av Frøyatunnelen.

Vurdering av sikkerhetstiltak Frøya tunnelen

Safetecs risikoanalyse avFrøyatunnelen, 2019

Risikoanalysen av Frøyatunnelen benytter grovanalysemetodikk i henhold til SVV veileder for risikoanalyser
av vegtunneler, med mer detaljerte beregninger av forventet tid benyttet på evakuering ut av tunnelen
(Vedlegg B). Risikovurderingen vurderes å være grundig og godt gjennomført. Analysegruppen vurderes å
ha god bredde og dekkende kompetanse for vurderingene.

Analysen konkluderermed at selv med alle foreslåtte tiltak vil ikke risikoen være ivaretatt for trafikanter som
må gå ut av kjøretøyet og evakuere til fots ved en brann midt i tunnelen. For en tunnel med 10 % stigning, en
lengde over 5 km og en høy tungbilandel på 20 %, vil man for å oppnå tilstrekkelige forhold for selvberging
ved en brann i midtre del av tunnelen, være nødt til å etablere en separat nødutgang/rømnings-tunnel ut til
det fri. Analysen foreslårå vurdere evakueringsrom som et tiltak for å bedre selvberging. Samt at den
foreslår en rekke tekniske tiltak som et minimum av hva som må iverksettes for å lette selvberging med
dagens utforming av tunnelen.

Evakueringsrom som tiltak strider med Tunnelsikkerhetsforskriften (TSF). Forskriftens vedlegg 1 punkt 2.3.4
spesifiserer at tilfluktsrom uten utgang som fører til fluktveger til det fri, ikke skal bygges. Dersom det av
tekniske eller økonomiske grunner er nødvendig å fravike sikkerhetskravene i forskriften er det åpnet for at
Vegdirektoratet kan godkjenne det. Vilkåret er at løsningen « ..enten ikke kan gjennomføres eller bare kan
gjennomføres til en uforholdsmessig stor kostnad». Samt at det dersom forskriftens krav ikke kan
gjennomføres skal det etableres alternative risikoreduserende tiltak. En forutsetning for å akseptere fravik er
at en alternativ løsning «…vil føre til likeverdig eller forbedret sikkerhet» (§ 8, 2. ledd), noe som må
dokumenteres gjennom en risikoanalyse.

Safetecs analyse har kun foreslått tiltak med evakueringsrom som en mulighet, og konkluderer ikke om en
slik løsning vil gjøre at risiko for tunnelen, og da spesifikt selvbergingsprinsippet blir ivaretatt ved en slik
løsning. Analysen leses dit hen at evakueringsrom kan vurderes, og henspeller med dette at det må gjøres
ytterligere vurderinger av en slik løsning for å kunne konkludere med at dette vil gi likeverdig eller forbedret
sikkerheti tunnelen slik at selvbergingsprisnippet er ivaretatt.

AAS Jacobsens Tilstandskartelgging og anbefalinger

Anbefalingene for rehabiliteringen av Frøyatunnelen tar utgangspunkti flere fagnotater med
tilstandskartlegging og anbefalinger. Norconsult baserer sine vurderinger av sikkerhetstiltakene på
rapportene P-02-1 bygger videre på, og fagnotatet V-02-01 Sikkerhetstiltak, trafikkstyring og veg. Norconsult
har ikke gjennomgått øvrige fagnotater i P-02-1 da disse ikke er forelagt.
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V-02-01 gir en oversikt over tilstanden til tunnelens sikkerhetstiltak, trafikkstyring og veg og et grovt,
anbefaler tiltak for utbedring og gir et grovt kostnadsestimat for arbeidene.

Safetecs analyse kommer med forslag til flere tekniske tiltak som vil øke sannsynligheten for selvberging
med dagens beskaffenhet i tunnelen. Det kommer ikke frem av Aas Jacobsens dokumenter at de har tatt
utgangspunkti denne listen ved sin vurdering av sikkerhetstiltak. I Safetecs rapport nevnes en rekke
tekniske tiltak som beskrives som et minimum av hva som må iverksettes for å lette selvberging med dagens
utforming av tunnelen. Fra Aas Jacobsens foreslåtte tiltak mangler det fra denne listen tiltakene utbedring av
slukkevann, ledelist med lys i hoftehøyde, infrarøde kameraer og røyksensor som gjenkjenner branngasser.
Det kommer ikke frem av de gjennomgåtte notatene til Aas Jacobsen hvorfor disse tiltakene ikke anbefales
gjennomført.

Det påpekes at de anbefalte tiltakene i liten grad bygger videre på den totale risikovurderingen gjennomført
av Safetec. I forslagene til anbefalte tiltak fra Aas Jacobsen er det ikke gjort noen vurdering av det helhetlige
risikobildet til tunnelen, eller selvbergingsprinsippet og om dette vil være på et akseptabelt nivå med de
foreslåtte utbedringene og sikkerhetstiltakene. Dette vurderes som en stor svakhet.

Sweco Utredning alternativsvurdering Frøyatunnelen på oppdrag fra Trøndelag Fylkeskommune.
Sweco har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tunneloppgraderingen der flere alternativer
løsninger for gjennomføring av oppgradering, og omfang av oppgradering vurderes i et samfunnsøkonomisk
perspektiv. Det er gjort estimering av prognoser for utvikling i det trafikale grunnlaget for tunnelen i fremtiden.

Rapporten tar utgangspunkt i et referansealternativ der dagens løsning null alternativ oppgraderes
eksisterende tunnelløp i tråd med minimumskrav i tunneldirektivet som ivaretar sikkerhetspålegg i EUs
tunneldirektiv. Swecos rapport viser til Aas Jacobsens vurderinger av tiltak for å oppnå dette.

I vurdering av samfunnssikkerhetog beredskap beskriver Sweco et behov for å oppdatere risiko og
sårbarhetsanalyse for tunnelen. Det er i Swecos rapport ikke gjort videre vurdering av trafikksikkerheten for
de ulike tunnelalternativene. Sweco foreslår at man i neste fase og så raskt som mulig gjennomfører en
grundig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), for å vurdere ved hvilken trafikkmengde dagens tunnel må
erstattes med ny tunnel, eventuelt behov for dispensasjon til å videreføre drift av dagens tunnel uten
oppgradering etter 2025 og om bruk av beredskapsrom gir tilstrekkelig sikkerhet for videreføring av dagens
tunnel og eventuelt foreslå andre konrekte risikoreduserende tiltak for å oppnå et tilfredsstillende
sikkerhetsnivå i dagens tunnel. Rapporten omfatter i liten grad en vurdering av sikkerhetstiltak i tunnelen
utover dette.

Sårbarhet

Det er viktig også å belyse Frøya tunnelens betydning ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv. Tunnelen er
den eneste vegen som muliggjør å komme seg til og fra kommunen. Tunnelen vurderes dermed å være et
svært sårbart punkt i forhold til å opprettholde transportinfrastrukturen. Det foreligger ingen alternativ
kjørerute og det er heller ikke etablert et beredskapssystem (med definerte ferjeleier som er holdt operative,
og dedikerte ferje kapasiteter) for situasjoner som kan sette tunnelen ut av funksjon over lengre tid.

Det er spesielt hendelser som medfører brann i tunnelen som kan sette den ut av drift over lenger tid, men
også teknisk svikt i f.eks. i pumpesystem kan medføre en slik situasjon. Tunnelens sårbarhet påvirkes også
av brannvesenets utrykningstid som kan medføre at en brann får utviklet seg til en brann med maksimal
styrke før brannvesenet ankommer tunnelen. Rambøll har i sin presentasjon identifisert større tunnelbranner
i Norge de senere år. Der ser vi at større branner har medført stengning av tunneler fra 8 til 60 dager for
personbiltrafikk, og fra 8 til 372 dager for vogntog. For en del hendelser har det vært trafikkbegrensning med
kolonnekjøring en tid etter gjenåpning av tunnel. Gjennom brannvesenets beredskapsanalyse utarbeidet i
2020 er det identifisert behov knyttet til kompetanseutvikling gjennom øvelser og ikke minst knyttet til
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tilpasset materiell for innsats i tunnel. Disse avdekkede forholdene kan medføre at en brann relatert
hendelse i tunnelen medfører større konsekvens.

DSB har i sine Krisescenario gjort en egen vurdering av brann i tunnel, der en hendelse i undersjøisk tunnel
blir belyst. Når det gjelder sannsynlighet for hendelser skriver DSB følgende:

Undersjøiske tunneler har høy stigningsgrad (mer enn 5 %) og bratte tunneler er kraftig overrepresentert
mht. branner fordi stignings forholdene fører til varmgangi motor og bremser i tunge kjøretøy. 44 % av alle
tunnelbranner skjer i de 4 % av tunnelene som har stigningsgrad mer enn 5 % (30 undersjøiske + 10 andre
tunneler) ref. «Brannutsatte undersjøiske tunneler» (TØI, 2013).

Vi antar derfor at 4 av de 7 årlige brannene i de 67 tunnelene nevnt over (lange fjelltunneler, undersjøiske og
høytrafikkerte bytunneler), vil skje i de 30 undersjøiske tunnelene og de resterende 3 skjer enten i lange
fjelltunneler eller høytrafikkerte bytunneler (til sammen 37 tunneler).

Av de antatt 4 årlige brannene i undersjøiske tunneler er 3 % på 170 MW dvs. 0,12 branner per år i alle de
undersjøiske tunnelene til sammen –eller én 170 MW brann i løpet av 8 år i en av tunnelene. Hvis
brannsannsynligheten er lik i alle de undersjøiske tunnelene innebærer det 0,004 branner per år i hver tunnel
(0,12:30) –eller én 170 MW brann i løpet av 250 år i hver av de undersjøiske tunnelene.

En stenging av tunnelen vil ha stor betydning i et samfunnsikkerhetsperspektiv for Frøya kommune. Et
moment er at pendling for både arbeidstakere og skoleelever vil stoppe, og at eksporten av sjømatprodukter
stopper opp med tilhørende svært store økonomiske tap.

En slik hendelse vil følgelig også påvirke nødetatenes mobilitet til og fra Frøya. Ambulanse transport med bil
fra Frøya vil ikke bli mulig, og det samme vil gjelde for Politiet som har sitt lensmannskontor på Hitra.
Eventuelt bistandsbehov, ved større brann og ulykkesrelaterte hendelser, fra brannvesenet på Hitra vil heller
ikke kunne utøves. Det vil heller ikke være mulig for innbyggerne å nå den ordinære Legevakten i
Orkdalsregionen ved behov. Legevakten er et felles tilbud for kommunene Orkland, Skaun, Rennebu,
Rindal, Surnadal, Heim, Hitra og Frøya og er lokalisert på Orkdal sjukehus.

Videre vil varetransport av matvarer, medisiner mv. inn til Frøya også stoppe opp og må organiseres på
andre måter enn med bil over vegnettet. Dette kan føre til hamstring og uro dersom det tar lang tid før varer
etterfylles.

Det vurderes at en stengning av Frøya tunnelen over flere dager vil medføre store konsekvenser innenfor
det konsekvensområdet som omtales som stabilitet i samfunnssikkerhetssammenheng.

I tillegg kommer også det som antas å være en betydelig samfunnsøkonomisk kostnad knyttet til knyttet til
økt reiselengde og -tid dersom det etableres et system med beredskapsferge.

I denne sammenheng er det også naturlig å påpeke beredskapsansvaret som stilles Fylkeskommunen
gjennom Forskrift for sivil transportberedskap(FOR-2005-06-14-548). Denne forskriftens formål er å gi
grunnlag for å sikre en nødvendig nasjonal sivil transportberedskap i fredstid, ved beredskap, i krig og ved
ekstraordinære kriseforhold ved å pålegge fylkeskommunene transportberedskapsoppgaver. Forskriften
pålegger Fylkeskommunen etansvar for å sikre og tilrettelegge for en nødvendig og regionalt tilpasset sivil
transportberedskap i fylket. Nødvendige transportberedskapsbehov skal avdekkes gjennom risiko-og
sårbarhetsanalyser.

Oppsummering og anbefaling for videre arbeid

Underlaget gjennomgått viser at foreslåtte tiltak for rehabilitering av tunnelen ikke kan vise til at det er gjort
vurderinger som sikrer at risikonivået i tunnelen som helhet er ivaretatt. Som beskrevet i Swecos rapport må
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det gjennomføres en vurdering av om beredskapsrom gir tilstrekkelig sikkerhet for videreføring av dagens
tunnel, samt hvilke andre konkrete risikoreduserende tiltak som må etableres for å oppnå et tilfredsstillende
sikkerhetsnivå i dagens tunnel.

Det er gjennomført flere studier om bruk av evakueringsrom i senere tid.

- IRIS Mulighetsstudie Evakueringsrom, Ove Nåja 2017/140
- Simulering av evakuering i tunnel, 2018:01000, Sintef Byggforsk
- Risikoanalyse av Oslofjordtunnelen med omkjøringsveger, Safetec ST-04121-4, 2011-10-31

Ingen av studiene slik de foreligger konkluderer med at evakueringsrom er en akseptabel løsning i alle
tilfeller, men viser at tiltaket kan ha effekt for å tilrettelegge for selvberging. Studiene slik de foreligger kan
ikke benyttes til å konkludere med at selvberegningsprinsippet i Frøya tunnelen er ivaretatt med en løsning
med evakueringsrom, men åpner for at det kan være det. Som understreket i mulighetsstudie;
«Evakueringsrom må ses i forhold til sikkerhetssystemene i tunnelen som helhet».

For at det skal kunne konkluderes om en løsning med evakueringsrom er akseptabel for å ivareta
selvbergingsprinsippet, samt hvilke andre konkrete risikoreduserende tiltak som må etableres for å oppnå et
tilfredsstillende sikkerhetsnivå i dagens tunnel, må det gjennomføres egen vurdering av dette der de lokale
forholdene og ethelhetlig konsept av tiltak, inkludert evakueringsrom for tunnelen vurderes. Denne
vurderingen vil også danne underlag for å søke fravik fra TSF fra krav om at det ikke skal bygges nødutgang
uten fluktveg til det fri.

Sweco påpeker i sin vurdering av tunnelalternativer at det er behov for å vurdere hvilken trafikkmengde
dagens oppgraderte tunnel må erstattes med ny tunnel. Sweco påpeker at deres vurderinger er gjort uten
tilgang til en ROS-analyse med vurdering av beredskapssituasjonen i de ulike alternativene. Som beskrevet i
kapittelet sårbarhet er det flere forhold som vil kunne påvirke valg av tunnelløsning som følge av sårbarhet
under byggetiden.

Sweco anbefaler bygging av ny tunnel, men deres beregninger og vurderinger tilsier at denne investeringen
bør utsettes til beredskapssituasjonen tilsier dette. De anbefaler videre at det gjennomføres en ROS-analyse
med vurdering av beredskapssituasjonen i de ulike alternativene, og videre undersøkelser av forventet
trafikk.

Som påpekt i Swecos rapport er nytt tilkomstløp det nest beste alternativet. Ved en løsning med
rehabilitering av dagens tunnel vil dette utgjøre en samfunnsøkonomisk belastning både ved rehabiliteringen
i nær fremtid, og på nytt når tunnelen må oppgraderes med ny tunnel når beredskapssituasjonen tilsier det.
Det anbefales at den totale byggetiden, og belastningen og sårbarheten det medfører ved først en
rehabilitering og senere bygging av nytt løp medtas i ROS-vurderingene.
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NOTAT 
Frøya kommune – Styringsgruppa for rehabilitering av Frøya-tunnelen 

 
Frøya kommune har engasjert seg i styringsgruppa for tunnelrehabiliteringen både fra politisk og 
fra administrativt hold. Vi har i diskusjonene fremmet vårt syn i saken, spesielt det som omhandler 
sikkerhet og beredskap. Nå ble diskusjonen i siste styringsgruppe-møte noe annerledes enn 
planlagt. Derfor oversendes dette notatet til styringsgruppa, med våre synspunkter og innspill som 
i stor grad underbygger det vedtak som ble fattet i kommunestyret på Frøya. 
 
Vedtak KST Frøya kommune: 
 
Basert på likelydende funn i analyser gjort av Sweco og Rambøll, spesielt begrunnet i sikkerhet og 
beredskap, anbefaler Frøya kommune følgende:  
  

1. Frøya-tunnelen suppleres med en rømningstunnel, som et minimumsalternativ 
2. Rømningstunnelen finansieres av Trøndelag Fylkeskommune  

  
Viser det seg at det finnes interesse fra lokalt næringsliv å bidra i etablering av en fullverdig tunnel, 
bør dette utredes raskt. 
  

3. Etablering av en fullverdig tunnel må utredes 
4. Frøya Næringsforum, som representant for lokalt næringsliv, tar ansvar for utredning og 

etablering av et OPS-prosjekt (OffentligPrivat Samarbeid) med hensikt å etablere et nytt 
tunnelløp 

5. OPS-prosjektet skal også inkludere finansieringsløsninger 
  
Frøya kommune forutsetter at valg av løsning og gjennomføring må skje i tett dialog med og med 
konsensus fra kommune, næringsliv og andre samfunnsinteresser.  
  
Frøya kommune støtter uttalelsen fra Frøya Næringsforum av 09.04.21 
  
Det bes om at det foretas en ROS-analyse så raskt som mulig i henhold til rapporten og 
anbefalingen fra Sweco for å få bedre beslutningsgrunnlag.  
  



Trøndelag fylkeskommune bes svare på hvilken beredskapsløsning/tiltak som iverksettes straks 
hvis Frøyatunnelen må stenges for et visst tidsrom pga. en alvorlig hendelse. Som kjent er det 
ingen infrastruktur for beredskap mellom Frøya og Hitra i dag. 
 
 
 
Frøya kommune fattet vedtak (over) basert på det som har blitt anbefalt i Safetec-rapporten fra 
2019, vurderinger Aas Jakobsen gjør i sin rapport samt anbefalinger fra Sweco i rapport fra 2021. 
Under beskriver vi hva som er lagt til grunn for kommunens vedtak. I prosessen har vi, grunnet 
manglende kompetanse internt, engasjert advokatfirmaet Bjerkan & Stav for vurdering av de 
juridiske aspektene, bl a Tunnelsikkerhetsforskriften (TSF), samt Norconsult for de tunnelfaglige 
vurderingene. Vi registrerer at deres synspunkter og innspill er i tråd med de vurderinger 
kommunen selv har gjort. 
 

• Safetecs analyse konkluderer med at selv med alle foreslåtte tiltak vil ikke risikoen være 
ivaretatt for trafikanter som må gå ut av kjøretøyet og evakuere til fots ved en brann midt 
i tunnelen. For en tunnel med 10 % stigning, en lengde over 5 km og en høy tungbil-andel 
på +20 %, vil man for å oppnå tilstrekkelige forhold for selvberging ved en brann i midtre 
del av tunnelen, være nødt til å etablere en separat nødutgang/rømnings-tunnel ut til det 
fri. Analysen foreslår å vurdere evakueringsrom som et tiltak for å bedre selvberging, de 
konkluderer ikke 

• En forutsetning for å akseptere fravik er at en alternativ løsning «…vil føre til likeverdig 
eller forbedret sikkerhet» (§ 8, 2. ledd), noe som må dokumenteres gjennom en 
risikoanalyse 

• Safetecs analyse har kun foreslått tiltak med evakueringsrom som en mulighet, og 
konkluderer ikke om en slik løsning vil gjøre at risiko for tunnelen, og da spesifikt 
selvbergingsprinsippet blir ivaretatt ved en slik løsning. Det må gjøres videre vurderinger 
av en slik løsning for å konkludere med at dette vil gi likeverdig eller forbedret sikkerhet i 
tunnelen slik at selvbergingsprisnippet er ivaretatt 

• I Safetecs rapport nevnes en rekke tekniske tiltak som beskrives som et minimum av hva 
som må iverksettes for å lette selvberging med dagens utforming av tunnelen. Fra Aas 
Jacobsens foreslåtte tiltak mangler det fra denne listen tiltakene utbedring av slukkevann, 
ledelist med lys i hoftehøyde, infrarøde kameraer og røyksensor som gjenkjenner 
branngasser. Det kommer ikke frem av de gjennomgåtte notatene til Aas Jacobsen hvorfor 
disse tiltakene ikke anbefales gjennomført 

• Det påpekes at de anbefalte tiltakene i liten grad bygger videre på den totale 
risikovurderingen gjennomført av Safetec. I forslagene til anbefalte tiltak fra Aas Jacobsen 
er det ikke gjort noen vurdering av det helhetlige risikobildet til tunnelen, eller 
selvbergingsprinsippet og om dette vil være på et akseptabelt nivå med de foreslåtte 
utbedringene og sikkerhetstiltakene 

• I vedlegg I, pkt. 1.1.3. går det frem at det i gitte tilfeller skal utarbeides en risikoanalyse. 
Det gjelder for eksempel dersom tunnelen har et «spesielt særtrekk» når det gjelder: 
  

• tunnellengde,  

• vertikal eller horisontal profil,  

• adkomsttid for redningstjenesten, og  

• nærvær og prosentandel av tunge lastebiler  
 

Flere parametre enn de som er nevnt er listet opp i bestemmelsen.  
 



• Det fremstår som klart at Frøya-tunnelen har spesielle særtrekk når det gjelder flere av de 
nevnte parametre slik at en risikoanalyse er nødvendig her. Dette underbygges også av at 
tunnelen er definert som en risikotunnel av Statens vegvesen 

• Av TSF § 8, 2. ledd går det frem at risikoanalyse uansett kreves dersom forskriftens 
sikkerhetsløsninger ikke lar seg gjennomføre og alternative tiltak må velges 

• Dette kan, etter vår mening, ikke forstås dit hen at Safetec finner en løsning med 
evakueringsrom akseptabel. Tvert imot må dette undergis en nærmere vurdering hvis det 
er aktuelt, og det må knyttes en risikoanalyse til, hvor det også blir vurdert om 
evakueringsrom vil føre til likeverdig eller forbedret sikkerhet. Noen slik analyse foreligger 
ikke 

• I vurdering av samfunnssikkerhet og beredskap beskriver Sweco et behov for å oppdatere 
risiko og sårbarhetsanalyse for tunnelen. Det er i Swecos rapport ikke gjort videre 
vurdering av trafikksikkerheten for de ulike tunnelalternativene. Sweco foreslår at man i 
neste fase og så raskt som mulig gjennomfører en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS). Rapporten omfatter i liten grad en vurdering av sikkerhetstiltak i tunnelen utover 
dette 

 
Sårbarhet 
 

• Det er viktig også å belyse Frøya-tunnelens betydning ut fra et 
samfunnssikkerhetsperspektiv. Tunnelen er den eneste vegen som muliggjør å komme seg 
fra øya. Tunnelen vurderes dermed å være et svært sårbart punkt i forhold til å 
opprettholde transportinfrastrukturen 

• Gjennom brannvesenets beredskapsanalyse utarbeidet i 2020 er det identifisert behov 
knyttet til kompetanseutvikling gjennom øvelser og ikke minst knyttet til tilpasset materiell 
for innsats i tunnel. Disse avdekkede forholdene kan medføre at en brannrelatert hendelse 
i tunnelen medfører større konsekvens 

• En stenging av tunnelen vil ha stor betydning i et samfunnsikkerhetsperspektiv for Frøya 
kommune. Et moment er at pendling for både arbeidstakere og skoleelever vil stoppe, og 
at eksporten av sjømatprodukter stopper opp med tilhørende svært store økonomiske tap 

• En slik hendelse vil følgelig også påvirke nødetatenes mobilitet til og fra Frøya. Ambulanse 
transport med bil fra Frøya vil ikke bli mulig, og det samme vil gjelde for Politiet som har 
sitt lensmannskontor på Hitra. Eventuelt bistandsbehov, ved større brann og 
ulykkesrelaterte hendelser, fra brannvesenet på Hitra vil heller ikke kunne utøves. Det vil 
heller ikke være mulig for innbyggerne å nå den ordinære Legevakten i Orkdalsregionen 
ved behov 

• Videre vil varetransport av matvarer, medisiner mv. inn til Frøya også stoppe opp 

• I denne sammenheng er det også naturlig å påpeke beredskapsansvaret som stilles 
Fylkeskommunen gjennom Forskrift for sivil transportberedskap (FOR-2005-06-14-548) 

• Det er gjennomført flere studier om bruk av evakueringsrom i senere tid. Ingen av studiene 
slik de foreligger konkluderer med at evakueringsrom er en akseptabel løsning i alle 
tilfeller, men viser at tiltaket kan ha effekt for å tilrettelegge for selvberging. 
«Evakueringsrom må ses i forhold til sikkerhetssystemene i tunnelen som helhet» 

• For at det skal kunne konkluderes om en løsning med evakueringsrom er 
akseptabel for å ivareta selvbergingsprinsippet, samt hvilke andre konkrete 
risikoreduserende tiltak som må etableres for å oppnå et tilfredsstillende 
sikkerhetsnivå i dagens tunnel, må det gjennomføres egen vurdering av dette der 
de lokale forholdene og et helhetlig konsept av tiltak, inkludert evakueringsrom 
for tunnelen vurderes. Denne vurderingen vil også danne underlag for å søke 
fravik fra TSF fra krav om at det ikke skal bygges nødutgang uten fluktveg til det 
fri 



• Sweco påpeker at deres vurderinger er gjort uten tilgang til en ROS-analyse med 
vurdering av beredskapssituasjonen i de ulike alternativene 

 
 
Vi har i dette notatet underbygget vedtaket som ble fattet i kommunestyret på Frøya og som 
tidligere har blitt oversendt styringsgruppa. Vi konkluderer med at vurdering av Tunnelsikkerhets-
forskriften og Forskrift for sivil transportberedskap i stor grad bekrefter og styrker tidligere 
uttalelser fra Frøya kommune, noe som vi også nå har fått bekreftet fra juridisk og tunnelfaglig 
hold. 
 
 
Med hilsen 
Frøya kommune 
 
 
 
Beathe Sandvik Meland  Nils Jørgen Karlsen 
Kommunedirektør  Næringsrådgiver 
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Møtereferat  
 
Møtetittel: Oppgradering av Frøyatunnelen 
Møtedato: 09.11.20 
Referatdato: 09.11.20 

Møteleder: Bjørn Erik Andersson 
Referent: Bjørn Erik Andersson 

Vedlegg:  

 
Navn, Organisasjon Tilstede Forfall 
Dag Robert Bjørshoel, Hitra kommune X  
Nils Jørgen Karlsen, Frøya kommune X  
Kristin Furunes Strømskag, Frøya kommune X  
Vidar Hammer, Hitra betong X  
Vibeke Knutshaug, El-konsult X  
Torill Pettersen, Frøya næringsforum X  
Randi S. Lundquist, Hitra næringsforening X  
Olaf Reppe, MOWI X  
Simon Andre Søbstad, Salmar X  
Rune Kvilvang, BEWI X  
Arnt Magnar Forseth, Trønderenergi X  
Rolf Andresen, Trønderenergi X  
Svein Amund Fjeldvær, Lerøy-midt X  
Vidar W. Lutnæs, Aas Jakobsen X  
Lars Erik Sira, Kommunikasjonsrådgiver TRFK X  
Terje Sundfær, rådgiver TRFK X  
Frank Axel Lien, rådgiver TRFK X  
Jo Bernt Brønstad, Seksjonsleder investering og fornying TRFK X  
Bjørn Erik Andersson, Teamleder fornying og mindre 
investering 

x  

   

 
 

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist 
1. Innledning og presentasjon av nye deltakere 

 
TRFK - Frank Axel Lien, 
Frøya - Kristin Strømskag, Billy Fredagsvik 
Trønderenergi - Rolf Andresen  
 

Bjørn Erik  

2. Status så langt 
 

• Kartlegging begge tunneler i tråd med 
kommunalt vedtak, planlagt fremdrift er 
omfang/tiltaksliste ved årsskiftet 
  

Bjørn Erik 
 
Info 
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• Notat med anbefalt løsning jan/feb - politisk 
behandling 
  

• Styringsgruppe etablert, første møte 30.10. 
Neste møte rundt 20.01 der funn, tiltaksliste 
og status vedr. notat om anbefalt løsning 
redegjøres for.  
  

• Styringsgruppas deltakere: Leder av 
styringsgruppe Hallgeir Grøntvedt. Øvrige 
deltakere Hu-veg: Bjørn Iversen, Henrik 
Kiærulf, TRFK: Eva Solvi, Oddveig 
Kipperberg, (Frank Axel, Jo Bernt, Bjørn E.), 
Frøya: Kristin Strømskag, Billy Fredagsvik, 
Nils Jørgen Karlsen. Hitra: Ole Laurits 
Haugen, Dag R. Bjørshoel. 
  

• Forslag til mandat er diskutert. Målene 
(samfunnsmål, resultat og effektmål må 
bearbeides noe). Styringsgruppen skal bidra 
til effektiv gjennomføring av prosjektet. 
Styringsgruppemøtene skal bidra til god 
informasjonsutveksling om status, fremdrift, 
valg av løsninger og utfordringer. 
Styringsgruppens medlemmer skal bidra til å 
finne realiserbare løsninger innenfor 
prosjektets rammer og sørge for å bidra til 
lokal forankring av beslutninger både blant 
politikere, bosatte og næringsliv. 
  

• Kartlegging så langt viser ingen store 
overraskelser, elektroanlegget utdatert begge 
tunneler 
  

• Parallell utredning i tråd med kommunalt 
vedtak: Ny tunnel, samfunnsøkonomiske 
konsekvenser etc. Frank Axel orienterte om 
innhold i avropet med Sweco. 
 

• Sweco har fått en omfattende bestilling og 
kort frist. Ferdig utredning innen januar - nye 
alternative løsninger til utbedring som: Ny 
undersjøisk erstatning, ny undersjøisk tunnel 
parallelt, midlertidig fergeberedskap, 
fergeberedskap permanent,  omfattende 
konsekvensutredning (sammenligne 
alternativer på utredningsnivå hvor 
konseptene vurderes mot kostnader, 
beredskap, kost/nytte, trafikkutvikling frem 
til 2040) 

  
• Beredskap og div. Terje Sundfær orienterte. 

Bygging av evakueringsrom som avbøtende 
tiltak for manglende rømningstunnel er 
fraviksøkt hos Vegdirektoratet.  
 
Planlagt møte med Hitra- og Frøya 

TRFK 
 
 
 
 
Jo Bernt/Bjørn E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRFK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 3 av 5 

brannvesen 17.november 
 
Kort orientering om Vehicle Hotspot Detection 
– en portal med sensorer som registrerer 
varmgang i kjøretøy før innkjøring i tunnel. 
 
  

TRFK/Terje 

3. Kommentarer/Innspill fra kommuner og næringsliv 
 
- Nye tunneler er en komplisert sak. Enklere med 
avlastningstunneler på Frøya som har et flatere parti i 
bunn enn Hitratunnelen. Dersom nye tunneler blir en 
realitet bør det ses på samfunnseffektene av disse og i 
tilfelle vurdere plassering av disse. Retning nordmøre 
eller Fosen? 
 
- TRFK/Bjørn E: Registrerer kommentaren, men synes 
ikke dette er noe for ressursgruppa. Et slikt ønske må 
forankres lokalt og evt. bringes til styringsgruppa. 
 
- TRFK/Frank Axel: Samfunnsmessige konsekvenser og 
nytte ses på i utredningen. Bestillingen utvides ikke for 
å vurdere alternativer mot nordmøre/Fosen. 
 
- Eksisterende tunnel og parallelt tunnelløp med 
trafikk i hver retning? Dispensasjon fra kravene i TSF?  
 
- TRFK/Jo Bernt: Kravene kan ikke fravikes for trafikk i 
permanent situasjon. Søknad om parallell 
rømningstunnel med samme stigningsforhold som 
dagens, og som kan benyttes til midlertidig 
trafikkavvikling i byggefasen er sendt Vegdirektoratet. 
 
- Beredskap elkraft må ivaretas i alle faser.  
 
- TRFK/Bjørn E.: Tas med i videre planlegging for 
anleggsgjennomføring. 
  
- Hva tenker næringslivet om evt. tunneler mot 
Fosen/nordmøre? 
 
- Næringsliv/laks: Ønsker i utgangspunktet kortest veg 
til fastlandet, målet er å komme raskest mulig til E-6 
og videre til distribusjonssted. 
 
- Næringsliv: Ønsker å få mer ut av møtene. Det 
dukker stadig opp nye spørsmål og ideer som ikke 
avklares. Ønsker fremdrift. 

Alle  
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- Bjørn E: Tilstandskartleggingen og den igangsatte 
parallelle utredning fortsetter som planlagt. Vi ønsker 
ikke uten videre å sette på bremsene fordi om det 
dukker opp nye ideer. 
 
- Næringslivet på Frøya er samstemt om fremtidens 
løsning. Usikkerheten og bekymringen er 
trafikkavviklingen i anleggsperioden. Bekymret over at 
det foreslås annen plassering av nye tunneler. 
  
- Vet vi mer om omfanget av tunnelstenginger? 
 
- TRFK/Bjørn E: Omfanget av stenginger blir ikke 
avklart før vi har tiltakslista og vurdert løsning. Ønsker 
å minne om opprinnelsen for ressursgruppa og 
utgangspunktet for prosjektet. Viktig at vi alle drar i 
samme retning og har fokus på vårt felles mål - å få en 
sikker og åpen Frøyatunnel. Trafikkavvikling i 
anleggsperioden har helt fra starten vært den største 
usikkerheten. I tillegg har vi imøtekommet 
kommunale vedtak om større utredninger. 
  
- Flere er nok noe utålmodig, både kommuner og 
næringsliv. Man ser frem til notatet og parallelle 
utredninger foreligger 
 
- TRFK/Frank Axel: Ønsker informasjon om «privat» 
initiativ til en tilleggsutredning? 
 
- Hitra kommune har hatt en sak i kommunestyret om 
en slik utredning, vedtaket lyder at de tilråder å 
avvente til fylkeskommunens utredning foreligger. 
 
- Frøya kommune skal også ha en sak angående 
tilleggsutredning til politisk behandling. Opptatt av å 
ha god samhandling i eventuelle utredninger som går 
parallelt. 
 
 

4. Roller og ansvar 
- TRFK gir ingen avvikende informasjon i de ulike nivå. 
Samme informasjon gis til alle om det er fylkesting, 
hovedutvalg- veg, ressursgruppe eller styringsgruppe. 
 
- TRFK vegadministrasjon planlegger utbedringen 
sammen med konsulent, leder ressursgruppe som er 

Alle  
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ment som en arena for informasjonsutveksling mellom 
TRFK, kommuner og næringsliv, leder utredning av 
nytt tunnelløp 
 
- Styringsgruppa - lokal forankring av beslutninger, 
informasjonsutveksling. TRFK Vegadm. rapporterer og 
orienterer styringsgruppe, kommunenes 
representanter i ressursgruppa bør rapportere og 
orientere sin ledelse om innspill i ressursgruppa ved 
behov. 
 

5. 
 

Vegen videre 
- Viktig å dra i samme retning, ha fokus på vårt felles 
mål - å få en sikker og åpen Frøyatunnel. 
 
- Omfang og tiltaksliste – 20/21 
 
- Notat anbefalt løsning – jan/feb 
 
- Orientere styringsgruppe 22.01.2021 
 
Neste møte i ressursgruppa blir etter 
styringsgruppemøtet i januar.  
 

  

 
 



Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

REFERAT

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling og agenda godkjennes.

Tilstede: Henrik Kierulf, Eva Solvi, Kristin Furunes, Dag Robert Bjørshol, Bjørn Iversen,
Nils Jørgen Karlsen, Hallgeir Grøntvedt, Jo Bernt Brønstad, Ole Laurits Haugen, Bjørn Erik
Andersson, Oddveig Kipperberg, Frank Axel Lien, Terje Sundfær (referent), Billy Robert
Fredagsvik

Bjarne Håkon Hanssen og Terje Dengerud deltok innledningsvis for å fortelle om arbeidet
om rapporten fra Rambøll.

Referat: oppfølging av punkt 2, mandat for styringsgruppen. Følges opp som beskrevet før
neste styringsgruppemøte. Ansvar: Administrasjonen.

2. Informasjon om rapport fra Rambøll

Bjarne Håkon Hanssen og Terje Dengerud orienterte kort om arbeidet med rapporten som
Rambøll utarbeider.

3. Informasjon om rapport fra Sweco

Frank Axel Lien orienterte om arbeidet med rapporten fra Sweco. Det presiseres at
oppdraget ikke er ferdig, og at konsulenten har fått frist frem til medio februar til å levere
en endelig rapport.

Orienteringen baserte seg på innholdet i dokumentene som var sendt ut på forhånd.

Avslutningsvis ble det stilt spørsmål om beredskap og økonomi på deler av forslagene som
ble presentert. Administrasjonen pekte på at alternative tiltak i seg selv er avbøtende tiltak,
og at det gjør at en ekstra risikovurdering er mindre nødvendig. Videre ble det presisert
under og etter presentasjonen at det var store forhold i tallene som ble presentert.
Når endelig rapport er klar så vil innholdet svare ut spørsmålene som ble stilt på en bedre
måte.

4. Informasjon om rapport fra Aas Jakobsen

Styringsgruppemøte nr. 2 Frøyatunnelen

Dato: 26.01.2021



Bjørn Erik Andersson orienterte om Aas Jakobsens arbeid i forbindelse med oppgraderingen
av tunnelene. Presentasjonen er et sammendrag av rapportene som foreligger.

Et relativt nytt alternativ ble presentert, der man ser på muligheten til å bygge nye
utganger til tunnelen, altså beholde den delen av tunnelen som er innenfor kravene i
tunnelsikkerhetsforskriften.

Avslutningsvis ble det stilt ulike spørsmål. Noen spørsmål er for tidlig å svare på pga.
detaljnivået, men vil bli aktualisert senere i prosessen. Dette vil for eksempel være seg:

Slukkevann og ventilasjonsstrategi
Risikoanalyser på ulike alternativer som er presentert. Dette er noe
administrasjonen må avklare
Administrasjonen oppfordres til å forenkle presentasjoner og saksframlegg
Økonomiske perspektiver – hva koster de ulike alternativene, og hvordan kan det
finansieres

5. Neste møte

Neste møte er berammet fredag 5. mars kl.10:00-12:00.

Vedlegg
1. Oppgradering av Frøyatunnelen, inkl. vurderinger av ulike alternativer
2. Utredning av alternativsvurdering Frøyatunnelen – status i forkant av fylkes

styringsgruppemøte (Sweco)
3. Fv. 714 Frøya- og Hitratunnelen – rehabilitering (Hitratunnelen). Anbefalt

sammendrag
4. Fv. 714 Frøya- og Hitratunnelen – rehabilitering (Frøya- og Hitratunnelen).

Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling
5. Fv. 714 Frøya- og Hitratunnelen – rehabilitering (Frøyatunnelen). Anbefalt

sammendrag
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REFERAT

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling og agenda godkjennes.

Tilstede: Henrik Kierulf, Eva Solvi, Kristin Furunes, Dag Robert
Bjørshol, Nils Jørgen Karlsen, Hallgeir Grøntvedt, Jo Bernt Brønstad,
Ole Laurits Haugen, Bjørn Erik Andersson, Oddveig Kipperberg,
Frank Axel Lien, Terje Sundfær (referent), Billy Robert Fredagsvik

Ikke tilstede: Bjørn Iversen.

Fra Rambøll: Harald Bakke og Bjarne Håkon Hansen presenterte
rapporten fra Rambøll.

2. Mandat

Gjennomgang av forslag.

Innspill på pkt. 2 og 3.

Pkt2. Ordet «uttalelse» endres til «anbefaling».

Pkt.3: «Innenfor rammer som er mulig å finansiere.»

Nytt mandat endres slik etter innspill:

«Styringsgruppen skal bidra til følgende:

• God informasjonsutveksling om status, fremdrift og
utfordringene mellom partene. Herunder det å vurdere begge
tunnelene i sammenheng.

• Utarbeide en anbefaling som skal følge fylkesrådmannens
innstilling til politisk behandling.

Styringsgruppemøte nr. 3 Frøyatunnelen

Dato: 05.03.2021



• Bidra til å finne realiserbare løsningen innenfor rammer som er
mulig å finansiere, og sørge for å bidra til lokal forankring av
innspill både blant politikere, bosatte og næringsliv

3. Status vegavdelingen

Status kartlegging v/ Bjørn Erik:

Fylkeskommunen sender ut rapportene til styringsgruppen som kan
diskuteres i de respektive foraene før neste styringsgruppemøte.
Rapportene er en del av beslutningsgrunnlaget til neste møte.

Status kartlegging v/ Frank Axel:

Det ble gjennomført en orienteringssak i HU Veg 10/2-21.

Kostandsovesikten ligger vedlagt.

Fylkeskommunen gjør en vurdering på hvordan tallene presenteres
når det lages saksfremlegg til fylkestinget.

Innspill: ferje bør være en del av presentasjonen for kommunene.

4. Status Rambøll

Status v/ Harald Bakke (Rambøll) og Bjarne Håkon Hanssen:

Rambøll presenterte rapporten, der både alternativer og finansiering
ble presentert og diskutert.

Vedlagt ligger presentasjonen. Referenten har kun fått tilsendt
presentasjonen fra Rambøll, ikke rapport.

5. Videre prosess

Frank orienterer om videre prosess:

SG 050321 > 240321 KST Frøya høring > 150421 KST Hitra høring
> 070421 HU Veg orienteringssak > 120521 Skrivefrist
beslutningssak > 260521 HU veg beslutningssak > 150621 FT
Beslutningssak



6. Neste møte

21. onsdag april. Kl.12-15.
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REFERAT

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling og agenda godkjennes.

Tilstede: Henrik Kierulf, Eva Solvi, Kristin Furunes Strømskag, Dag
Robert Bjørshol, Nils Jørgen Karlsen, Hallgeir Grøntvedt, Jo Bernt
Brønstad, Ole Laurits Haugen, Bjørn Erik Andersson, Frank Axel Lien,
Terje Sundfær (referent), Billy Robert Fredagsvik. Bjørn Iversen.

Ikke tilstede: Oddveig Kipperberg.

2. Høringsinnspill fra politisk behandling i kommunene.
2.1 Hitra kommune

Ole L. Haugen: Hitra kommune har ikke hatt noen behandling ennå. Har
derimot hatt en orientering fra administrasjonen v/ Frank på teams ved
det siste kommunestyremøte.

Status for Hitra: forholder seg til det kommunestyrevedtaket som
foreligger. Har ingen mening basert på det som blir sagt, må forholde
seg til sitt kommunestyrevedtak.

Har forståelse for vedtaket hos Frøya kommune, men savner et felles
vedtak – både før, under og etter oppgradering.

Innspill:

Hallgeir Grøntvedt: Hitra kommune bør ta dette til behandling så raskt
som mulig.

Eva Solvi: vi startet dette arbeidet for å se på løsninger for
Frøyatunnelen, men vi har kommet dit at etter innspill så bør
Hitratunnelen tas samtidig, men slik budsjettrammene er så har vi ikke
sett det mulig å kjøre disse prosjekteten parallelt. Når saken skal til
behandling i fylkestinget så bør dette belyses.

Styringsgruppemøte nr.4 Frøyatunnelen

Dato: 21.04.2021



Styringsgruppen vil være vår ressurs. Dere skal kvalitetssikre det
arbeidet som er gjort og belyse de utfordringer som må belyses.
Synspunktene fra de to kommunene skal vedligge saken, da vi tenker
at anbefalingen kommer fra kommunene, og ikke styringsgruppen – det
er slik vi har tenkt.

2.2 Frøya kommune

Kristin Furunes Strømskag: har hatt kommunestyremøte der følgende
vedtak ble fattet:

«Basert på likelydende funn i analyser gjort av Sweco og Rambøll, spesielt begrunnet i sikkerhet og
beredskap, anbefaler Frøya kommune følgende:

1. Frøyatunnellen suppleres med en rømningstunnel, som et minimumsalternativ
2. Rømningstunnelen finansieres av Trøndelag Fylkeskommune

Viser det seg at det finnes interesse fra lokalt næringsliv å bidra i etablering av en fullverdig
tunnel, bør dette utredes raskt.

3. Etablering av en fullverdig tunnel må utredes
4. Frøya Næringsforum, som representant for lokalt næringsliv, tar ansvar for utredning og

etablering av et OPS-prosjekt (OffentligPrivat Samarbeid) med hensikt å etablere et nytt
tunnelløp

5. OPS-prosjektet skal også inkludere finansieringsløsninger

Frøya kommune forutsetter at valg av løsning og gjennomføring må skje i tett dialog med og med
konsensus fra kommune, næringsliv og andre samfunnsinteresser.

Frøya kommune støtter uttalelsen fra Frøya Næringsforum av 09.04.21 (se vedlegg).

Det bes om atdet foretas en ROS-analyse så raskt som mulig i henhold til rapporten og
anbefalingen fra Sweco for å få bedre beslutningsgrunnlag.

Trøndelag fylkeskommune bes svare på hvilken beredskapsløsning/tiltak som iverksettes straks
hvis Frøyatunnelen må stenges for et visst tidsrom pga. en alvorlig hendelse. Som kjent er det
ingen infrastruktur for beredskap mellom Frøya og Hitra i dag.»

Videre bemerkes det at Trøndelag fylkeskommune har håndtert det
opprinnelige kommunevedtaket godt.

For Frøya kommune er beredskapsperspektivet det aller viktigste, og
hvordan vi kan redusere hendelser. Om vi får en langvarig stenging så
har vi ingen alternativer. Vi er opptatt av å få etablert en
rømningstunnel for å sikre at behovene blir dekt.



Næringsforumet har kommet med en uttalelse som kommunestyret
støtter. Den peker i samme retning som i kommunestyrevedtaket, altså
at det bygges en rømningstunnel og vurderes OPS, om det er ønskelig
fra næringslivet sin side.

Spørsmål om hvor lang tid det vil ta å bygge en rømningstunnel:

Eva Solvi: rømningstunnel er ikke tilstrekkelig planlagt. Om det skal
planlegges videre så må det gjennomføres et reguleringsarbeid.
Tidsmessig er det litt vanskelig å svare på, men det er sannsynlig at det
kan gå 1-2 år før det er klart til å begynne å bygges. I tillegg skal selve
prosjektet gjennomføres, og ikke minst så skal vi oppgradere dagens
tunnel.

Frank Axel Lien supplerer: bygging av rømningstunnel tar ca. 5 år +
planlegging, ifølge rapporten til Sweco.

Billy Robert Fredagsvik: forteller at Frøyatunnelen er langt unna rett
sikkerhetsnivå, henviser til TSF.

3. Informasjon fra administrasjonen v/ Frank Axel Lien

Det påpekes at minimumskravet er oppgradering av tunnelene slik det
er presentert. Fristen for å oppfylle de krav som er satt er 2025
(opprinnelig frist 2019)

Hvordan jobber fylkesrådmannen fremover: vi presenterte for
styringsgruppen, hovedutvalg for veg og kommuner en prosess-skisse
for veien videre. Vi har opprettet en intern arbeidsgruppe, og har
allerede hatt første møte.

Vegavdelingens geologer skal kvalitetssikre det Sweco har kommet
fram til. Det er et viktig moment når vi tar beslutninger at vi har
tilstrekkelig informasjon og kunnskap. Rapporter er innhentet og blir
gjennomgått. En kort vurdering fra geologene vil medfølge.

Kostnadsforskjeller: Sweco og Rambøll; det er relevant og viktig å være
bevisst at det er kun alternativ 4 av 7 som ikke utløser tiltak i TSF.

Om man sammenligner det som er sammenlignbart, så har Rambøll
vurdert en tunnel som er bredere enn vårt alternativ 4, og smalere enn
vårt alternativ 5 (nytt løp). De har også hatt en annen tilnærming enn
Sweco.

Det er ikke gitt at vi får fravik stigning på 7%. TSF-F, vedlegg 1, pkt.
2.2.2 og 2.2.3 beskriver de krav som foreligger hva gjelder



stigningsgrad i tunneler, som er henholdsvis 3- og 5%, med mindre
ingen annen løsning er geografisk mulig.

Kvalitetene i overslaget er ulik. Sweco har benyttet anslag, det har ikke
Rambøll. Det er en forskjell på 3-400 mnok. på Rambøll og Sweco sine
alternativer på det som kan sammenlignes.

Spørsmål:

Dag Robert Bjørshol: Kan man involvere kommuner i den interne
arbeidsgruppen? Vi vil gjerne være med å diskutere tekniske løsninger,
blant annet etterlyses det tilgang på slukkevann.

Eva Solvi: vi kan ikke jobbe med en bred sammensatt gruppe, men vi
må gjerne få innspill. Dette er blant annet pga. tidsperspektivet.

Videre avklarer Eva at det verken i Hitra- eller Frøyatunnelen er krav
om beredskap- rømningstunnel. Det presiseres også at bakgrunnen for
oppgraderingen er for å øke sikkerheten. Vi er for øvrig ikke pålagt å
bygge en tunnel på 5% når vi har en tunnel på 10%, da det ikke er
tilbakevirkende kraft det punktet.

4. Veien videre – styringsgruppens anbefaling

Styringsgruppens anbefaling blir temaet på styringsgruppens neste
møte, fredag 7. kl.14:30.

Anbefaling angående valg av løsning må styringsgruppen selv
forberede.

5. Neste møte?

Fredag 7. kl.1430.



Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

REFERAT

1. Godkjenning av innkalling

Innledningsvis signaliserer Eva Solvi at innlegget fra frøya.no ( Skal slå i

bordet med ekstern ekspertise | Frøya.no (www.froya.no)) fremstår uheldig på
oppløpssiden.

Innkalling og agenda godkjennes med kommentarer.

Kommentarer:

Billy Robert Fredagsvik:
Synes at referatet er tynt. Mener det bør referatføres i større grad at
administrasjonen ikke ivaretar sikkerheten med tanke på lengde og
stigning, jfr. Tunnelsikkerhetsforskriften, etter hans tolkning.

Nils Jørgen Karlsen:
Sikkerhet- og beredskapsperspektivet er det viktigste for Frøya
kommune (ikke bare beredskapsperspektivet).
Det er viktig å legge fram hva kommunen mener, og at
styringsgruppen skal anbefale en løsning.

Kristin Furunes Strømskag: Klargjør medieoppslag, ref. innledningen
til Eva Solvi. Lokalavisen refererer fra innholdet i kommunestyremøte.
Brannvesenet: det var ganske tydelig at man nå ikke hadde tid til et
stort utredningsarbeid, ref. punktet om intern arbeidsgruppe.

Eva Solvi: styringsgruppen skal komme med en anbefaling. Når det
gjelder involvering av brann og redning så har vi allerede fått innspill,
og noe er ivaretatt allerede. Men det som gjenstår fremover er
saksskriving med drøfting av innspill etc.

Vi har ikke konkludert med fylkesrådmannens anbefaling. Vi må se
vår anbefaling ut fra de innspillene vi får. Dette er en stor og viktig
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sak for fylkeskommunen, så fylkesrådmannens innstilling må avklares
med fylkesrådmann.

Konkluderer med at referatet godkjennes med de kommentarer fra
Nils Jørgen og Billy.

Tilstede: Henrik Kierulf, Eva Solvi, Kristin Furunes Strømskag, Dag
Robert Bjørshol, Nils Jørgen Karlsen, Hallgeir Grøntvedt, Jo Bernt
Brønstad, Ole Laurits Haugen, Bjørn Erik Andersson, Frank Axel Lien,
Terje Sundfær (referent), Billy Robert Fredagsvik. Bjørn Iversen,
Oddveig Kipperberg

2. Styringsgruppen anbefaling

Sekretariatets forslag: styringsgruppen slutter seg til at kartleggingen og utredningen
ivaretar de intensjonene som var i lokalpolitiske vedtak, og at beslutningsgrunnlaget
fylkeskommunen har som vegeier er tilstrekkelig ivaretatt gjennom arbeidet.

Bjørn Iversen: må ha en faglig tilrådning før man kan stille seg bak
noe. Bærende prinsipp i kommuneloven. Gir et tydelig signal på at det
burde foreligge en faglig anbefaling før styringsgruppen kan behandle
og bli enig om en anbefaling.
Reagerer på agenda, her kommer det ingen faglig anbefaling.

Eva Solvi svarer: vi sitter alle i et dilemma. Når jeg skal komme med
en faglig anbefaling som vi skal stå bak, så vil styringsgruppen kunne
ta stilling til det og komme med sin anbefaling. I neste omgang skal
jeg legge frem saken for politikerne i fylkeskommunen, og vil dermed
kunne komme i et dilemma. De som skal fatte den endelige
beslutningen er fylkestinget og jeg har oppfattet at min plikt er å
legge frem en faglig anbefaling til de politiske organene, men i forhold
til styringsgruppen er jeg usikker.

Hallgeir Grøntvedt: Supplerer: Hallgeir Grøntvedt, Bjørn Iversen og
Henrik Kierulf har hatt et formøte, og de har konkludert med at det
blir en utfordring å komme fram til en anbefaling. Vi må kunne stå
fritt når det gjelder å fatte beslutning i fylkestinget. Skulle egentlig
vært kalt en referansegruppe, vi har startet i feil ende.
Har også pratet om de forskjellige løsningene, og vi ser det som at vi
mangler kunnskapsgrunnlag til å fatte en anbefaling for å fatte en
anbefaling på dagens styringsgruppemøte. Om vi tar
Frøyaproblematikken for seg selv så er det oppgradering og
beredskap som er de mest aktuelle momentene. Så er spørsmålet:
har vi får lite kunnskapsgrunnlag? Burde vi vite mer om det med



rømningstunnel (økonomi og tid).
Hitratunnelen: Hva gjelder av forskriftskrav. Beredskap kan løses for
eksempel ved ferjeforbindelse som kan brukes i
beredskapssammenheng.

Vi 3 (Hallgeir, Bjørn og Henrik) konkluderer med at vi ikke klarer å
komme med en anbefaling når vi mangler faglige råd.

Oddveig Kipperberg: Har utredningsplikt til politiske organ i TRFK,
enig i at det skulle vært kalt en referansegruppe. Referansegruppens
anbefaling ville vært vanskelig for rådmannen å forplikte seg til.

Henrik Kierulf: Nå har vi egentlig en diskusjon som vi har hatt før om
styringsgruppe og vår rolle. Dette er en sak som skal opp til
fylkestinget og hovedutvalg for veg. Samtidig har vi diskutert at vi
skal komme fram til en anbefaling. Skulle gjerne sett at vi har hatt et
bedre grunnlag til dette møtet for å komme med en anbefaling. Alle er
en del av styringsgruppen, også administrasjonen.

Bjørn Iversen: Det er en interessant diskusjon. Har sett på
styringsgruppen som en referansegruppe. Om man velger det
perspektivet ville endt opp med å belyse handlingsrommet. På den
ene siden; hva er minimumskravet, og hva er lokale ønsker.

Ole L. Haugen: Om vi går tilbake til starten så er undertegnede ærlig
på at dette var vanskelig også for oss. Vi har lagt god vilje til at vi
skal gjennomføre en prosess der man hører på hverandre og får en
avklaring på hva som er «godt nok». Jeg synes jeg har blitt klokere
underveis hva gjelder spørsmålet godt nok, når det gjelder hva man
kan knytte til forskriften. Det må legges inn en subjektiv mening om
hva som er god nok. Vi står oppi i et dilemma, vi har rammer som
avgjør handlingsrommet. Ser at Frøyas kommunestyrevedtak er at vi
vil alt, men spørsmålet er om vi skal hjelpe til med å finne større
rammer. Har forståelse for at vegdirektøren må være lojal med
rammene, men vi må ikke være redde for hjelpe til med å utvide
rammene. Vi har ikke så mye penger at vi kan bruke kommunale
midler, det er svart ut i vedtaket. Min rolle; Folkevalgt. Kjenner godt
til dette med å prioritere ut fra de rammene man har.

Hallgeir Grøntvedt kommenterer: er vi helt tilbake til det vi snakket
om i starten? Rømningstunnel som Hallgeir selv synes er en glimrende
sak, hadde det vært fint å få til, men da må det inn andre bidrag, som
Ole L. Haugen nevner. Det kan ikke bare fylkeskommunen finansiere
alene. Det hadde vært greit å fått en felles anbefaling fra alle som kan
presenteres til den øvre delen av Trøndelag fylkeskommune.



Billy R. Fredagsvik: har vært med på mange styringsgrupper og
referansegrupper. Jeg er enig i de som har uttalt seg kritisk, og at vi
sitter i en referansegruppe. Det er forferdelig vanskelig å komme med
en anbefaling basert på de opplysningene som har kommet fra
administrasjonen. Deres forslag viser ikke at det er foretatt ROS-
analyser for å ivareta tiltak. For eksempel tiltak mot stigningsgrad og
andel tunge kjøretøy - Det har ikke blitt utredet. I tillegg har vi fra
Frøya kommet med rømningstunnel som et tiltak som ivaretar
beredskap og sikkerhet. Det skulle egentlig vært staten som skulle
tatt ansvar for beredskapen. Når fylkeskommunen tar over den
utfordringen som ligger der uten at det medfølger penger så er
uansett Trøndelag fylkeskommune ansvarlig for beredskapen. Vi har
vært så smart at vi tok med rømningstunnel for å dekke opp den
siden av lovverket. Ordføreren på Hitra sier noe om godt nok, men
det må være innenfor forskrift.

Kristin Furunes Strømskag: Det er mye godt som er sagt. Synes
Hallgeir hadde en god oppsummering hva gjelder ubesvarte spørsmål.
Er glad vi er mange som ser usikkerheten hva gjelder
kunnskapsgrunnlaget. Vi må være trygge på at det som foreslås er
godt nok og i henhold til det som kreves. Det har vi påpekt flere
ganger at vi ikke kjenner oss trygg på.

Rammen; er avsatt ramme kun for Frøyatunnelen?
Tidsfrist: Er 2025 kun for Frøyatunnelen, eller gjelder det alle?

Eva Solvi: ROS-analyser har vi gjennomført flere ganger, siste gang i
2019, det er disse som var bakgrunnen for hvilke tiltak som skal
gjennomføres. Tiltakene var da definert ut fra forskriften. Underveis i
det arbeidet som Sweco har gjort, så er det gjort risikovurderinger
som er gjort i forhold til de alternativene.

De økonomiske rammene som er satt av i handlingsprogrammet
baserer seg på det arbeidet som allerede er gjort, og som er innenfor
de krav som foreligger. I tillegg så har vi som vegeier behov for å
oppgradere ytterligere elementer (jfr. TSFF). Planen for Frøyatunnelen
var egentlig å gjøre det som var forskriftsmessige krav slik at totalt
opplevd sikkerhet bedres. Det er bakgrunnen for budsjettrammene. I
utgangspunktet så er det tenkt flere tunneler under den samme
rammen. Vi gjort oss erfaringer som viser at kostnaden er dyrere enn
hva vi la til grunn enn da vi startet (Det har også andre vegeiere gjort
seg av erfaringer). Vi har også vedlikeholdskostnadene som kommer i
tillegg. Vi har varslet i utfordringsdokumenter at nødvendig
tunneloppgradering vil koste mer enn det som ligger inne i
handlingsprogrammet. I utgangspunktet er det de rammene vi har.
Det har kommet flere ønsker om høyere beredskapsnivå, men når



skal man gjøre det? Skal man gjøre alt samtidig, eller skal man kunne
ta ting stegvis? Trøndelag fylkeskommune har søkt utsettelse til 2025
(TSFF-krav). Vi går ut fra at 2025 er fristen.

Om det blir aktuelt på et tidspunkt med en beredskapstunnel, så må
uansett nåværende tunnel oppgraderes med de tiltakene som vi har
tenkt å gjøre og som vi har presentert for dere. Senere har det
kommet mange andre innspill - gode innspill, for all del. Men da må
det diskuteres; om alternative forslag skal gjennomføres, og om de
kan gjøres senere.
Vi benytter ROS-analysen aktivt før vi velger tiltak. Vi har et bra faglig
grunnlag for de vurderingene som er gjort. Vi har vært åpen for at det
kan komme innspill for å ta inn i saken, og det er den
totalvurderingen vi må ta inn til slutt. Vi har akkurat nå startene med
saksgrunnlag, som vi har tenkt skulle være klart til hovedutvalg veg.

Ole L. Haugen: Hva er godt nok; det er en diskusjon vi har hatt
tidligere. Klarer ikke å se hvem som har rett av Billy og Eva. Ligger
det inne i en «god nok» vurdering om at beredskapen skal ivaretas?
For eksempel ferje.
Fristen: ønsker ikke at fristen utvides mer enn 2025.

Bjørn Iversen: denne diskusjonen skulle vi hatt på et tidligere
tidspunkt. De møtene vi har hatt har ikke vært uten verdi, jeg har fått
mer kunnskap.
Vegstrategien er viktig - vi må forholde oss til den. Det jeg håpet på
før dagens møte var 2 ting:
1. et notat som sier hva må gjøres og til hvilken pris. Det må inn i
Trfks økonomiske rammer.
2. hva ønsker vi å gjøre? Til hvilken pris, om det er mulig å få
finansiering utover det Trfk har mulighet til.

Så er det usikkerhet rundt deler av beslutningsgrunnlaget. Det er helt
åpenbart at det vi må gjøre, det må fylle forskriftskravene.

Medfinansiering nevnes som alternative muligheter (3 muligheter).

Billy R. Fredagsvik: om det nå finnes ROS-analyser og som ikke
utsendt som bakgrunnsmaterialer så blir vedkommende sjokkert. Om
det finnes ROS-fanalyser for utbedringen, som viser hva
administrasjonen vil anbefale og ikke er sendt ut. Det må i så fall
sendes ut umiddelbart.

Nils Jørgen Karlsen: det er slik at Frøya og Hitra kommune har fattet
vedtak basert på det som foreligger, blant fra Safetec sin rapport fra
2019 (Påpeker rømningsrom er beskrevet fra den rapporten. Skal



«vurderes».) Sier det samme som Billy om det er dokumenter som
ikke er sendt ut.

Det refereres til kommentaren om det skal bygges en rømningstunnel
for å forhøye beredskap senere? Hvilken beredskap har vi i dag? Vi
har ingen beredskap i dag.

Eva Solvi: de ROS-analysene som er gjort underveis som bygger på
ROS-analysemetodikk er blant annet Safetec-rapporten. Dette er
sendt til kommunene. Alt vi har produsert er gjort tilgjengelig for
styringsgruppen.
Tunnelsikkerhetsforskriften handler i stor grad om at tunnelen skal
oppgraderes rent teknisk og med overvåkningssystem mm. Slik at det
legges mer og bedre til rette - forebyggende og ved hendelser (Økt
tilretteleggelse for selvredning). Det skal være enklere å vite hvordan
man skal agere ved hendelser. TSF handler om tunnelen,
øvrig beredskap handler om næringsliv og samfunnet for øvrig,
sammenlignet med bare tunnel. Vi har handlet ut fra at vi skal
oppgradere tunnelen basert på de krav som foreligger.
Vi har utredet de bestillingene som har kommet.
Hva skal vi løse i dette prosjektet, og hva kan løses senere? Vi kan
ikke alltid løse alt samtidig, og derfor spurte jeg om vi kan løse det
stegvis.

Vi kan ha et møte når den politiske saken er skrevet og vår anbefaling
er skrevet. Da kan anbefalingen fra styringsgruppen legges ved
saken.

Kristin Furunes Strømskag: vil ikke blande seg for mye med politisk
behandling og tidsplan. Har fått tilsendt ulike dokumenter, blant annet
Safetec sin rapport. Om vi har behandlet en sak på bakgrunn av
materialet som ikke er rett, så er det uheldig. Vi må også ha de rette
dokumenter.

Dag Robert Bjørshol: kommenterer analysene; sitter på noe fra
Safetec. Vi har vel fått disse til kommunene tidligere. Vi burde sitte på
samme grunnlag som det som skal til politisk behandling.

Frank Axel Lien: nå har administrasjonene basert seg på skrivefrist
14/18.5. Dette er en sak som styringsgruppen selv har sagt er stor.
Det er nok ikke realistisk å få ut innholdet noe tidligere enn det som
er planlagt.
Det er ikke sendt ut andre rapporter etter at Safetec-rapporten, og
det er den som er brukt og tilgjengeliggjort.



Billy: spør om noen fra samferdselsavdelingen blir med på et ekstra
møte 19.5. Administrasjonen avklarer.

3. Neste møte

Onsdag 19. mai, kl.1900.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/949    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

INNDEKKING AV PREMIEAVVIKET FOR 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

Premieavvik fra 2020 foreslås å dekke fra disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige 

endringer: 

 

D 10907.1100.171 Premieavvik KLP Kr. 2.564.559 

D 10997.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 130.793 

K 10908.1100.171 Premieavvik SPK Kr. 279.215 

K 10998.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 14.240 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr. 2.401.897 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Regnskapet for 2020 er avsluttet med inntektsført netto premieavvik på kr. 2.401.897,00. 

Dette fremkommer ut fra følgende forhold: 
 

D 219550001 PREMIEAVVIK - KLP Kr  2.564.559 

D 219640001  ARBG.AVG - PREMIEAVVIK KLP Kr     130.793 

K 239550002 PREMIEAVVIK - SPK  Kr   -279.215 

K 239640002 ARBG.AVG - PREMIEAVVIK SPK        Kr     -14.240 

    Netto premieavvik: kr 2.401.897 

 

 
 

Vurdering: 

 

Premieavvik er differansen mellom innbetalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad. 

Dersom  denne differansen er positiv, blir den inntektsført i regnskapet. Hvis negativ, blir den 

utgiftsført. 

 

Premieavviket er kun en fiktiv størrelse, da det kun er en føring i regnskapet og endrer ikke 

oppgjøret vis-à-vis pensjonskassen (premiebetalingen). Regnskapsføringen av premieavviket 



påvirker kommunens resultat. 

 

For 2020 ble den negativt og derfor må inndekkes fra disposisjonsfond. Frøya kommune har 

som regel at alle pensjonskostnader skal gjøres opp første år, dvs. ta hele kostnaden 

påfølgende år, slik det foreslås her.  
 

Premieavvikene 

   Pensjonspremie (skulle ha belastet regnskapet) 

– Beregnet pensjonskostnad (faktisk belastning på regnskapet) 

= Årets premieavvik (som oftest er dette en «inntekt») 

 

Kommuneregnskapet følger «anordningsprinsippet». Alle kjente utgifter og inntekter i året tas 

med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet 

avsluttes (jf. §14-6 tredje ledd bokstav c). 

 

IKKE regnskapslovens prinsipp: Årets opptjening føres som inntekt. De tilhørende utgiftene 

kalles «kostnader» og belastes årets regnskap 

 

Slik oppstår årets premieavvik 

   (f.eks. når den betalte pensjonspremien er større enn den beregnede pensjonskostnaden) 
 

Driftsregnskapet Balansen 

UTGIFTER INNTEKTER EIENDELER EGENKAP./GJELD 

Betalte 

pensjonspremier 

 Penger ut fra 

bankkonto 

 

 Premieavvik + Premieavvik  

    

Nettovirkning er at driftsregnskapet belastes 
med pensjonskostnaden 
= Betalt pensjonspremie – Premieavvik 

Blant omløpsmidlene dukker det opp et 
premieavvik, som er «tom luft» (en «fordring 
på framtiden») 

 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 21/613    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTJUSTERING NR 1 - INVESTERINGSBUDSJETTET 2021  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune justerer følgende investeringsprosjekters budsjett for 2021 med rest av 

prosjektene fra 2020. 

 

Prosjekt Prosjekt Budsjett 
2021 

111305 STARTLÅN 35 000 000  
Fellestjenester   

550008 Digitalisering 1 787 000 

551430 MORGENDAGENS OMSORG 172 969 825  
Kultur og idrett   

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 175 000 

551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE 146 932 

551463 SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN FORT 18 390 

551517 Opparbeidelse kulturpark-museum 168 423 

551568 Gammelskolen Sistranda 1 093 473  
Helse og mestring   

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov 5 298 585 

551496 Bofelleskap 5 boenh. "Frøyablå seng" 156 068 

551545 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet 3 498 694  
Oppvekst   

551544 Sklie Nabeita oppvekstsenter 200 000  
Eiendom, kommunalteknikk og utbygging   

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 592 163 

551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET 158 993 

551432 ASFALT FILLINGSNESET 508 887 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 4 755 749 

551435 Parkering Titran kapell 16 593 

550005 Gamle legekontorene til BAM 20 843 848 

550009 Fortau Rådhusgata-Øvergården 3 488 194 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 2 169 545 

551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM 7 160 195 

551351 Opprusting Frøya kommunehus 1 757 294 



551352 Kommunale veier 1 034 098 

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 2 481 350 

551498 Infrastruktur sentrumsområde 499 516 

551499 Opparbeide næringsområder 511 947 

551502 Turistinformasjon 383 817 

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 225 156 

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 238 166 

551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 6 686 080 

551531 Boligmodul Perstua 184 579 

551541 Hurtigladestasjon for EL-biler 880 462 

551554 Bygningen til kommunenes anleggsavdeling på Nabeita 19 775 104 

551561 Gjøre bygdetunet funksjonelt 19 095 

551562 Digitalisering av planarkiv 150 000 

551571 Vei til Skarpneset næringsområde 4 153 132 

551591 Bygging av fuglekikking/uværshytter 1 113 286 

556014 Rehabilitering Rabbenfeltet 9 059 725   
   

VA prosjekter   

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 25 311 045 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 1 489 054 

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 16 628 942 

551441 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 22 541 596 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 42 655 691 

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 1 731 650 

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 15 869 302 

551460 OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK 1 000 000 

556001 Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost 1 979 635 

556003 Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre 2 178 376 

556004 Vannforsyning Sandvika 987 560 

556007 Rehab.Høydebasseng 4 109 914 

556008 Innkjøp vannmålere 2 384 516 

556010 Oppgradering/utskifting - vannkummer 800 000 

556012 Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 1 609 959 

556016 Overvannskanal Sjådalen 250 000 

557002 Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula 9 999 546 

557004 Opprydding spred avløp Måsøval 4 654 248 

557013 Selvfallsledning FV716-Hamarvik 2 982 416 

557014 VA-plan Siholmen-Sistranda,2020 514 947 

 

Finansieres slik:  

Lånemidler       394 688 895  

Momskompensasjon         52 516 023  

Totalt       457 258 512  

 

 



 

Vedlegg: 
 

K-Sak 150/20 

Overføring av investeringsprosjekter fra 2020 - 2021 

 

Saksopplysninger:   

 

I K-sak 150/20 ble det avsatt midler til overføring og bruk i 2021. I denne sak blir alle disse 

investeringsprosjektene satt opp, sammen med eventuell ny bevilling i 2021.  

 

Vurdering: 
 

I forslag til vedtak er det kun listet opp prosjekter som skal ha et budsjett i 2021. Prosjekter 

som skal avsluttes eller ikke har et budsjett er derfor ikke med i vedtaket. Disse vil blir 

rapportert i forbindelse med tertialrapporteringen.  

 

I budsjett og økonomiplan 2021 – 2024 ble investeringene vedtatt med nye prosjekter og 

prosjekter som får nye tildelinger. Denne saken tar inn de ubrukte investeringsmidlene fra 

tidligere år, og overfører disse fra 2020 til 2021. For noen prosjekter er det også ny midler i 

budsjettvedtaket for 2021.  

 

Denne saken medfører ikke noen økning av lånerammer, kun en overføring av ubrukte 

vedtatte rammer fra tidligere år. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 10.12.2020 

Sak: 150/20  Arkivsak: 20/2650 

 

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTJUSTERING NR 3 - INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2020  

 

Vedtak: 

 

 Kommunestyret vedtar følgende forskriftsskjema 2A og 2B for 2020 

  Bevilgningsoversikt - investeringer 

skjema 2A 

      

    Oppr.Budsjett 

2020 

Budsjett 

justering 

Reg. budsjett 2020 

          

1 Investeringer i varige driftsmidler 103 690 000 161 612 824 265 302 824 

2 Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 

3 Investeringer i aksjer og andeler i 

selskaper 

0 1 135 113 1 135 113 

4 Utlån av egne midler 0 0 0 

5 Avdrag på lån 0 0 0 

6 Sum investeringsutgifter 103 690 000 162 747 937 266 437 937 

7 Kompensasjon for merverdiavgift 12 070 000 32 911 708 44 981 708 

8 Tilskudd fra andre 0 7 300 000 7 300 000 

9 Salg av varige driftsmidler 0 12 235 960 12 235 960 

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 

11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 

13 Bruk av lån 91 620 000 99 384 269 191 004 269 

14 Sum investeringsinntekter 103 690 000 151 831 937 255 521 937 

15 Videreutlån 30 000 000 15 000 000 45 000 000 

16 Bruk av lån til videreutlån 30 000 000 15 000 000 45 000 000 

17 Avdrag på lån til videreutlån 0 8 000 000 8 000 000 

18 Mottatte avdrag på videreutlån 0 15 000 000 15 000 000 

19 Netto utgifter videreutlån 0 -7 000 000 -7 000 000 

20 Overføring fra drift 0 10 916 000 10 916 000 

21 Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond 0 7 000 000 7 000 000 

22 Netto avs. til eller bruk av ubundet 

inv.fond 

0 0 0 

23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 

24 Sum overføring fra drift og netto avsetn. 0 -3 916 000 -3 916 000 

25 Fremført til inndekn. i senere 

år(udekket bel) 

0 0 0 

 

Bevilgningsoversikt - investeringer skjema 2B Oppr.Budsjett 

2020 

Budsjett 

justering 

Reg. budsjett 

2020 
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Investeringer i varige driftsmidler 62 850 000 162 058 542 224 908 542 

Investeringer i VA området 40 840 000 -445 718 40 394 282 

Egenkapitalinnskudd KLP 0 1 135 113 1 135 113 

TOTAL : 103 690 000 162 747 937 266 437 937 

 

Dette består av følgende prosjekter (inklusive mva, bruk av disposisjonsfond og tilskudd fra andre) 

Prosjekt   Justert 

budsjett 2020 

Planlegges 

overført til 

2021 

        

  FELLESTJENESTER     

111305 STARTLÅN 45 000 000 5 000 000 

        

550008 Digitalisering 0 1 000 000 

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 1 000 000 0 

551402 FYSISK UTFORMING OSK 26 494 0 

551407 NY SKOLEPORTAL 182 150 0 

551430 MORGENDAGENS OMSORG 164 686 002 0 

551553 Velferdsteknologi 376 219 0 

551518 Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse - kommuneplanens 

areal 

0 0 

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 3 281 849 3 377 005 

551542 Rekrutteringsleiligheter 0 0 

551567 Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy 100 000 0 

905295 Egenkapitalinnskudd KLP     

        

  HELSE OG MESTRING     

551466 KOMMUNALT HJELPEMIDDELLAGER 147 375 0 

551489 Medisinteknisk utstyr Frøya sykehjem 101 308 0 

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov 50 000 300 000 

551496 Bofelleskap 5 boenh. "Frøyablå seng" 0 156 068 

    

  

  

    

  KULTUR OG IDRETT     

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 0 175 000 

551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE 0 146 932 

551463 SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN FORT 66 552 0 

551517 Opparbeidelse kulturpark-museum 0 168 423 

551561 Gjøre bygdetunet funksjonelt 300 000 0 

551568 Gammelskolen Sistranda 310 700 0 

        

  BYGG OG KOMMUNALTEKNIKK     

550002 Gang- og sykkelveg Sistranda-Hamarvik 10 170 715 0 
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550004 Nesset industriområde 277 608 0 

550005 Gamle legekontorene til BAM 1 200 000 11 671 298 

550006 Oppgradering kommunens møterom 1 490 896 0 

550009 Fortau Rådhusgata-Øvergården 2 000 000 3 410 175 

550010 Erverv av fiskerihavner 1 730 000 0 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 400 000 200 000 

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 9 763 960 0 

551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM 5 000 000 8 763 407 

551351 Opprusting Frøya kommunehus 0 1 759 104 

551352 Kommunale veier 34 098 0 

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 115 316 0 

551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET 0 158 993 

551431 GJETØY BRU 4 458 216   

551432 ASFALT FILLINGSNESET 7 389 262 0 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 300 000 1 204 350 

551435 Parkering Titran kapell 547 500 0 

551483 UTVIDELSE AV NORDHAMARVIKA INDUSTRIOMRÅDE 36 875 0 

551498 Infrastruktur sentrumsområde 0 500 000 

551499 Opparbeide næringsområder 6 302 347 0 

551502 Turistinformasjon 0 400 000 

551523 Hvite biler - tilbringertransport i øyrekka 679 211 0 

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 2 524 922 0 

551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 0 8 838 177 

551531 Boligmodul Perstua 0 184 579 

551539 Bogøy bru - utbedring 2 294 666 0 

551541 Hurtigladestasjon for EL-biler 2 150 897 850 

551545 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet 0 3 500 000 

551544 Sklie 0 100 000 

551554 Bygningen til kommunenes anleggsavdeling på Nabeita 450 000 5 628 596 

551562 Digitalisering av planarkiv 0 150 000 

551563 Anleggsutstyr 2 907 128 0 

551571 Vei til Skarpneset næringsområde 200 000 4 050 000 

551573 Sistranda skole - oppgradering parkeringsplass 124 000 0 

551591 Bygging av fuglekikking/uværshytter 120 000 1 104 849 

        

  VANN OG AVLØP     

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 13 000 000 4 326 750 

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 300 000 21 183 920 

551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA 1 119 954 0 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE 

AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 

0 1 491 880 

551441 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 400 000 18 354 952 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 1 700 000 14 573 414 

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 0 1 731 650 
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551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 500 000 7 725 586 

551460 OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK 0 1 000 000 

551526 Prosjektering vei, vann og avløp Beinskaret 3 6 338 460 0 

551566 Rørspylehenger 540 000 0 

556001 Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost     

556003 Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre 1 000 000 1 416 022 

556004 Vannforsyning Sandvika 1 007 999 0 

556007 Utvendig rehab.Høydebasseng 300 000 900 000 

556008 Innkjøp vannmålere 200 000 800 000 

556010 Oppgradering/utskifting - vannkummer 0 800 000 

556011 Ventilkammer Nordskag næringspark 3 947 795 0 

556012 Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 200 000 1 476 628 

556013 Infrastruktur VA - Holahaugan 1 564 318 0 

556014 Rehabilitering Rabbenfeltet 4 000 000 5 879 533 

556015 Oppgradering vannforsyningsledning Urdaheia 375 756 0 

556016 Overvannskanal Sjådalen 500 000 0 

557001 Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost 0 0 

557002 Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula 0 6 499 546 

557004 Opprydding spred avløp Måsøval 500 000 2 000 000 

557011 VA-planer Hamarvik 2019     

557012 Innkjøp brakkerigg avløpspersonale     

557013 Selvfallsledning FV716-Hamarvik 2 600 000 400 000 

557014 VA-plan Siholmen-Sistranda,2020 300 000 300 000 

        

    316 541 801   

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 



Prosjekt Prosjekt Saldo fra 
2020 

Nytt 2021 Budsjett 
2021 

Lånemider MVA Totalt Kommentar 

111305 STARTLÅN 5 000 000 30 000 000 35 000 000          35 000 000  0       35 000 000  
 

 
Fellestjenester   

 
  

    

550008 Digitalisering 1 000 000 787 000 1 787 000            1 429 600  357 400         1 787 000  Under planlegging 

551430 MORGENDAGENS OMSORG -3 530 175 176 500 000 172 969 825       138 375 860  34 593 965     172 969 825  Under utbygging  
Kultur og idrett   

 
  

    

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 175 000 
 

175 000               140 000  35 000             175 000  Planlagt i kjelleren til 
Herredshuset 

551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE 146 932 
 

146 932               117 546  29 386             146 932  Utsatt pga Korona 

551463 SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN 
FORT 

18 390 
 

18 390                  14 712  3 678               18 390  I avslutningsfasen 

551517 Opparbeidelse kulturpark-museum 168 423 
 

168 423               134 738  33 685             168 423  Pågående 

551568 Gammelskolen Sistranda 223 018 870 455 1 093 473               874 778  218 695         1 093 473  Innhentet tilbud  
Helse og mestring   

 
  

    

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med 
særskilte behov 

298 585 5 000 000 5 298 585            4 238 868  1 059 717         5 298 585  Under prosjektering 

551496 Bofelleskap 5 boenh. "Frøyablå seng" 156 068 
 

156 068               124 854  31 214             156 068  Sees i sammenheng 
med MO 

551545 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet 3 498 694 
 

3 498 694            2 798 955  699 739         3 498 694  Planlagt oppstart 
2.halvår  

Oppvekst   
 

  
    

551544 Sklie Nabeita oppvekstsenter 100 000 100 000 200 000               160 000  40 000             200 000  bestilt  
Eiendom, kommunalteknikk og utbygging   

 
  

    

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 92 163 500 000 592 163               473 730  118 433             592 163  Pågående 

551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET 158 993 
 

158 993               127 194  31 799             158 993  Holder på med 
kartlegging 

551432 ASFALT FILLINGSNESET 508 887 
 

508 887               407 110  101 777             508 887  Ferdig 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 1 305 749 3 450 000 4 755 749            3 804 599  951 150         4 755 749  Pågående 



551435 Parkering Titran kapell 16 593 
 

16 593                  13 274  3 319               16 593  Ferdig 

550005 Gamle legekontorene til BAM 11 715 146 9 128 702 20 843 848          16 675 078  4 168 770       20 843 848  inngått avtale, oppstart 
i Mai/juni 

550009 Fortau Rådhusgata-Øvergården 3 488 194 
 

3 488 194            2 790 555  697 639         3 488 194  Pågående 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 169 545 2 000 000 2 169 545            1 735 636  433 909         2 169 545  Pågående 

551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA 
SENTRUM 

7 160 195 
 

7 160 195            5 728 156  1 432 039         7 160 195  Pågående 

551351 Opprusting Frøya kommunehus 1 757 294 
 

1 757 294            1 405 835  351 459         1 757 294  Under planlegging, 
oppstart 2.halvår 

551352 Kommunale veier 34 098 1 000 000 1 034 098               827 278  206 820         1 034 098  Pågående 

551361 Oppgradering uteområdet på 
Sistranda/Hamarvik 

-18 650 2 500 000 2 481 350            1 985 080  496 270         2 481 350  Under prosjektering, 
sammen med 551498 

551498 Infrastruktur sentrumsområde 499 516 
 

499 516               399 613  99 903             499 516  Under prosjektering, 
sammen med 551361 

551499 Opparbeide næringsområder 511 947 
 

511 947               409 558  102 389             511 947  Pågående 

551502 Turistinformasjon 383 817 
 

383 817               307 054  76 763             383 817  Under kartlegging 

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 225 156 
 

225 156               180 125  45 031             225 156  Under kartlegging 

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 238 166 
 

238 166               190 533  47 633             238 166  Avslutningsfasen, kun 
uteområdet gjenstår 
uteområdene 

551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 6 686 080 
 

6 686 080            5 348 864  1 337 216         6 686 080  Uavklart 

551531 Boligmodul Perstua 184 579 
 

184 579               147 663  36 916             184 579  Avsatte midler for 
flytting av boligmodulen 

551541 Hurtigladestasjon for EL-biler 880 462 
 

880 462               704 370  176 092             880 462  Pågående 

551554 Bygningen til kommunenes anleggsavdeling 
på Nabeita 

5 775 104 14 000 000 19 775 104          15 820 083  3 955 021       19 775 104  Konkurranse utsendt på 
nytt, da tilbudet var for 
høyt 

551561 Gjøre bygdetunet funksjonelt 19 095 
 

19 095                  15 276  3 819               19 095  Pågående 

551562 Digitalisering av planarkiv 150 000 
 

150 000               120 000  30 000             150 000  Pågående 



551571 Vei til Skarpneset næringsområde 4 153 132 
 

4 153 132            3 322 506  830 626         4 153 132  Utsatt, avventer 
behandling av strategisk 
næringsplan 

551591 Bygging av fuglekikking/uværshytter 1 113 286 
 

1 113 286               890 629  222 657         1 113 286  Under prosjektering 

556014 Rehabilitering Rabbenfeltet 9 059 725 
 

9 059 725            7 247 780  1 811 945         9 059 725  Under prosjektering   
  

 
  

    

 
VA prosjekter   

 
  

    

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 21 311 045 4 000 000 25 311 045          25 311 045  0       25 311 045  Pågående 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE 
AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 

1 489 054 
 

1 489 054            1 489 054  0         1 489 054  Pågående 

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 6 628 942 10 000 000 16 628 942          16 628 942  0       16 628 942  Pågående 

551441 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 18 541 596 4 000 000 22 541 596          22 541 596  0       22 541 596  Under prosjektering 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 9 655 691 33 000 000 42 655 691          42 655 691  0       42 655 691  Under konkurranse 

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 1 731 650 
 

1 731 650            1 731 650  0         1 731 650  Sees sammen med 
renseanlegget 

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 7 869 302 8 000 000 15 869 302          15 869 302  0       15 869 302  Under prosjektering 

551460 OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK 1 000 000 
 

1 000 000            1 000 000  0         1 000 000  Samtaler med styret 
gjennomført, avventer 
årsmøte 

556001 Løpende investering kommunale 
vannledninger, samlepost 

-20 365 2 000 000 1 979 635            1 979 635  0         1 979 635  Pågående 

556003 Sanering og oppgradering VA Sistranda 
Midtre 

2 178 376 
 

2 178 376            2 178 376  0         2 178 376  Pågående 

556004 Vannforsyning Sandvika 987 560 
 

987 560               987 560  0             987 560  Pågående 

556007 Rehab.Høydebasseng 1 109 914 3 000 000 4 109 914            4 109 914  0         4 109 914  Under prosjektering 

556008 Innkjøp vannmålere 884 516 1 500 000 2 384 516            2 384 516  0         2 384 516  Pågående, alle nye 
boliger får, utrulling 
utsatt pga Korona 

556010 Oppgradering/utskifting - vannkummer 800 000 
 

800 000               800 000  0             800 000  Pågående 

556012 Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 1 609 959 
 

1 609 959            1 609 959  0         1 609 959  Pågående 



556016 Overvannskanal Sjådalen 250 000 
 

250 000               250 000  0             250 000  Planlagt overført til 
551377 

557002 Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula 6 499 546 3 500 000 9 999 546            9 999 546  0         9 999 546  Under prosjektering 

557004 Oppryding spred avløp Måsøval 2 154 248 2 500 000 4 654 248            4 654 248  0         4 654 248  Under prosjektering 

557013 Selvfallsledning FV716-Hamarvik 2 982 416 
 

2 982 416            2 982 416  0         2 982 416  Under prosjektering 

557014 VA-plan Siholmen-Sistranda,2020 514 947 
 

514 947               514 947  0             514 947  Pågående   
  

 
  

    

  
  

 
        394 688 895        52 516 

023  
   457 258 512  

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 21/950    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTJUSTERING NR. 2 - DRIFT - 2021 

 

Forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar følgene rammejusteringer for følgende rammeområder: 

 

Endringen medfører ingen konsekvens for kommunens totalbudsjett.  

 

 

Saksopplysninger:   
Som følge av organisatoriske endringer mellom rammeområdene og med det flytting av budsjetter, 

fremmes det en budsjettjustering for følgende rammeområder: 

1. Oppvekst, og den administrative delen av voksenopplæringen ble fra 2021 overført til Helse og 

Mestring, ansvar familie og helse. Utøvelsen av tjenesten ivaretas av DalPro AS.  

 

2. Helse og Mestring, institusjonskjøkkenet ved Frøya sykehjem, har ut 2020, hatt ansvar for all 

kantinevirksomhet ved Sistranda barneskole. Dette gjelder personellressurs, råvarer og 

inntekter ved salg av lunsj. Kantinevirksomheten ivaretas fra og med 2021, av Sistranda 

barneskole og Frøya ungdomsskole.   

 

3. Kultur og Idrett, opprydding og overføring av lønnsmidler til Fellestjenester, Stab.  

 

 

 
Følgende budsjettjusteringer foreslås: 

 



 
 

Økonomiske konsekvenser: 

Ovennevnte budsjettjusteringer medfører ingen konsekvens for kommunens totalbudsjett.  

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: Q21  

Arkivsaksnr.: 19/383    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GANG- OG SYKKELVEG SISTRANDA - HAMARVIK - SLUTTREGNSKAP 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sluttregnskapet vedtas som vist nedenfor, og viser en kostnad på kr. 23.millioner kr inkl. 

mva. 

 

Dette finansieres på følgende måte: 

Medfinansiering fra fylkeskommunen  : kr.   6.500.000,- 

Kommunal andel (havbruksfondet)  : kr.   5.200.000,- 

Overføring i forb. med K-sak 150/20  : kr.   4.160.000,- 

Refusjon fra fylket     : kr.   2.840.000,- 

Momskompensasjon    : kr.   4.300.000,- 

Totalt      : kr. 23.000.000,- 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Avtale med fylket 

 

Saksopplysninger:   

 

Gang- og sykkelveg Sistranda – Hamarvik er nå fullført. 

 

I vedtaket om utbygging i 2019 var følgende budsjett lagt til grunn: 

 

Kommunestyret 23.05.2019. Sak: 64/19 TOTAL KOSTNAD  kr.13.016.250,- 

 

Ut fra dette ble det innvilget en medfinansiering fra fylkeskommunen på 50% av 

totalkostnaden som utgjør kr. 6,5 mill inkl. mva. (avtale vedlagt) 

 

Prosjektet er et felles prosjekt som også omfatter vann- og avløpsutbygging og det ble inngått 

to separate kontrakter, men der kommunen hadde arbeider som omfattet felles grøfter, 

sprengning, masseflytting m.m., skulle disse kostnader fordeles med 60% på G/S-vegen og 

40% på VA (VA delen er finansieres over et eget budsjett, og er ikke en del av finansieringen 

som vises i tabellen under). 



 

Dette ble finansiert på følgende måte: 

Medfinansiering fra fylkeskommunen : kr.   6.500.000,- 

Kommunal andel (havbruksfondet)  : kr.   5.200.000,- 

Momskompensasjon    : kr.   1.300.000,- 

Totalt      : kr. 13.000.000,- 

 

Anbudsdokumenter og kontrakter er utarbeidet av Trønderplan AS. KN Entreprenør AS var 

rimeligste anbyder og det ble inngått kontrakt med dette firmaet.  

 

Byggestart på anlegget var i februar 2020. 

 

 

Vurdering: 

 

Som følge av at fylkeskommunen var svært sein med å signere avtalen når det gjelder 

medfinansieringen ble vi sterkt forsinket med oppstart. Vi fikk imidlertid en muntlig aksept, 

samt vedtak i Fylkestinget om medfinansiering med 50%, slik at arbeidet ble igangsatt før vi 

hadde en signert avtale. Avtalen ble oversendt 28.01.2020 men ble først signert i juni 2020.  

 

 

Etterkalkyler 

 

Forsinkelsen medførte en tilleggskostnad på kr. 210.000,- ekskl. mva. I tillegg ble 

grunnerverv innlagt i kostnadene.  

 

Det ble så satt opp et nytt kostnadsoppsett som følger:  

 

Tillegg: 

 

Prosjektering/prosjektledelse/byggeledelse    : kr.      500.000,- 

Tillegg for lysanlegget utover kontrakt    : kr.      121.000,- 

Grunnerverv inkl. rivning av fjøs m.m    : kr.      435.000,- 

Forsinket oppstart       : kr.      210.000,- 

Økte masser (sprengtmasser, anslått i mai 2020)   : kr.   2.700.000,- 

Sum tillegg:        : kr    3.966.000,- 

 

Anbud: 

Anbudssum for veg inkl. lysanlegg     : kr.   9.403.905,- 

Sum         : kr. 13.369.905,- 

+ 25 % mva        : kr.   3.342.476,- 

TOTALT        : kr. 16.712.381,- 

 

 

 

 

Økningen i forhold til opprinnelig kostnadsoppsett var da på kr. 3.696.131,- inkl. mva 

 



Med bakgrunn i dette kostnadsoppsettet ble det så oversendt søknad til fylkeskommunen om 

økning av deres tilskudd tilsvarende 50% av de økte kostnader. I juni fikk vi svar om at de 

skulle vurdere en økt medfinansiering, dette ble purret flere ganger uten at vi fikk svar.  

 

Først den 13.04.21 fikk kommunen imidlertid dette endelige svaret fra fylket: 

 

«Hei! Jeg beklager seint svar fra meg, det har rett og slett vært en misforståelse på hvem 

som skulle svare dere. Som tidligere meddelt Frøya kommune ved henvendelse per tlf. er det 

her inngått en klar avtale rundt risiko i prosjektet med bl.a. punktene nedenfor fra avtalen. 

Avtalen er slik vi ser det klar på dette punktet som gjelder risiko og det at TRFK sitt bidrag 

er angitt som et avgrenset anleggstilskudd…Vi beklager derfor at en slik søknad ikke kan 

etterkommes. 

 

Med vennlig hilsen Oddveig Kipperberg Seksjonsleder VEG» 

 

Rapporteringer  

 

Det ble varslet (i mai 2020) om tillegg for lysanlegget som følge av krav fra Statens 

Vegvesen/fylkeskommunen som utgjør kr. 750.000,- eks mva.  

 

I byggemøtet i mai 2020 ble det fra entreprenør opplyst at det var en betydelig økning i 

sprengingsmasser i forhold til anbud/kontrakt, noe som ble beregnet til en økt kostnad på ca. 

kr. 4,5 mill og med en fordeling 60/40 så utgjør denne økningen for G/S-vegen ca. kr. 2,7 mill 

eks. mva.  

 

Ved avslutning av anlegget i november 2020 ble så sluttfaktura mottatt fra entreprenør, basert 

på målebrev for både sprengtmasser og myr-/jordmasser. Dette ble en stor overraskelse, da vi 

først nå fikk full oversikt over de faktiske masser.  

 

Dette betyr dessverre en betydelig økning i kostnadene. De totale kostnader for anlegget blir 

som følger (basert på regnskapstall): 

 

Prosjekt/byggeledelse interne kostnader (momsfritt)   : kr.    184.771,- 

Prosjektering/Byggeledelse/konsulentkostnader   : kr.    476.428,- 

Grunnerverv inkl. oppmåling (momsfritt)    : kr.     400.000,- 

Entreprenør inkl. lysanlegg      : kr. 16.231.000,- 

Anleggsbidrag ny trafo (momsfritt)     : kr.      150.000,- 

Endringsmeldinger       : kr.   1.312.037,- 

Sum         : kr. 18.754.236,- 

25% mva (grunnlag 17.877.565,-)      : kr.   4.227.778,-  

 

TOTALT        : kr. 22.982.014,-,- 

 

Dette utgjør en økning i kostnadene i forhold til opprinnelig budsjett på kr. 9.965.764,- inkl. 

mva  

 

 

Årsak til økte kostnader 

 



• Økning i både sprengningsmasser og utgraving av myrmasser/myrlommer 

• Tillegg for lysanlegget utover kontrakt 

• Guard 

• Grunnerverv inkl. rivning av fjøs m.m 

• Forsinket oppstart 

De betydelige utgiftsøkningene skyldes økning i både sprengningsmasser og utgraving av 

myrmasser. Det var flere steder langs veitraseen hvor det var fjell i dagen på begge sider av et 

lite område med myrmasser som kunne ha en dybde på flere meter. Disse massene var av så 

dårlig kvalitet at de måtte fjernes. En grunnundersøkelse langs traseen på forhånd, kunne 

kanskje ha vært gjennomført for å sjekke grunnforholdene, men likevel ville man ikke kunne 

avdekke alle de «lommer» med myrmasser, da dette var korte strekninger med svært stor 

dybde.  

 

Det er imidlertid beklagelig at de økte mengder av myrmasser først ble klarlagt ved målebrev 

som er vedlagt sluttoppgjør. Entreprenør viser til at dette er normal prosedyre for anlegg av 

en slik størrelse, da en løpende beregning og oppsetting av målebrev er svært arbeids- og 

tidkrevende. Det kan her også nevnes at Vegvesenet for lignende anlegg ikke krever løpende 

målebrev for prosjekter under en totalpris på kr. 50 mill. 

 

Det er ikke første gangen vi opplever slike forhold når det gjelder «lommer» med myrmasser 

(jfr. samme forhold under bygging av Hamarvik barnehage, Nabeita skole og Frøya kultur og 

kompetansesenter). Skal man på forhånd få full oversikt over massene må det foretas en 

omfattende grunnundersøkelse før anleggsstart og det vil heller ikke da være sikkert at vi vil 

avdekke alle forhold. Det var spesielt strekningen fra Nordhammarvik kirkegård og frem til 

toppen av Hammarberget at vi hadde de største områder med myrmasser, noe som ut fra 

topografien var svært vanskelig å anslå før gravingen startet. 

 

Det er svært beklagelig at vi har fått betydelige kostnadsøkninger med bakgrunn i 

grunnforholdene og masseutskiftinger. En annen årsak er at anslaget for fjellsprengning var 

angitt alt for lavt i anbudsdokumentene, noe som konsulenten burde ha avdekket på forhånd. 

Imidlertid var det god bruk for disse steinmassene som følge av de store områder av myr som 

måtte utgraves og erstattes med steinmasser. 

 

For å synliggjøre økninger i masser og dermed kostnader er det nedenfor satt opp differanser 

mellom anbud og massene i henhold til endelige målebrev. Dette omfatter masser som gjelder 

G/S-veg hvor totale masser er fordelt 60% på G/S-veg og 40% på VA. 

 

Massetype Anbud 

m3 

Pris 

anbud 

Målebrev 

m3 

Endelig 

kostnad 

Myrmasser som omfatter utgraving.  600 27.000 22.000 1.009.000 

Myrmasser som omfatter opplasting og 

bortkjøring 

600 45.000 22.000 1.616.000 

Sprengning av fjellmasser 12.800 730.000 50.000 2.790.000 

Utgraving av sprengte fjellmasser  3.000 140.000 30.000 1.370.000 

Masseflytting av utsprengte masser innen 

anleggsområdet 

1400 100.000 23.000 1.732.000 

Sum  1.042.000  8.517.000 

 

 



VA 

Kostnadene for VA-anlegget har også økt i forhold til opprinnelig budsjett med bakgrunn i de 

økte massene (fordeling 60% på G/S-vegen og 40% på VA). Dette utgjør en økning i 

kostnaden for VA med kr. 5,1 mil. Denne kostnaden er en del av prosjektet for vannledning 

Sistranda – Nordskag og avløpsledning Sistranda – Hamarvik og som dekkes innenfor dette 

budsjettet som pr. dato viser dekning for beløpet innenfor VA-utbyggingen. 

 

Som tabellen viser så betyr masseøkningen en merkostnad på ca. 8,5 mill kr. for G/S-vegen. I 

tillegg kommer økning i kostnaden for veilysanlegget som følge av krav fra veivesenet på                

ca. kr. 750.000 og kostnader med guard på vel 700.000 kr. Dette er de primære forholdene 

som er årsaken til hele kostnadsøkningen. 

 

Vi har et tilsagn på tilskudd fra fylkeskommunen på kr. 6.500.000,- og dette beløpet er 

allerede mottatt og regnskapsført.  

 

Rapporteringer til politisk nivå underveis i prosjektet 

 

Økonomireglementet sier at økonomisaker skal rapporteres til FSK, hovedutvalgene er 

fagutvalg og blir orientert om fremdrift og utfordringer i prosjektene.  

 

Vedrørende orientering til HOAT, så viser protokoller derfra at det ble orientert om status i 

prosjektet g/s i 8 møter, noe som også protokollen viser. 

 

Datoer for orientering til HOAT: 12.03.20, 28.04.20, 11.06.20, 11.09.20, 15.10.20, 19.11.20, 

03.12.20, 14.12.20 (om off.åpning) 

Formannskapet, orienteringer: 

27.10.20, orientering sak 261/20  

08.12.20, orientering sak 291/20  

08.12 20 sak 297/20  

16.02.21, orientering sak 23/21   

02.03.21, orientering sak 18/21 

 

Kommunestyret: 

10.12.20 sak 150/20  

«Av vesentlige avvik så kan det nevnes at gang og sykkelveien mellom Hamarvik og 

Sistranda har et merforbruk pr 30.11.20 på ca. 5 millioner kroner. Kommunen er i kontakt 

med fylkeskommunen for å finne en løsning på hvordan dette merforbruket skal fordeles. 

Merforbruket er foreslått finansiert i mellomtiden fra midlene som er avsatt til utbygging av 

industriområdet på Uttian»  

 Saken ble enstemmig vedtatt 

 

25.02.21 sak 21/21 

 

 

 

 

Læringspunkt/forbedringspunkt 

 



Det er nå foretatt en internrevisjon, og denne saken har vist at kommunen må og skal 

håndtere prosjekter på en annen og bedre håndtering i det videre forløp. 

 

Følgende tiltak er det siste året iverksatt ved nye prosjekter:   

 

 Kvalitetssikring, kontroll og oppfølging i interne prosjektregnskap i prosjektgruppen 

og virksomhetsleder hver 14 dag 

 Jevnlige prosjektmøter der hele prosjektgruppen og virksomhetsleder informerer og 

drøfter tverrfaglig 

 Bedre kontroll og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag fra eksterne konsulenter 

 Sjekklister i prosjekter 

 Rutinebeskrivelser 

 Reserver (variabel) legges inn i alle prosjekter basert på kunnskap og erfaring i 

lignende prosjekter 

 Målebrev i utenomhusarbeider (ledningsanlegg, vegarbeider) 

 Prosjektrapport og prosjektregnskap i alle prosjekter (små og store) 

 Hyppigere rapporteringer til politisk nivå 

 

Forslag til endelig finansiering 

 

Den opprinnelige finansieringsplanen hadde en totalkostnad inklusive mva på kr. 13.000.000.  

 

Dette er finansiert på følgende måte: 

Medfinansiering fra fylkeskommunen : kr.   6.500.000,- 

Kommunal andel (havbruksfondet)  : kr.   5.200.000,- 

Momskompensasjon    : kr.   1.300.000,- 

Totalt      : kr. 13.000.000,- 

 

Sluttregnskapet som vist ovenfor viser en kostnad på kr. 23.millioner kr inkl. mva. 

 

Dette foreslås finansiert på følgende måte: 

 

Medfinansiering fra fylkeskommunen : kr.   6.500.000,- 

Kommunal andel (havbruksfondet)  : kr.   5.200.000,- 

Overføring i forb. med K-sak 150/20* : kr.   4.160.000,- 

Refusjon fra fylket (se nedenfor)**  : kr.   2.840.000,- 

Momskompensasjon    : kr.   4.300.000,- 

Totalt      : kr. 23.000.000,- 

 

 

*I forbindelse med KST-sak 150/20 ble prosjektet tilført 4 160 000 kr (eks. mva) 

 

**Resterende merforbruk 2 840 000 kr (eks. mva) dekkes av utestående midler vedr refusjon 

fra fylkeskommunen ifb med Frøya kommunes forskuttering av gang og sykkelvei knyttet til 

fylkeskommunale veier på kr 7,475 millioner kr – der 2.075 millioner kr gjelder RV 714 

Stokkhaugen – Sunde og 5,0 millioner kr vedr gang-/sykkelvei Ervika – Dyrvik, samt rest på 

400 tusen kr vedr Bekken – Storhallaren.  

 



 

 

 

 



Trøndelag
fylkeskommune
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Arkivsak-dok.

Saksbehandler
201868039-6
Torben Jensen

Saksgang
HovedutvalQ for veq

Møtedato
22. 05. 2019

Utvalgssaksnr

Anleggstilskudd; Gang- og
sykkelvegprosjektet Fv. 714 Sistranda -
Hamarvik.

Fylkesrådmannens innstilling:
l. Hovedutvalg for veg godkjenner bevilgning av 6, 5 mill. kr inkl. mva. til gang- og

sykkelvegprosjektet Fv. 714 Sistranda - Hamarvik.
2. Bevilling jf. vedtakspunkt l skjer frå posten Disponering gang- og sykkelveg i

Investeringsprogrammet for 2019.
3. Fylkesrådmannen delegeres fullmakt til å inngå avtale med Frøya kommune om

delfinansiering av gang- og sykkelveg prosjektet Fv. 714 Sistranda - Hamarvik innenfor
bevilget ramme jf. vedtakspunkt l.

Vedlegg:
. Vedlegg l. Henvendelse frå Frøya kommune; Gang- og sykkelveg Sistranda-

Nordhammarvik

Gjeldende forutsetninger:
. FT sak 140/18 - Delstrategi veg 2019-2030
. FT sak 156/18 - Handlinasproqram samferdsel 2019-22, med budsjett 2019

Bakgrunn:
Frøya kommune foretar nå utbygging av vannverket, samt utbygging av avløpsnettet på
strekningen Sistranda - Nordhammarvik. Kommunen har samtidig sett på muligheten for å
etablere gang- og sykkelveg i samme trase. Dette blant annet ut frå vurderingen av at
dette ville kunne sikre en kostnadseffektiv utbygging av gang- og sykkelveg i og med
fundamentet for vegen delvis vil være klargjort via VA-utbyggingen. For en samlet
strekning på ca. 1,7 km er det kun ca. 200 meter mot Hamarvik som ikke har felles trase
for gang- og sykkelveg og VA-anlegg.

Frøya kommune har hatt prosjektet ute på anbud og gjennomført kontraktsforhandlinger
med entreprenøren som hadde laveste anbud. Det planlegges byggestart l. august 2019
med ferdigstillelse av gang- og sykkelvegen til juni 2020.
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Trøndelag fylkeskommune

Clickortapheretoentertext.

Frøya kommune har i offisiell henvendelse av 10. 05. 2019 anmodet Trøndelag
fylkeskommune om finansielt å bidra til prosjektet med minimum 50 % av prosjektkostnad
knyttet gang- og sykkelvegen (vedlegg l).
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Nordhammarvik
industriområde
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Figur l. Planstrekning for gang- og sykkelveg Sistranda - Hamarvik.

Faktiske opplysninger:
Fv. 714 mellom Sistranda og Hamarvik har en total ÅDT på 1940 og ÅDT for tunge kjøretøy
på 424, svarende til 22 %. Vegen er således relativt sterkt trafikkert med en høy andelav
tunge kjøretøyer. Fv. 714 er i funksjonsklasse B.
Strekningen er av kommunen prioritert for etablering av gang- og sykkelveg. Bygging av
gang- og sykkelveg vil knytte sammen de to tettstedene Hamarvik og Sistranda og med
dette vil gi oss en sammenhengende gang- og sykkelveg frå Dyrvik til Flatval på i alt 10 km.
Vegen vil gå gjennom de tettest befolkede strøk på Frøya og vil utgjøre et stort løft for
trafikksikkerheten, spesielt i og med den fungerer som skoleveg.
Trøndelag fylkeskommune er kjent med at det eksisterer et behov for etablering av gang-
og sykkelveg på strekningen.

Det foreligger vedtatt reguleringsplan for pågjeldende vegstrekning og utbyggingen er
planlagt med en god standard (figur 2). Det etableres veglys på hele strekningen.

Totale kostnad for den del av prosjektet som er knyttet til etablering av gang- og sykkelveg
er i henhold til laveste anbud 13,016 mill. kr inkl. mva.

Med en anleggstrekning på 1,7 km gir dette en kostnad rundt 7. 660 kr inkl. mva. per meter
gang- og sykkelveg.
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Figur 2. Profiltegning for gang- og sykkelveg

Drøftinger:
Aktuelle planer for etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Sistranda - Hamarvik
vurderes å være et veldig positivt tiltak som sikre et vesentlig løft i trafikksikkerheten på
gjeldende strekning. Trøndelag fylkeskommune er som omtalt allerede oppmerksom på at
det eksisterer et behov for etablering av gang- og sykkelveg på gjeldende strekningen men
har det ikke per dags dato prioritert i Handlingsprogrammet.

Synergien mellom VA-prosjektet og etablering av gang- og sykkelveg vurderes å ha hatt en
veldig gunstig betydning for kostnadsnivået. Et kostnadsnivå på 7. 660 kr inkl. mva. per
meter for etablering av ny fullverdig gang og sykkelveg inklusiv belysning er å betrakte som
et relativt lavt kostnadsnivå.

I henvendelse frå Frøya kommune legges det opp til, og forespørres om samfinansiering
med en fylkeskommunal andel på minimum 50 %.
Denne forespørsel faller helt åpenbart inn under strategi for medfinansiering som den
foreligger vedtatt i Delstrategi veg.
Denne strategi har dels en premiss om at ved medfinansiering må andre aktører (offentlige
eller private) bidra med minimum 50 °/o av kostnad om fylkeskommunen skal vurdere nye
tiltak som i utgangspunktet ikke inngår i TRFK sitt Handlingsprogram,
Dels at som premiss for å løfte inn nye prosjekter som følge av medfinansiering, må kost-
nytte effekten for fylkeskommunen være tydelig.
For dette prosjekt vil den fylkeskommunale andel som motsvarer at Frøya kommune
medfinansierer 50 %, bety at TRFK sin bevilling til prosjektet vil andra på 6, 5 mill. kr inkl.
mva.

Dette er ensbetydende med, at for gjeldende prosjekt erTRFK sin kostnad per meter
nyetablert gang- og sykkelveg ca. 3. 800 kr inkl. mva.

Med utgangspunktet om at aktuelle etablering av gang- og sykkelveg er planlagt på en
strekning med relativ høy trafikkmengde og stor tungbil andel, samtidig som den knytter
sammen skole og tettsted, vurderes det samlet sett at kost-nytte effekten for Trøndelag
fylkeskommune tydeligvis er positiv.
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Fylkesrådmannens konklusjon:
Fylkesrådmannen vurdere at med en fylkeskommunal kostnad på 3. 800 kr inkl.
mva. per meter gang og sykkelveg er det for gang- og sykkelvegprosjektet Fv.
714 Sistranda - Hamarvik en kost nytte effekt for TRFK som rettferd i ggjø r
anbefaling av at det til prosjektet bevilges 6, 5 mill. kr inkl. mva.
Fylkesrådmannen legger til grunn at bevillingen finansieres frå disponible midler
under posten Disponering GSV i Investeringsprogrammet for 2019.
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: 611  

Arkivsaksnr.: 17/1640    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

UTBYGGING AV HOLAHAUGAN BOLIGOMRÅDE PÅ KVERVA - 

SLUTTRAPPORT/SLUTTREGNSKAP  

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret viser til saksutredningen som omfatter sluttrapport og sluttregnskap 

for utbygging av Holahauan boligfelt. 

 

2. Kommunestyret godkjenner sluttregnskapet med en totalsum på kr.16.324.000,- inkl. 

mva (avrundet). 

 

3. Videre godkjennes følgende finansiering for internkostnadene i boligfeltet: 

 

Opprinnelig låneopptak    : kr.  11.974.309,- 

Salg av tomter     : kr.    1.760.916,- 

Momskompensasjon    : kr.    2.588.823,- 

Totalt      : kr.  16.324.000,-(avrundet) 

 

4. Del av tomtesalget (2 tomter) kr. 190.567,- går til nedbetaling av lån på 

anlegget.Dette gjelder også salgsinntekter for fremtidig salg av tomter i boligfeltet. 

 

5. Kommunestyret godkjenner også sluttregnskapet for VA-anlegget på kr. 1.556.372,-. 

Denne kostnaden er allerede finansiert gjennom budsjettvedtak 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 



Reguleringsplan for Holahauan boligfelt ble stadfestet av kommunestyret i 2010. Planen 

omfattet totalt 17 boligtomter. 

I 2014 ble det utarbeidet et forprosjekt for utbygging av boligfeltet. I forbindelse med dette 

forprosjektet ble det foretatt en mindre reguleringsendring, som i hovedsak omfattet mindre 

justeringer av vegtraseen inn til feltet. 

 

Arbeidet med grunnerverv ble igangsatt i 2014 og fortsatte utover i 2016 og 2017, uten at det 

ble inngått noen kjøpekontrakter. 

 

Vurdering: 

 

I KST-sak 88/17 i juni 2017 ble det vedtatt at grunnervervet skulle fullføres, selv om det ikke 

hadde lykkes å tegne intensjonsavtaler med tomtekjøpere. Det ble i samme sak vedtatt at 

detaljprosjektering skulle gjennomføres når det ble solgt minimum 5 tomter.  

Videre forventes at rådmannen markedsfører boligfeltet på en positiv måte. 

 

Det ble så i KST-sak 46/18 i oktober 2018 vedtatt at grunnervervet skulle fullføres, samt at 

detaljprosjektering og innhenting av anbud på opparbeidelse av infrastruktur. 

Vedtaket om markedsføring av boligfeltet ble gjentatt og at interessenter kunne inngå 

intensjonsavtaler for kjøp av tomt i hele perioden frem til anbud. Disse avtalene skulle ikke 

være bindende for å inngå en endelig kjøpekontrakt. 

 

Videre ble det vedtatt at prinsippet for fastsetting av tomtepris, KST-sak 4/11, skulle legges 

til grunn ved beregning av tomtepris. Kostnaden skulle dekkes av midler avsatt til 

opparbeidelse av Holahauan boligfelt. 

 

Ut fra vedtaket ble det så utlyst anbud for detaljprosjektering og utarbeidelse av anbud for 

opparbeidelse av boligfeltet. Anbudsfrist var 12.12.2018 og kontrakt med konsulent ble 

inngått 30.01.2019. 

 

Prosjekteringen ble igangsatt og anbud på opparbeidelse ble offentlig utlyst i april 2019 og 

med anbudsfrist 24.05.2019. Det ble mottatt 2 anbud og det ble i FSK-sak 105/19 i møte den 

11.06.19 vedtatt å inngå kontrakt med entreprenør. 

Hitra Anleggsservice AS hadde det gunstigste anbud og det ble inngått kontrakt 10.07.2019. 

Oppstart av arbeidet var i kontrakten avtalt til 01.10.2019 og med ferdigstillelse 31.05.2020. 

 

Det ble noe forsinket oppstart, men arbeidet var i full gang i løpet av høsten. I forbindelse 

med tilknytning til VA måtte det foretas utskifting av hovedvannledningen som lå i 

adkomstveien til feltet, samt at man skiftet en kum og eksisterende vannledning fra 

fylkesvegen og frem til tilknytningspunktet for vann til feltet. Videre ble det lagt hovedkloakk 

fra eksisterende slamavskiller og frem til tilknytningspunkt for feltet. 

Utgiftene til disse VA-arbeidene ble dekket over VA-budsjettet i samsvar med tidligere 

prinsippvedtak fra 2011 i forbindelse med utbygging av Beinskardet boligfelt. Disse arbeidene 

skal ikke være med i grunnlaget for beregning av tomtepris. 

 

De faktura vi mottok fra entreprenør ble derfor delt opp etter dette prinsippet, slik at VA ble 

belastet selvkostområdet, mens opparbeidelse av veg og VA inne i selve feltet ble belastet 

selve opparbeidelseskostanden for boligfeltet og som er grunnlaget for tomtepris. 

 



Når det gjelder beregning av tomtepris så skal den fordeles mellom råtomtpris og 

infrastruktur. Det er totalt 17 tomter i boligfeltet, men 2 tomter er ikke kjøpt, men det er 

fremlagt infrastruktur til tomtene. Dersom disse tomtene også kjøpes av kommunen eller 

utbygges av tomteeier selv så skal selvsagt kostnaden for infrastruktur belastes disse tomtene. 

 

Det måtte foretas en del endringer av hovedledninger og ikke minst overvannshåndtering over 

en privat eiendom som medførte en del ekstrakostnader. I tillegg ble det en økning av 

fjellsprengning, slik at vi fikk en del ekstrakostnader som medfører at tomteprisen er økt, da 

alle merkostnader internt i feltet skal dekkes av tomtekjøpere. 

 

ØKONOMI: 

 

I 2017 ble det bevilget totalt kr. 14.563.132,- inkl. mva til opparbeidelse av selve boligfeltet. 

Videre er det i 2020-budsjettet bevilget kr. 1.565.000,- til infrastruktur VA som skal dekkes 

innen selvkostområdet for VA. 

 

Budsjett før oppstart av anleggsarbeidet inkl. mva var som følger når det gjelder internt i feltet 

inkl. mva: 

 

Tomtekjøp inkl. gebyrer og omkostninger  : kr. 2.500.000,- 

Prosjektering/byggeledelse/    : kr.    990.000,- 

Opparbeidelseskostnader internt i feltet  : kr. 9.123.132,- 

Tensio – utbygging elforsyning og ny trafo  : kr.    700.000,- 

Uforutsett/reserve     : kr. 1.250.000,-   

Totalt inkl. mva     : kr.14.563.132,- 

 

For VA-anlegget var det budsjettert med følgende kostnader: 

 

Prosjektering/byggeledelse   : kr.      50.000,- 

VA-anlegg     : kr. 1.140.000,-  

Uforutsett/reserve    : kr.    375.000,- 

Totalt      : kr. 1.565.000,- 

 

Regnskapet for anlegget er nå ferdigstilt og dette viser følgende kostnader for 

opparbeidelseskostnader internt i feltet: 

  

Tomtekjøp inkl. omkostninger/gebyrer  : kr.    2.598.210,- 

Prosjektering/byggeledelse    : kr.       922.273,- 

Kontraktarbeid inkl, endringer   : kr.    9.676.848,- 

Tensio – utbygging elforsyning og ny trafo  : kr.       537.894,- 

Sum       : kr.  13.735.225,- 

25% mva       : kr.    2.588.823,- 

Totalt       : kr. 16.324 048,- 

 

Dette betyr en merutgift forhold til budsjett på kr. 1.760.916,- 

 

Alle kostnader internt i feltet skal dekkes av tomtesalg og pr dato har vi solgt 2 tomter 

med en salgsinntekt på. kr. 1.951.482,- som da går til dekning av merkostnaden samt 

avsettes til nedbetaling av lån. 



 

Dette gir følgende finansiering for infrastruktur i feltet: 

 

Opprinnelig låneopptak   : kr.  11.974.309,- 

Salg av tomter (del av salgsinntekt)  : kr.    1.760.916,- 

Momskompensasjon    : kr.    2.588.823,- 

Totalt      : kr.  16.324.048,- 

 

 

 

Alle kostnader som gjelder VA-anlegget fra hovedledninger og frem til tilknytningspunkt for 

feltet skal dekkes innen selvkostområdet VA. 

Regnskapet er nå ferdigstilt også for VA og er som følger: 

 

Prosjektering/byggeledelse   : kr.       16.110,- 

VA-anlegg     : kr.  1.540.262,-  

Totalt      : kr. 1.556.372,- 

 

Dette er innenfor budsjett og det er ikke behov for tilleggsbevilgninger. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Danussia Baracho Teixeira Arkiv: GNR 20/3  

Arkivsaksnr.: 20/569    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN - MYRAN-BEINSKARDET B5 

PLANID: 5014202002 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommunestyre egengodkjenning av 

detaljreguleringsplanen for Myran-Beinskardet (PLANID: 5014202002), som vist på 

planbeskrivelse datert 10.11.2020, planbestemmelser datert 04.05.2021 og plankart datert 

10.11.2020. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir 

digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger. 

 

 

Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse, datert 10.11.2020  

2. Planbestemmelser, datert 04.05.2021  

3. Plankart, målestokk: 1:500, datert 10.11.2020  

4. Vedlegg - Illustrasjonsplan  

5. Vedlegg - ROS-analyse  

6. Vedlegg - Notat Naturmangfold  

7. Vedlegg - Geologisk vurdering  

8. Vedlegg - VA-plan  

9. Vedlegg - Notat Overflatevannshåndtering 

10. Vedlegg - Analyse byggets påvirkning 

11. Vedlegg – Perspektiver 3D 

 

 

 

Saksopplysninger:   



Planforslaget 

Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS på vegne av Frøy eiendom. Revidert forslag ble mottatt hos 

kommunen 22.04.2021 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av sentrumsnære boenheter. Planområdet ligger 

i tilknytning til et større eksisterende boligfelt, ca. 500 m fra Sistranda sentrum. Planen åpner for 

utbygning av 2 leilighetsbygg med tilhørende infrastruktur. Det tilrettelegges for 6-mannsboliger i 2 

etasjer med utvendige boder og en fellesgarasje. 

Planområdet er på ca. 4,5 dekar. 

Beliggenhet, eksiterende forhold 

Planområdet ligger på Beinskardet, sør for Sistranda sentrum. Arealet er ubebygd og fremstår som 

grøntområde med vegetasjonen som hovedsakelig består av gress og kratt. I området rundt er det i dag 

boligfelt med eneboliger, tomannsboliger og leilighetsbygg. Øst for planområdet ned mot strandlinjen 

er det spredt bebyggelse og større områder med fulldyrka jord. Deler av dette området er regulert til 

parkeringsplass/fremtidig bebyggelse tilknyttet utbygning av omsorgsbolig, sykehjem og aldersbolig på 

eiendommen gnr. 20 bnr. 42. 

Nærmeste butikk, skole og barnehage ligger innen gangavstand fra planområdet. Det er etablert fortau 

langs Nordfrøyveien. Buss er eneste alternativ for kollektivtransport. 

Forhold til overordnede planer 

I kommunedelplan for Sistranda er området avsatt til boligbebyggelse. Tiltaket er i tråd med 

overordnet planverk. 

Førstegangsbehandling 

Planen ble vedtatt og sendt ut til høring og offentlig ettersyn i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske 

tjenester, sak 4/21, 11.02.2021. Brev til naboer og regionale- og statlige sektormyndigheter ble sendt 

08.03.2021, frist for merknader ble satt til 13.04.2021. 

Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 

27.03.20 Anmodning om oppstartsmøte mottatt 

fra Kystplan 

Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 

foreslått planavgrensning. 

02.04.20 Oppstartsmøte avholdt på Skype Fra kommunen møter: Espen Skagen (Fagleder 

planavdelingen), Bjørnar Grytvik 

(Avdelingsleder VA). Forslagstiller: May 

Andreassen (Kystplan). Tiltakshaver: Morten 

Gåsø (Frøy Eiendom AS). 

12.05.20 Kunngjøring i Hitra-Frøya avisen Frist for merknader satt til 05.06.2020. 

21.09.20 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 

kommer med merknader. 

09.11.20 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes Kystplan. 

14.11.20 Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht. 

merknadene som er gitt. 

11.02.21 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT. 



08.03.21 Høring og offentlig ettersyn Planen sendes på høring og offentlig ettersyn 

til 

naboer og sektormyndigheter. 

13.04.21 Høringsfrist utløpt Det er ikke kommet innsigelser. 

 

22.04.21 Revidert planforslag mottatt 

 

Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 

merknader fra sektormyndighetene. 

 Planen behandles i planutvalget  

 Planen egengodkjennes i Kommunestyret  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 08.03.2021 til 13.04.2021. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 

uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan Merknad fra KP 
22-04-2021 

(A) 
Fylkeskommunen 

10.03.21 Fylkeskommunen 
gjennomførte i 2018 en 
arkeologisk registrering av 
planområdet i forbindelse 
med detaljregulering for 
Beinskardet. Plangrensen 
ligger delvis innenfor 
denne planen og det ble 
ikke gjort funn i dette 
området. Det ble imidlertid 
registrert en 
steinalderboplass sør i 
området som har fått 
Askeladden ID 242027. De 
anser at den registreringen 
som ble gjennomført i 2018 
er tilfredsstillende. 
Minner om den generelle 
aktsomhetsplikten etter § 8 
i kulturminneloven. 
Dersom en under 
opparbeidingen skulle støte 
på noe spesielt i grunnen 
(mulig fredet kulturminne), 
skal arbeidet stanses og 
fylkeskommunen varsles. 

Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adressert i de generelle 
bestemmelsene (2.1h). 

Ingen endring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen endring. 

(A) Sametinget 15.03.21 Kjenner ikke til at det er 
registrert automatisk 
fredet samiske 
kulturminner i det omsøkte 
området. Sametinget har 
derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige 
merknader til planforslaget 
på det nåværende 
tidspunktet. Minner 

Adressert i de generelle 
bestemmelsene (2.1h). 

Ingen endring. 



imidlertid om det generelle 
aktsomhetsansvaret. Dette 
bør fremgå av 
reguleringsbestemmelsene. 

(A) 
Statsforvalteren 

12.04.21 Gir faglig råd om at det 
settes maksimumsgrense 
for antall 
bilparkeringsplasser, og 
minimumsgrense for antall 
sykkelparkeringsplasser. 
 
De mener også at de skulle 
gjerne ha sett at 
arealutnyttelsen hadde 
vært høyere, for eksempel 
med noe parkering under 
bakken. 
 
 
 
 
I saksframlegget er det 
beskrevet at kravene i 
kommunedelplanen er 
inntatt i bestemmelsene til 
planen, men dette ser ikke 
ut til å stemme for 
uteoppholdsareal. Selv om 
kommunedelplanens 
bestemmelser gjelder, kan 
det være en fordel om 
minstekravet til 
uteoppholdsareal også tas 
inn i bestemmelsene til 
detaljplanen. Kravet er da 
lettere tilgjengelig for alle 
parter. 
 
Minner om Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke 
barn og unges interesser i 
planleggingen. Der står det 
at arealer som skal brukes 
av barn og unge skal være 
sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen 
helsefare, noe som 
vurderes mulig å ivareta 
ved byggesaksbehandling 
av endelig 
prosjektbeskrivelse. På 
illustrasjon er mulig 
plassering for lekeplass vist 
nært parkeringsplass, 
renovasjonsanlegg og veg. 
Dette kan medføre risiko. 

Tatt til etterretning. 
Antallsgrensene legges 
inn i plandokumentene. 
 
 
 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. 
Det settes inn 
minstekrav for 
uteoppholdsareal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. 
Det legges inn i 
bestemmelsene at 
lekeplassene skal 
beskyttes fysisk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maks 24 plasser 
lagt inn og min 1 
sykkelparkering pr. 
enhet. 
 
 
 
Har fjernet 
begrensingen på 
antall enheter i 
bestemmelsene. 
Det planlegges nå 
for flere enheter, 
men bygget har 
samme størrelse. 
 
 
Minimum 
uteopphold privat 
6m2 og fellesareal 
25m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekeplassene skal 
ha fysisk 
avsperring mot 
trafikkområder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vegen vil også være 
adkomst til planområdet 
Bekken i øst. Det kan enten 
velges annen plassering, 
alternativt kan det være 
aktuelt med skjerming av 
lekeplassen. 
 
I tillegg til støy og 
luftkvalitet bør denne 
planen også redegjøre for 
trafikkavvikling, slik at 
trafikksikkerheten ivaretas. 
Bestemmelsen 6c bør 
forsterkes ved å ta inn at 
luftkvalitetsgrenser for 
bygge- og anleggsfasen 
angitt i T-1520 skal gjelde. 
Statsforvalteren gir faglig 
råd om at bestemmelsen 
pkt. 6c også bør ivareta 
trafikkavvikling og 
trafikksikkerhet samt 
luftkvalitetsgrenser gitt i T-
1520.  

 
 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. 
Bestemmelsen 6c 
inkluderer T-1520. 
 
Trafikksikkerhet dekkes 
i 
rekkefølgebestemmelse 
6f. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lagt inn at 
luftkvaliteten skal 
vurderes i planen 
for støy og støv i 
anleggsperioden. 

(A) Mattilsynet 13.04.21 Har ikke merknader til 
planforslaget. 

Tatt til orientering. Ingen endring. 

(A) Statens 
Vegvesen 

04.05.21 
(enkelhøring) 

Ber om at det legges til 
rette for gode løsninger for 
myke trafikanter i tråd med 
prinsippene om universell 
utforming. Samtidig må det 
også tas hensyn til adkomst 
for utrykningskjøretøy. 

Tatt til etterretning. 
Universell utforming 
fremheves i Generelle 
bestemmelser (2.1g). 
Bestemmelsen 4.2 blir 
også endret for å 
imøtekomme universell 
utforming. 

Lagt inn 4.1c i 
bestemmelsene 
ang. adkomst for 
utrykningskjøretøy. 

(B) Nabo  - -  

(C) Foreninger  - -  

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet innsigelser til planen. 

Endringer etter førstegangsbehandling 

Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn: 

1. Begrensingen på antall enheter fjernes fra bestemmelsen §3.1a. Det planlegges nå for flere 

enheter, men bygget har samme størrelse. 

2. Det ble lagt inn maksimum av 24 parkeringsplasser og min 1 sykkelparkering pr. enhet (§3.1h-

i). 

3. Bestemmelsen §3.1p suppleres med at lekeplassene skal ha fysisk avsperring mot 

trafikkområder. 

4. Fastsetter minimum privatuteoppholdsareal til 6m2 og fellesuteoppholdsareal til 25m2 (§3.1q). 

5. Lagt inn at luftkvaliteten skal vurderes i planen for støy og støv i anleggsperioden i 

rekkefølgebestemmelsen §6c. 



6. Lagt inn rekkefølgebestemmelse om trafikksikkerhet (§6f). 

7. Lagt inn bestemmelse §4.1c om tilrettelegging for adkomst for utrykningskjøretøy. 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», 

med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes oppfangskriterier og skal derfor 

ikke konsekvensutredes. 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

 

Vurdering: 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering 

Planinitativet fremmes av Kystplan AS på vegne av Frøy Eiendom. Det ønskes regulert et område på 

ca. 4,5 daa til boligformål med tilhørende areal infrastruktur. Hensikten med planarbeidene er å 

tilrettelegge for to 6-mannsboliger. Forslaget er i samsvar med arealdelen til kommunedelplan for 

Sistranda, og det er dermed ikke krav om konsekvensutredning med planprogram jfr. Plan- og 

bygningsloven § 4-2. 

Etter kommunedirektørens vurdering gir planforslaget et godt og trygt bomiljø med gode bokvaliteter. 

Nærhet til sjøen og turområder til friluftsliv er positivt mtp. folkehelse. Planen legger opp til 

konsentrert bebyggelse med god arealutnyttelse og er i tråd med Statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Kommunedirektøren mener utbygging av området er 

en naturlig del av utviklingen av Sistranda sentrum. De nye leilighetene ligger innenfor gå-

/sykkelavstand til dagligvare, skole, barnehage og et stort antall arbeidsplasser. 

Det er uheldig at planforslaget medfører nedbygging av fulldyrka jord. Dyrket mark er en knapp 

ressurs og kommunen ønsker å ivareta jordvernhensyn, men dette skal også balanseres med andre 

samfunnshensyn. Gjennom kommunedelplan for Sistranda er det krav om høy grad av benyttelse der 

jordinteresser blir berørt. I denne planen legges det opp til 3 enheter per dekar. Planen tilrettelegger for 

god arealutnyttelse og fortetting av Sistranda. Dette vurderes som positivt mtp. klima, folkehelse og et 

levende sentrum i Sistranda. 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Det er vurdert som lite sannsynlig at 

planforslaget vil medføre konflikter innenfor planområdet og omkringliggende områder. 

Kommunedirektøren vurderer planarbeidet som godt gjennomarbeidet, og at planbeskrivelsen, ROS og 

andre analyser holder en tilfredsstillende kvalitet. I tillegg er det gjort omfattende skisseprosjektering 

slik at man kan danne seg et godt bilde av hvordan prosjektet kan bli seende ut. 

Konklusjon 

I henhold til PBL §12-12, egengodkjenner Frøya kommune detaljreguleringsplanen for Myran-

Beinskardet. 
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1. SAMMENDRAG OG NØKKELOPPLYSINGER 

1.1 SAMMENDRAG 

Planen ligger i nær tilknytning til eksisterende bebyggelse og i nærheten til det nye omsorgssenteret 

Morgendagens omsorg som er under bygging. 

Planen skal tilrettelegge for utbygging av 2 stk leilighetsbygg med tilhørende infrastruktur. 

Det er snakk om 6-mannsboliger i to etg. med utvendige boder og en fellesgarasje. 

Det blir rikelig med uteoppholdsareal rundt byggene, og det skal derfor legges til rette for område for 

lek på hvert bygg.  

Målet er at topp høyde på bygget skal være lavere eller lik de eksisterende byggene i området. 

Sol-/skyggeanalysene viser at det blir liten/ingen påvirkning på eksisterende boliger. 

Når det gjelder utsikt og innsyn for de eksisterende byggene rundt, vil de som bor i leilighetene som 

er lavest i terrenget få endrede utsiktsforhold. 

Grunnforholdene er gunstig i forbindelse med drenering av overvannet i grunnen. 

Adkomstveien til området er ikke opparbeidet.  Denne er planlagt av Frøya kommune i forbindelse 

med regulering av et område til offentlig tjeneste. 

I planområdet ligger det kommunale ledninger.  Man har stort sett unngått disse, men man må 

likevel flytte på ca 50 m ledning for å få plass til et garasjeanlegg. 

 

 

1.2 NØKKELOPPLYSNINGER 

 

Gårds- og bruksnummer: 20/49 og 20/50 

Gårdsnavn/adresse:  

Forslagsstiller: Frøy Eiendom Plankonsulent: Kystplan AS 

Sentrale grunneiere:  

Planens hovedformål: Bolig Planområdets størrelse:  4485 dekar 

Grad av utnytting: Maks % BYA =40 
Nytt bruksareal /   
Antall nye boenheter: 

12 nye boenheter 

Varsel om innsigelse: Ja/Nei Konsekvensutredningsplikt:  Nei 

Kunngjort oppstart: 06.05.2020 Offentlig ettersyn:  

Problemstillinger: Fortetting i etablert boligstrøk, ledninger i grunnen 
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2. BAKGRUNN 

2.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Det er behov for flere sentrumsnære boenheter. Videre ligger området i nærheten av det nye 

omsorgssentret som er under bygging. 

Frøy Eiendom har inngått avtale med grunneier på gbnr. 20/49 og 20/50 om kjøp av areal. 

 

2.2 HENSIKTEN MED PLANFORSLAGET 

Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for flere sentrumsnære leiligheter.  

2.3 KARTDATA 

Grunnkartet er hentet ut fra tilgjengelige FKB-data. 

Det er gjort én endring i grunnkartet, ved at kummen i det berørte området er målt inn med GPS og 

plassert i kartet. Ellers er det ingen endringer i grunnkartet. 

 

3. PLANOMRÅDET –  DAGENS SITUASJON 

3.1 BELIGGENHET OG AVGRENSNING 

Planområdet ligger i Beinskaret ca 500m fra Sistranda sentrum.  Området ligger i tilknytning til et 

større eksisterende boligfelt og ikke så langt fra Morgendagens omsorg som er under utbygging. 

 

Bildet viser planområdet med omgivelser 
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Avgrensingen følger eiendomsgrensen med unntak mot øst.  Der er det mest formålstjenlig å følge 

regulert fortau slik at man får med seg tilkoblingen til planlagt vei. Ny plan skal derfor erstatte en 

liten bit av arealplan Bekken id 1620201705. 

 

Bildet viser planavgrensningen med eiendomsgrenser og eksisterende planer i område 

 

3.2 AREALBRUK 

Området fremstår som et grøntområde med gress og 

noe kratt. En ser at noe av dette arealet blir brukt i 

grasproduksjon. Tilstøtende områder er bebygd med 

boliger i nesten alle retninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bildet viser bildet fra område, rød skravur er 

planområde 
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3.3 STEDETS KARAKTER OG LANDSKAP 

Planområdet ligger «inneklemt» mellom bygninger med unntak i retning nord/øst. 

Terrenget skrår svakt nedover mot sjøen. 

Planområdet ligger lavere enn bebyggelsen ovenfor. Området fremstår som relativt flatt. Det er gode 

solforhold, men det er vindbelastet. 

Det er ingen særegenheter i område som skiller seg ut annet at den nyeste bebyggelsen som ligger 

nærmest er av samme karakter.  

3.4 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Kulturmyndighetene har tidligere undersøkt deler av området for kulturminner og anser at denne 

registreringen er tilfredsstillende. Det er ikke gjort funn. Det minnes for øvrig om aktsomhetsplikten i 

forhold til Klturminnevernloven §8. 

3.5 LANDBRUK 

I AR5 er området registrert med fulldyrka jord og åpen fastmark. 

 

Bildet viser AR5 og planavgrensingen 
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På befaring sommeren 2020 ser man at et mindre område med gress er blitt høstet ifm. 

grasproduksjon.  

3.6 NATURVERDIER 

I forbindelse med naturmangfoldet er det foretatt befaring i området og gjort en gjennomgang av 

offisielle baser. 

Det er utarbeidet et notat, se Vedlegg 1. 

Nedenfor er konklusjonen gjengitt:  

«Vurdering etter naturmangfoldloven §§8-12 

Nml § 8 – kunnskapsgrunnlaget 

Vurdering: Informasjon om vegetasjon, flora, pattedyr, fugl, annen fauna, rødlistede arter og 

naturtyper som er innhentet i forbindelse med denne saken, vurderes å være tilstrekkelig til å 

konkludere med at kunnskapsgrunnlaget er godt nok. 

 

Nml § 9 – føre-var-prinsippet 

Det vurderes som liten mulighet for at tiltaket kan gi omfattende 

og/eller uforutsette konsekvenser på naturmangfoldet i området 

eller omkring området. 

 

Nml § 10 – økosystemtilnærming og samlet belastning 

Artene innenfor planområdet er vanlig forekommende, og tiltaket 

vil ikke ha negativ belastning på disse artene. 

 

 

Nml § 12 – miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder 

Tiltaket forutsettes gjennomført med bruk av skånsomme metoder og teknikker for i størst mulig 

grad å unngå skader på miljøet. Tiltakshaver er ansvarlig for dette.  

  

Bildet viser fra befaring 
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3.7 REKREASJONSVERDI- OG BRUK 

Området har en slik beliggenhet at det ikke har en naturlig rekreasjonsverdi eller annen type 

friluftslivsverdi. Det går heller ingen etablerte stier i/over eller til området. 

Det er imidlertid godt tilrettelagt for turmuligheter i nærområdet -både på sjø og på land.  

Det er en småbåthavn i nærheten, og videre er det tilrettelagt med gangveier frem til etablerte 

turstier.  

 

Bildet viser oversikt over rekreasjonsverdier i nærheten 

3.8 SKOLE OG BARNEHAGE 

Skoler og barnehager ligger i kort gangavstand fra planområdet. Etter samtale med ansvarlig innen 

skole og barnehage opplyses det at Frøya kommune har som politikk å tilpasse seg dagens og 

fremtidens behov. Skoler og barnehager vil bli tilpasset og utvidet i takt med boligutbyggingen i 

kommunen.   

På bakgrunn av denne uttalelsen mener man at skole- og barnehagetilbudet er dekket i denne 

planen. 

Endring som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil det bli etablert 12 nye boenheter. 

Disse vil i hovedsak være små leiligheter, slik at man da beregner  ca. 2,1 beboere pr. boenhet.  

Ut ifra beregninger vil tiltaket generere om lag 0,78 barn per alderstrinn.  

80% av disse trenger barnehageplass: 0,8x0,78 = 0,6 

Dvs. at planområdet genererer 
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0,6 nye barnehageplasser pr alderstrinn og 

0,78 nye skoleplasser pr alderstrinn. 

Tallene ovenfor er bare en estimert beregning, og man vil tro at byggenes nærhet til planlagte 

omsorgssenter vil ha innvirkning på kjøpergruppen.  

 

Bildet viser oversikt over skole og barnehager 

 

3.9 BARN OG UNGES INTERESSER 

I planene er det avsatt store areal til uteopphold. Kommunens krav er 6m2 privat uteopphold og 

25m2 felles uteareal. 

Planen legger opp til 6m2 privat uteareal og henholdsvis 480m2 (område A) og 450 m2 (område B) 

fellesareal. Uteoppholdsarealet er større enn kommunens krav.  Her er det rikelig med plass til 

lekeområde for mindre barn. Det skal derfor settes av et areal på min. 10m2 som er tilrettelagt for de 

minste barna.. 

For å sikre gjennomføring er det krav om minst ett lekeapparat og en benk/sitteplass. 
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Bildet viser forslag til situasjonsplan med størrelse av uteareal 

I forbindelse med reguleringsplanen for naboplanen Bekken er det avsatt to større areal for 

lekeplasser. Videre er det et større areal for friområde.   

 

Bildet viser planområdet og lekearealer for større barn 



 

 

14 

 

Dette er areal som de større barna naturlig vil kunne bruke. Det er tilrettelagt trafikkmessig også ved 

at det er fortau langs veiene frem dit. Det er kun kryssing av vei som utgjør en liten trafikkrisiko. 

Avstand til nærmeste lekeplass er ca 350m (langs vei). Til friområde er det ca 100m og til turområde 

ca 550 m. 

 

3.10 VEG OG TRAFIKKFORHOLD 

3.10.1 Kjøreatkomst 

Adkomsten til området vil bli via 

regulert vei.  Denne veien er ikke bygd 

ennå, men  den er planlagt i 

forbindelse med reguleringsplan 

Bekken. Den er regulert til 4,0m 

kjørebredde og fortausareal på 3,0m 

Adkomst inne i reguleringsplan 

Myran/Beinskaret er satt til 4,0 m.  

 

 

 

 

3.10.2 Trafikkmengde 

Trafikkmengden er beregnet ut i fra stipulert turproduksjon.  En beregner ca 1,5 tur pr enhet. 

Trafikkbelastningen vil da bli 18 turer pr. døgn. 

 

3.10.3 Trafikksikkerhet 

Adkomstveien 

inn til området 

er ikke bygd 

ennå. Se bilde  

 

 

 

 

Bildet viser adkomsten til planområdet 

Bilde viser planområdet og planlagt vei og fortau (innenfor rød sirkel) 
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Innenfor planen vil det bli ca 20 m vei. Her vil det ikke bli fortau. Man tenker å begrense adkomsten 

fra større biler ved at renovasjonsløsningen legges ved avkjørslene. På den måten unngår man slik 

kjøring inn i planområdet.  

Trafikksikkerheten for gående og syklende er godt ivaretatt ut av området via etablert og planlagte 

fortau.  Man kan forøvrig bevege seg langs fortau fra planområdet og flere kilometer i alle retninger. 

3.10.4 Kollektivtilbud 

Området har tilgang til kollektivtrafikk via bussholdeplass ved Sistranda. 

3.10.5 Myke trafikanter 

Dette punktet er også belyst i punkt 3.8. Myke trafikanter er ivaretatt. Det er etablert fortau og stier i 

nærområdet - både til skole, barnehage og lekeplasser.  20 m av vei i planen har ikke fortau. 

3.11 UNIVERSELL UTFORMING 

Området er forholdsvis flatt og er godt egnet for universell utforming. Området skal opparbeides i 

henhold til gjeldende regler. 

3.12 VANNFORSYNING OG AVLØP 

Vann og avløp går via kommunalt anlegg.  

Det opplyses at det ikke er tilstrekkelig kapasitet på vannledningen som ligger på tomta. Det må 

legges en ny ledning inn til området. 

Overvanns- og avløpsledning går over tomta. 

 

3.13 ENERGI 

Området berører ikke høyspenningsanlegg.   
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3.14 STØYFORHOLD 

Området er ikke støyutsatt.  Området ligger for langt fra FV 714 til å bli påvirket. 

  

Bildet viser støysonekart fra vegvesenets database 

Nærmeste støykilde er lokal biltrafikk i boligfeltet. Men her er det svært lav ÅDT.  

Planområdet ligger 

bak eksisterende 

bygninger som 

skjermer for biltrafikk 

fra den største 

adkomstveien. Her er 

det også lav ÅDT 

  

 

 

                                                                     Bildet viser de nærmeste støykildene 

For håndtering av støv støy i anleggsperioden skal det utarbeides en plan som skal legges ved søknad 

om tiltak. Denne skal sikre at støygrense i tabell 4 (alt. tabell 5) i støyretningslinjen i T-1442 blir 

overholdt. 
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3.15 RISIKO OG SÅRBARHET – EKSISTERENDE SITUASJON 

Det er utarbeidet en ROS-analyse, se vedlegg 2. 

De viktigste uønskede hendelsene er: 

«De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være ved mye nedbør. Ved gitte situasjoner kan det 

samle seg mye overvann i området.   

Område er vindutsatt og ligger i et område hvor det er mindre fare for radon.   

På grunn av at det ligger flere vann/avløpsledninger her, kan det under utbygging være fare for brudd 

på ledningsnettet. 

Tiltak: 

Overvannshåndteringen : Man skal tilstrebe å bruke eksisterende grøfter i området for å lede bort 

overvannet. Videre skal asfalteringen av området begrenses til parkeringsplasser og veier. 

Ledningsnett vann/avløp: Ledningene som ligger i grunnen må flyttes hvis byggene kommer 

nærmere enn 4 m.  Dette gjøres på tiltakshavers regning. 

Vind: Området er vindutsatt og nye bygg må derfor sikres for vindlasten som er gjeldende for Frøya. 

Videre må det under anleggsperioden gjøres tiltak mot flygeavfall fra byggeplassen. 

Radon: Området ligger i et område hvor det kan forekomme radon. Det skal legges radonsperre, noe 

som også er pålagt. 

 

3.15.1 GRUNNFORHOLD 

Området er undersøkt av en geolog og det er utarbeidet en rapport (se vedlegg 3)  

Utdrag av konklusjon: 

Det er utført geologisk vurdering for Beinskaret gnr/bnr 20/2,3 i Frøya kommune.  
Konklusjonen bygger på vurdering av løsmassekart, bratthetskart/ topografisk kart, flybilder og 
informasjon fra grunnundersøkelser på nabotomten utført for Frøya kommune av Rambøll (2019).  
Det er ingen leireproblematikk knyttet til planarealet. De marine strandavsetningene i området er godt 
dokumentert gjennom kommunens arbeide med omsynstjenester på nabotomten. I den forbindelse 
foreligger et geoteknisk notat med detaljerte anbefalinger til grunnarbeider i de kartlagte 
sedimentene.  

Det vurderte arealet tilfredsstiller kravene til klasse S2 i TEK 17 § 7-3. 

3.15.2 LUFT- OG GRUNNFORURENSING 

Ikke aktuelt i denne planen. 
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

Planområdet ligger i kommunedelplan for Sistranda i området avsatt til boligbebyggelse. 

Føringer er:  

• Kommuneplanens arealdel  

• Kommunedelplan for Sistranda 

• Boligplan for Frøya 

• Energi og Klimaplan 

• Trafikksikkerhetsplan 

 

4.1 OVERORDNENDE PLANER 

4.1.1 REGIONALE OG NASJONALE PLANER  

• Styrking av barn og unges interesser 

• Statlig planretningslinjer for klima og energiplanlegging 

• Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-areal og transportplanlegging 

• Regional strategi for arealbruk Sør-Trøndelag 

• Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 

• Universell utforming 

4.1.2 KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA  

Området ligger i kommunedelplan for Sistranda og er avsatt til fremtidig boligbebyggelse. 

 

Bildet viser utdrag fra kommunedelplan 
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4.2 REGULERINGSPLANER 

Planområdet berører en liten del av reguleringsplan for Bekken. Avgrensingen er gjort slik for å få 

med avkjøringen. Fortauet er derfor også med i denne reguleringsplanen. 

 

Bildet viser reguleringsplaner i område. Noe av fortauet blir med i planen for Bekken 

 

4.3 TEMAPLANER 

Har ikke kjennskap til temaplaner for dette området. 

4.4 STATLIGE PLANRETNINGSLINJER, RAMMER OG FØRINGER 

Se pkt 4.1.1 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

Området er ca 4,5 da og omhandler 2 tomter. Disse er tilrettelagt for flerboligbygg. 

5.1 PLANLAGT AREALBRUK 

Planforslaget omfatter to områder for konsentrert småhusbebyggelse. 

Disse områdene er tilrettelagt for flerboligbygg med 6 enheter hver. Det ligger eksisterende 

vannledninger i grunnen, noe som må hensyntas. En del av denne må legges om . 

Adkomsten mot planlagt vei o_SKV2 i reguleringsplan Bekken er vurdert å være beste alternativ. 

Man har hatt fokus på at høydene på de nye byggene skal være så lave som mulig. Et overordnet 

grep er at nye bygg ikke skal ha større høyde enn den eksisterende omkringliggende 

bebyggelsen.  
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5.1.1 REGULERINGSFORMÅL 

Nedfor er arealoppgave for planen med utnyttelse. Måleenheten er satt i m2 . 

 

 

5.2 GJENNOMGANG AV REGULERINGSFORMÅL 

5.2.1 REGULERINGSFORMÅLENE  

Planen omfatter følgende formål: 

• Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 

• Veg 

• Fortau 

• Renovasjon 

• Sikringssone-frisikt 

• Sikringssone- andre sikringssoner 

 

5.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING   

Området for boligbebyggelse er delt i BKS_1 og BKS_2 på henholdsvis 2083 og 2149 m2. 

Det er utarbeidet en skisse over området som viser hvordan området kan bebygges, se vedlegg 4. 

Tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for flerboligbygg. Planen er tilrettelagt for 2 stk. 6 mannsboliger i 2 

etg.  Byggene er plassert slik at de kommer minst mulig i berøring med ledninger som ligger i 

grunnen. 

På grunn av høydeforskjellen i terrenget vil andre etasje i de nye boligene komme på ca samme 

kotehøyde som gårdsplassen til de nærmeste eksisterende boligene. 

Plasseringen av byggene er foreslått på en slik måte at det virker minst mulig skjemmende på 

eksisterende bebyggelse. 
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5.3.1 BYGGEHØYDER OG BYGGGRENSE 

Førende for byggehøyden er høyde på adkomstveien og eksisterende omkringliggende bebyggelse.  

Veiadkomsten har man stipulert til å 

ligge på ca 16,5 moh. (veien er ikke 

prosjektert ennå). Terreng på 

områdene bør endres så lite som mulig. 

Man har derfor valgt terrenghøydene 

område A = ca 17,0 moh og område B 

18,0 moh. 

Intensjonen er at maks byggehøyde 

ikke skal overstige eksisterende 

bebyggelse som er ca 27.0 moh. 

Maks gesimshøyde/mønehøyde settes 

til 7,0 m fra planert terreng. 

Maks antall etg settes til 2,0. 

 

 

 

Byggegrensen er satt til 4 m fra tomtegrense med unntak av grensen mellom BKS1 og BKS2. Her går 

grensen i formålsgrensen.  

Det tillates å sette opp garasjer og boder osv. inntil 1 m fra tomtegrense. 

Byggegrense mot ledninger som ligger i grunnen er også 4 m.  

Bildet viser skisse over utnytting av areal 
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Bildet viser byggegrensene i planen 

5.3.2 GRAD AV UTNYTTING  

Utnytting av område er satt til maks 40 %. I henhold til kommunedelplanens bestemmelser 

 

Bebygd areal inkludert parkeringsareal og garasje/boder blir ifølge skissert illustrasjonsplan (vedlegg 

4) ca 610 m2. Maks bebygd areal er satt til 833 m2. 

 

5.4 BOLIGMILJØ OG BOKVALITET 

Området vil oppleves som stille og tilbaketrukket selv om det ligger i utkanten av eksisterende 

boligfelt. 
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5.5 UTEOPPHOLDSAREAL 

5.5.1 PRIVAT OG FELLES UTEOPPHOLDSAREAL  

Området skal følge kommunedelplanens krav til uteoppholdsareal som sier min. 6 m2 privat areal og 

25 m2 fellesareal.  

Tomtene er i sin helhet avsatt til boligformål. Byggesaken skal vise hvordan utbygger har tenkt 

utnytting av tomta. Det skal dokumenteres med en detaljert situasjonsplan og beregninger. 

Nedenfor er en tabell som viser de utregnede arealtallene basert på vedlagte illustrasjon. Se bildet 

nedenfor. 

 

Man ser av beregningen at det er 

krav til 6 m2 privat uteopphold og til 

sammen 150 m2 til felles areal pr 

tomt. 

Privat uteopphold løses med 

veranda/ terrasse og utearealet er 

henholdsvis 454 og 487 m2.  

Kravet til felles uteareal vil derfor 

være oppfylt. 

 

 

 

5.5.2 ANDRE UTEOPPHOLDSAREALER-LEK 

Området rundt husene er tilnærmet flatt. Det er rikelig areal for 

nærlekeplass.  På tomtene skal det avsettes et område på 

minimum 40m2 til nærlekeplass .  

Denne skal inneha minst ett lekeapparat og benk/sitteplass.  

Underlaget skal være plen eller annet støtdempende underlag. 

Dersom det er mer hensiktsmessig, kan man ha et felles 

lekeområde for begge tomtene,  men da med størrelse på min. 

80m2. Utførelsen skal sikres i rekkefølgebestemmelse. 

Bildet viser arealene som er egnet til felles uteoppholdsplass 
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5.6 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Planoppstart er forelagt fylkeskommunen, men kulturminnemyndigheten har ikke funnet at området 

er aktuelt for videre undersøkelser.  Det er vist til generell aktsomhetsregel. 

 

5.7 MILJØTILTAK 

Området ligger i nærheten av sentrum, så det er kort vei å gå. Dette reduser bruken av bil. 
Det er tilrettelagt med sykkelparkering i planen, slik at man legger til rette for mere bruk av sykkel og 
mindre br*uk av bil.  

 

5.8 SAMFERDSEL 

 

5.8.1  VEG OG ATKOMST 

Veg innenfor planområde skal være felles. Vegbredde settes til 4,0 m.   

 

Bildet viser adkomsten fra (hovedveien)Myran 

Adkomst inn til planområdet går via planlagt kommunal veg. I tilknytning til denne er det planlagt 

fortau. Fortau er regulert i Reguleringsplan for Bekken. Bredde fortau er satt til 3,0 m. 

Innenfor planen er det kun en mindre adkomstvei, ca 35 m lang.  Denne veien skal være felles for 

eiendommene i planområdet. Veien ligger i forholdsvis flatt terreng.  

Det beregnes liten trafikk (søppelbil skal ikke kjøre langs denne veien).  Det anses derfor ikke 

nødvendig med fortau. 
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5.8.2  VARELEVERING OG ATKOMST FOR STORE KJØRETØY  

Det er ikke behov for tilrettelagt adkomst for større kjøretøy i planen. 

Det er tilrettelagt for felles renovasjonsløsning ved avkjørselen. Det er derfor ikke nødvendig å 

tilrettelegge for større kjøretøy som renovasjonsbil inn til området. 

5.8.3  PARKERING 

Parkeringskravet er ifølge KDP 2 stk pr en enhet. Dette inkluderer parkering i garasje. Det vil derfor 

utløse krav om12 stk parkeringsplasser pr område. 

Parkering skal foregå på bakken og i garasje. 

Det er et krav om min/maks 24 parkeringsplasser til sammen for planen.  

Det er enkelt å tilrettelegge for ladepunkter i området. 

Sykkelparkering legges i tilknytning til parkeringsplassene ved husene. 

 

5.8.4 GANGTRASEER OG SNARVEGER 

Det er ingen snarveier eller gangtraseer i området. 

5.8.5 KOLLEKTIVTILBUD 

Nærmeste opparbeidet bussholdeplass finnes ved Sistranda sentrum ca 500m fra planområdet. 

Det er tilrettelagt for gående/syklende til sentrum og til bussholdeplassen. 

5.9 UNIVERSELL UTFORMING 

Planområdet er forholdsvis flatt, og utenomhusarealet vil derfor være tilfredsstillende med tanke på 

lite helling/stigning rundt byggene.  
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5.10 VANNFORSYNING, AVLØP OG OVERVANN 

Det er beregnet å koble seg til eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett. Overvann er planlagt gå 

i grunnen. 

 

Bildet viser eksisterende ledningsnett 

Eksisterende ledningsnett:  

Igjennom planområdet går det flere ledninger i grunnen. Spillvann og overvannsledningene her er 

større hovedledninger. 

For å være helt sikre på plasseringen har man målt inn eksisterende kummer i område med GPS og 

tegnet inn ledningstraseen i rettlinje mellom kummene.  Videre har man lagt til 4m byggegrense. 

 

Planlagt ledninger: 

Vannledningen som ligger i området har ikke kapasitet til å forsyne planen med vann. Det må derfor 

legges en ny 63mm vannledning fra kum V2 (se bildet på side 28) og frem til planområdet.  
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Man ønsker i utgangspunktet å unngå flytting av de eksisterende ledningene, men for å få plass til en 

garasje må man legge om ledningen mellom K18 og K19.(se nedenfor) Det er lite og relativt 

uproblematisk. Det er utarbeidet en grovprosjektering som viser hvordan dette tenkes utført.  

 

Bildet viser  vann og avløpskisse (grønne linjer er dagen eksisterende ledninger) 

Ettersom ledningsnettet er sterkt førende for planen, har man valgt å tegne den inn i plankartet med 

en sikringssone.   Sikringssonen tilsvarer byggegrense som er 4 m fra begge sider. 

Overvann 

Det går en eksisterende overvannsledning i området, den har dimensjon på 315 mm. 

Sett i lys av klimaendringen og tendensen til mere konsentrert regn, ønsker man å unngå overvannet 

i ledningsnettet.  Grunnen har bra drenering. Hvordan man tenker håndtering av overvannet er vist i 

vedlegg 6. 

Konklusjonen er at det er god infiltrasjon i grunnen, og ved hjelp av eksistere grøfter samt unngå 

tette overflater kan man føre overvannet til grunnen og ikke i til eksisterende rør.  
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5.11 RENOVASJON 

Det er satt av to mindre områder ved avkjørselen til å plassere avfallsdunker. 

 

Bildet viser område for renovasjon 

Disse områdene kan brukes til oppstillingsplass for renovasjonsdunker eller ved fremtidig nedgravd 

løsning. Det kan settes opp mindre skur /overbygg for bedre brukervennlighet.  Renovasjonsbilen 

skal ikke kjøre inn i planområdet. Den skal snu ved snuhammer (reguleringsplan Bekken) 

 

5.12 ENERGILØSNINGER 

Det er ikke gjort tiltak til alternative energiløsninger i planen. 
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5.13 RISIKO OG SÅRBARHET – AVBØTENDE TILTAK 

Tiltak: 

Overvannshåndteringen : Man skal tilstrebe å bruke eksisterende grøfter i området for å lede bort 

overvannet. Videre begrense asfaltering av områder til parkeringsplasser og veier. 

Ledningsnett vann/avløp: Ledningene som ligger i grunnen må flyttes dersom byggene kommer 

nærmere enn 4 m.   

Vind: Området er vindutsatt, og nye bygg må derfor sikres for vindlasten som er gjeldende for Frøya. 

Videre må det under anleggsperioden gjøres tiltak mot flygeavfall fra byggeplassen. 

Radon: området ligger i et område det kan være radon. Det skal legges radonsperre, noe som også er 

pålagt. 

5.14 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Rekkefølge i hht. støy i anleggsperioden: Det skal utarbeides en plan for håndtering av støy og støv i 

anleggsperioden. Dette er for å sikre forutsigbarhet til de nærmeste naboene. 

Utbyggingsavtale med kommunen: I forbindelse med flytting av eksisterende ledninger og legging av 

ny, skal det lages en avtale om hvordan dette skal håndteres. Videre skal det gjøres en avtale om 

opparbeidelse/bruk av adkomstveien som ligger på kommunal grunn. 
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6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

Planprosessen så langt: 

• Oppstartsmøte: 02.04.2020 (vedlegg 7) 

• Varsel om oppstart til private og offentlige instanser: 06.05.2020 

• Varsel om oppstart til naboer og berørte parter: 06.05.2020 

• Kunngjøring i Hitra-Frøya og Web: 12.05.2020 

Det er ikke avholdt nabomøter osv. 

Etter fristens utløp er det kommet inn merknader fra Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i 

Trøndelag, Mattilsynet, NVE og Statens Vegvesen og fra naboer, (se vedlegg 8). 

Nedenfor er de viktigste punktet gjengitt: 

Offentlig instanser 

Fylkeskommunen viser til prinsippene om universell utforming og til generell aktsomhet i forhold til 

automatiske vern av kulturminner. 

Fylkesmannens landbruksavdeling ønsker å sikre høy utnyttelse av området.  Videre anbefales 

løsninger som reduserer bakkeparkering.   

Svar: Det vises til pkt 8.6.2. Området har en utnyttelsesgrad som er høyere enn 

kommunedelplanenes krav til utnytting.  Parkering vil foregå på bakkenivå da dette er løsbart. 

Klima og miljøvern ønsker at støyrisikoen er vurdert og beskrevet i beskrivelsen. Videre ønskes tiltak 

som ivaretar utslipp av klimagasser.  Håndtering av overvann må videre beskrives.  Videre må det 

lages rekkefølgebestemmelser som skal hindre skadelige planter/organismer.  

Svar: Hensynet til støy er vurdert i kapittel 3.14. Det er ingen støykilder av betydning i nærheten. 

Støy og støv i anleggsperioden blir ivaretatt ved en plan som leveres med byggesøknaden. 

Klimautslipp er kommentert i pkt 8.12. Planområdet ligger i nærheten av sentrum med gode 

muligheter for gang-/sykkelveier og fortau. 

Overvannshåndteringen er beskrevet i kapittel 5.10. og i et eget notat. Man ønsker at overvannet går 

i grunnen og ikke i eksisterende overvannsledning. 

Tema skadelig planter og organismer er beskrevet i kapittel 8.6.2.  

Barn og unge ønsker tydelige krav om nærlekeplass og rekkefølgebestemmelser.  

Svar: Dette er omtalt i kapittel 5.5. Det skal opparbeides lekeareal for de mindre barna i området. 
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Helse og omsorg minner om universell utforming, og krav til uteopphold og bebyggelsens påvirkning 

på lys og solforhold. Samfunnssikkerhet viser til gjennomføring av ROS-analyse og tilhørende krav.  

Svar: Det vises til kapittel 5.9 om universell utforming og til 5.5 om uteopphold. Det er utarbeidet en 

ROS-analyse. Se i kapittel 5.13. 

Mattilsynet ønsker å få avklart om trykkforholdene i ledningsnettet er tilfredsstillende. Videre er de 

opptatt av eierforhold til ledningsnettet.  

Svar: Frøya kommune godkjenner at det legges ny vannledning fra VK2, se kapittel 5.10.  Det skal 

utarbeides avtale med kommunen om utbygging og eierskap. 

NVE viser til generelle retningslinjer innen flo, skred og overvann.  

Svar: Dette er besvart i ROS-analysen (kapittel 5.13). I tillegg er det laget et notat som vurderer 

overvann som er beskrevet i kapittel 5.10. Stabiliteten i grunnforholdene er vurdert og  omtalt i 

kapittel 3.15.1. 

Statens Vegvesen ber om at trafikksikker løsning for myke trafikanter blir vurdert. 

Svar: Dette er besvart under kapittel punkt 5.8 og 8.10. Det er ikke behov for avbøtende tiltak. 

Fire naboer er bekymret for utsikt og dets påvirkning på verdi. Videre er de bekymret for 

byggehøyden. Dette er naboene som bor i bygget avmerket i rødt i kartet nedenfor.  

 

Svar: Dette er omtalt i kapittel 8.17.  (se også tilhørende vedlegg). For disse naboene vil tiltakene 

planforslaget legger opp til få konsekvenser for utsikten. Avbøtende tiltak er gjort ved at terrenget 

ikke er hevet.  Videre har byggene fått lav takkonstruksjon og trekkes så langt nord som mulig for å få 

inn siktelinje.  

6.1 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING? 

Planen omfatter ikke krav om konsekvensutredning da arealformålet allerede er avklart i 

kommunedelplan for Sistranda. 
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7. KONSEKVENSUTREDNING 

Ingen konsekvensutredning. 

 

8. VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  

 

8.1 OVERORDNEDE PLANER 

Planen er i tråd med overordna kommunale planer. 

8.1.1 EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER 

Planforslaget vil påvirke planområdet for Bekken da det nå blir en ny avkjørsel i planen.  

Dette er løst ved at man tar med litt av reguleringsplanen for Bekken i denne planen. Dette for å få 

med avkjørslene. 

 

8.2 FORM OG ARKITEKTUR 

 

Bildet viser type bebyggelser i nærheten 

Området Beinskaret har vært gjenstand for mye utbygging i de siste årene. Nærområdet består 

derfor av for det meste ny men også noe eldre bebyggelse. Videre er det planlagt omsorgssenter i 

nærområdet. 
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Planområdet ligger mellom nytt og eldre boligfelt.  Det nye boligfeltet består av forskjellige 

leilighetsbygg, tomannsboliger og bygninger med 4 til 8 enheter. Disse flerboligbyggene er bygget i 

samme stilart med saltak, stående kledning og samme vindustype.  

Det eldre boligfeltet er ikke så tett bebygd og har stort sett saltak med stående kledning. Volumen er 

litt forskjellig i størrelse og form.  

Bildet viser type bebyggelse eldre bebyggelse 

Fargevalgene i det nærmeste bygningen er i samme nyansene. Området fremstår derfor som 

homogent og forutsigbart.  Hvis man beveger seg litt lengre unna planområdet, har bygningsmassen 

annet uttrykk. Da blir det ulik takform, bekledning og stilarter. Videre blir det flere eneboliger.  

Bygningene som ligger i området øst for planområdet, består i hovedsak av mindre eneboliger med 

tilhørende uthus. Disse er i 1 og 2 etg. Disse har i hovedsak saltak/valmtak og stående kledning. 

Bildet viser bebyggelsen i det nyeste boligfeltet, nærmest utbyggingsområde. 
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8.2.1 ESTETIKK 

 

Bildet viser 3D-modell av området (grå bygg er nye) 

De nye bygningene skal fremstå som en utvidelse av det nyeste boligfeltet. De to nye byggene skal 

utføres i samme materialer og med tilnærmet samme uttrykk som eksisterende bebyggelse.  

De nye byggene vil ikke bli en kopi av det som allerede er, men de blir tilnærmet lik med en annen 

takkonstruksjon. Mønehøyde på nye bygg vil være lavere enn mønehøyden på eksisterende bygg på 

eiendommen 21/346. Nivå gulv i andre etasje i 6-mannsboligen vil ligge på tilnærmet samme 

kotehøyde som eksisterende terreng på eiendommen 21/346. 

Flatt tak eller pulttak er valgt for å redusere byggets totalhøyde. Dette er gjort av hensyn til 

bakenforliggende bebyggelse.  På den måten unngår man mindre skygge på nabobyggene og bygget 

blir mindre dominerende. Se kapittel 8.17 om byggenes påvirkning på naboeiendommene. 

Det er utarbeidet en enkel 3D illustrasjon som viser hvordan de nye byggene vil fremstå sammen 

med eksisterende bebyggelse (vedlegg 9)  

Konsekvens: Det vil ikke blir silhuettvirkninger. Det tillates flatt tak eller pulttak med lav vinkel på 

bygningene av hensyn til omkringliggende bebyggelse. Ved å tillate denne type tak vil ikke områdets 

karakter påvirkes så lenge bordkledning og farge/materiale er samme som de øvrige. 

 

8.3 LEVEKÅR OG FOLKEHELSE 

Planen ligger i tilknytning til turområder og eksisterende fortau, noe som stimulerer til aktivitet. 

Videre er det ingen støy, støv eller forurensing i området. 
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En ser ikke at planen har negativ konsekvenser for folkehelsa. 
 

8.4 UTEROM 

Uteområdet rundt hver bolig er store flate flater. Disse er lette å tilrettelegge som sosiale 

samlingspunkt og små lekeplasser. 

Lekeplass for små barn er sikret i bestemmelsene 

 

8.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Området er vurdert til ikke være av interesse i forbindelse med automatisk fredede kulturminner. 

Men man har den generelle aktsomhetsplikten.  

Konsekvens: ingen 

 

8.6 BLÅGRØNNE VERDIER OG INFRASTRUKTUR 

8.6.1 SAMMENHENGENDE BLÅGRØNN STRUKTUR 

Ikke relevant. 

8.6.2 JORDRESSURSER 

Området har tidligere vært brukt i forbindelse med landbruk.  Ved befaring i sommer så man at deler 
av planområdet ble brukt i grasproduksjon.  
 
Konsekvens: Noe landbruksjord vil gå tapt.  Dette er avklart i overordnet planer. 
Det er krav om høy utnyttelse. Kommunedelplanen sier en tetthet på 1,5 enhet pr daa. 
Denne planen legger opp til en større tetthet en dette. Her er det 3 enhet pr daa.  
 
Matjord skal transporteres bort og tilbys andre interesserte.  
Hvis det oppdages uønskede arter i området, skal dette tas hånd om på forsvarlig vis.  

8.6.3 NATURMANGFOLD 

Området har vært befart av fagkyndig person. Det er da sett på flora. Videre har man sjekket diverse 

databaser for registreringer innen naturtyper og fuglearter.  Se egen rapport vedlegg 1. 

Konsekvens: En ser ikke at naturmangfoldet blir skadet ved denne utbyggingen. 
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8.7 REKREASJON OG FRILUFTSLIV 

Området ligger i tilknytning til eksisterende boligfelt og ligger ikke i nær tilknytning til etablerte 

friluftsområder. 

Konsekvens: Området vil ikke påvirke rekreasjon eller friluftsliv. 

 

8.8 SOSIAL INFRASTRUKTURSKOLE OG BARNEHAGE  

 

8.8.1 SKOLE OG BARNEHAGE 

Planforslaget vil medføre en liten økning av antall barn. Det vil da utløse et behov for barnehage og 

skoleplasser.  Det opplyses at strategien fra kommunens side ang. skole og barnehageutbyggingen er 

at de bygger ut etter hvert som behovet melder seg. En mener derfor at det skal være nok 

barnehage- og skoleplasser i området. 

Konsekvens: Planforslaget har ingen konsekvens for skole og barnehage. 

8.8.2 ANNEN SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Ingen påvirkning. 

8.9 BARN OG UNGES INTERESSER 

Planområdet legger ikke beslag på områder som brukes til lek eller ferdsel av barn og unge i dag. 

Planen vil derimot tilrettelegge for små barn med lekeplass og attraktivt uteområde.  

Konsekvens: Planforslaget har ingen negativ påvirkning på barn og unges interesser. 
 

8.10 SAMFERDSEL OG MOBILITET 

Hvilken trafikal forbedring eller forverring planforslaget vil kunne føre til i planområdet og 

nærområdet: 

8.10.1 ATKOMST OG VEG 

Planforslaget vil utløse noe trafikk.  Adkomstveien til område er satt til 4m bredde. Denne veien er 

tilkoblet planlagt vei i reguleringsplan for Bekken som igjen har avkjørsel til hovedvegen Myran. 

Konsekvens: Planforslaget vil kunne bidra med en mindre trafikkøkning for hovedvegen Myran.  
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8.10.2 PARKERING 

Det er beregnet 2 parkeringsplasser pr boenhet. Dette vil bli 24 plasser. 

Konsekvens: Det stilles krav om 24 parkeringsplasser til sammen i hele planområdet. Planforslaget vil 

ikke ha konsekvenser for andre parkeringsforhold. 

8.10.3 TRAFIKKSIKKERHET 

Trafikkøkning vil bli på ca 18 turer i døgnet.  

Det er ikke planlagt fortau innenfor planområdet da denne veien vurderes som lite trafikkbelastet.  

Det er planlagt fortau fra avkjørselen til hovedvei. 

Siktlinje i avkjørsel er ivaretatt 

Konsekvens: Trafikksikkerheten er ivaretatt. 

8.10.4 KOLLEKTIVTILBUD 

Konsekvens: Planene vil ikke få konsekvenser for kollektivtilbudet. 

8.10.5 MYKE TRAFIKANTER 

Det er ikke planlagt fortau innenfor planområdet da denne veien vurderes som lite trafikkbelastet.  

Det er planlagt fortau fra avkjørselen til hovedvei. Det er ingen stier eller snarveger i planområdet. 

Konsekvens: Planforslaget har ingen konsekvens for myke trafikanter. 

 

8.11 VANNFORSYNING OG AVLØP 

Det går offentlig vann-/avløps-  og overvannsledninger gjennom planområdet.. 

Planforslaget legger opp til at disse kan flyttes ved behov. Dette så fremt at byggegrense til 

ledningsnettet opprettholdes. 

Vann og avløp skal kobles til kommunalt ledningsnett. Overvann skal føres til terrenget. 

Konsekvens: Planforslaget kan føre til omlegging av kommunalt ledningsnett. 

8.12 ENERGI OG KLIMA 

Det er ikke planlagt alternative energikilder. 

Økt nedbør er hensyntatt ved at man fører overvann til grøntområde. 

Vind er hensyntatt i byggkonstruksjonen. 
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Konsekvens: Planforslaget har ingen negativ konsekvens for energi eller klima. 

Området ligger i nærheten av sentrum, så det er kort vei å gå. Dette reduserer bruken av bil. 
Det er tilrettelagt for sykkelparkering i planen slik at man legger til rette for mer bruk av sykkel og 
mindre bruk av bil.  

 

8.13 UNIVERSELL UTFORMING 

Ettersom planområdet er forholdsvis flatt, vil man kunne oppnå god universell utforming av 

terrenget, adkomstvei og uteoppholdsarealet. 

Konsekvens: Planforslaget har ingen negativ konsekvens på universell utforming. 

8.14 RISIKO OG SÅRBARHET – KONSEKVENSER 

Planforslaget vi ikke ha konsekvenser for: 

• overvann 

• vannledninger 

• avløpsledning 

Det vises til Ros-analyse vedlegg 2. 

De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være ved mye nedbør og at det i gitte situasjoner kan 

samle seg mye overvann i området.  På grunn av at det går vann/avløpsledninger over området kan 

det være fare for brudd på disse hvis det ikke blir hensyntatt. 

Tiltak: 

Overvannshåndteringen: Man skal tilstrebe å bruke eksisterende grøfter i området for å lede bort 

overvannet. Videre skal man begrense asfaltering av område til parkeringsplasser og veier. 

Ledningsnett vann/avløp: Ledningene som ligger i grunnen må flyttes hvis byggene kommer 

nærmere enn 4 m.   

 

8.14.1 FORURENSNING 

Konsekvens: Planforslaget vi ikke utløse forurensing. 

8.15 JURIDISKE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Det skal utarbeides avtale med kommunen for vann-/avløpsledninger og ny adkomstvei samt drift av 

disse.  
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8.16 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 

Man er ikke kjent med at planen kan føre til konsekvenser for næringsinteresser. 

 

8.17 KONSEKVENSER FOR NABOER 

Planforslaget vil få konsekvenser for omkringliggende bebyggelse. Det vil bli endret utsiktsforhold 

både for de nærmeste naboene  og naboen som ligger litt lengre fra. Se vedlegg 10. 

Det er noen ubebygde tomter ennå rundt planområdet. Når disse blir bebygd vil utsikten for noen av 

de bakenforliggende boliger uansett endres. 

Man har forsøkt å plassere byggene slik at det blir mindre innsyn, men noe innsyn er ikke til å unngå. 

Når det gjelder høydene så vil høyden på det eksisterende terrenget vest for planen være tilnærmet 

lik høyde på topp gulv andre etasje i de nye byggene.  

 

8.18 INTERESSEMOTSETNINGER 

Man er ikke kjent med at planen har interessemotsetninger. 

8.19 AVVEINING AV VIRKNINGER 

Ingen kommentarer. 

9. AVSLUTTENDE KOMMENTAR 

Plasseringen av disse boligene er strategisk riktig ved omsorgssenteret som er i ferd med å bygges. 

Man tenker da at noen leiligheter kan være attraktiv som «omsorgsboliger». 

Planforslaget består av 2 stk 6-mannsboliger. Disse vil kunne fremstå som en naturlig utvidelse av 

eksisterende boligfelt. Av hensyn til naboer er det åpning for å ha annen takform i dette området enn 

takform i tilstøtende område. Man har vurdert at dette ikke har så stor konsekvens for området i sin 

helhet så lenge farge og matrealvalg er tilnærmet det samme. 

Området ligger i en fordypning nedenfor eksisterende boliger så man må påberegne en del 

overflatevann fra dette området i tillegg til det selve planen vil genere. Det er derfor lagt vekt på å 

beholde de lokale drensgrøftene i området og føre vannet til terreng.  
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Plan ID: 5014202002 

Arkivsak: 20/569 

Reguleringsplan for Myran/Beinskardet B5 

Reguleringsbestemmelser         

Dato for siste revisjon av planbestemmelser: 04.05.2021 
Dato for plankart: 10.11.2020 

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.  

 

§ 1 REGULERINGSFORMÅL 

a) I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med 

følgende arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser:  

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

 Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (1112) 

Samferdsel (PBL § 12-5 nr. 2) 

 Veg (2010) 

 Fortau (2012) 

Hensynsoner (PBL §12-6) 

 Sikringssone/Frisiktsone (140) 

 Sikringssoner/Andre sikringssoner (190) 
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§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Generelle bestemmelser  

a) Bebyggelse skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Tilbygg, 

o.l. skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen med hensyn på de nevnte faktorer. Byggene 

skal ha helhetlig uttrykk i form og farger. 

b) Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så lave som 

mulig slik at en unngår høye fyllinger og videre silhuettvirkning i men hensyn til naboer og 

ferdselsveger.  

c) Bebyggelse og infrastruktur skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng, fortrinnsvis 

gjennom senkning av terrenget i bakkant, heller enn ved fylling i forkant. 

d) Eksisterende grøfter skal tilstrebes for å beholdes åpne. 

 

e) Ved søknad om søknadspliktige tiltak skal det utarbeides min. to terrengsnitt av tiltaket og 
situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser:  

• Bygningenes plassering, høyder og ev. byggetrinn 

• Eksisterende bebyggelse  

• Parkeringsareal og ev. Carport  

• Vann/avløp fra tilkoblingspunkt til bygning  

• Byggegrenser  

• Eiendomsgrenser  

• Utenomhusareal  

 Område avsatt til lek 

• Adkomst til veg  

• Renovasjon 

• Internt trafikkareal og parkeringsplasser  

• Behandling av den resterende ubebygde delen av tomta (herunder tilsåing og 
beplantning)  

 
f) Støy innenfor det regulerte området skal være i henhold til Miljøverndepartementets 

retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016), tabell 3, i T- 

1442/2016- kap.3, eller senere vedtatte endringer av regelverket.  

g) Universell utforming. All bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være universelt 
utformet slik det følger av bestemmelser i byggetekniskforskrift.  
 

h) Det minnes om aktsomhetsplikten i forhold til kulturminnevernloven §8. Dersom det i 

forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner skal arbeidet straks 

stanses og funnet skal meldes kulturminnemyndigheten i Trøndelag Fylkeskommune. 

i) Overskytende matjord fra planområdet skal skaves av og benyttes til jordforbedringstiltak 

og/eller nydyrking i nærområdet. Ved omdisponering av dyrka jord skal matjordlaget flyttes 

på en forsvarlig og agronomisk gjennomtenkt måte for bevaring av jordstrukturen. Jorda skal 

primært benyttes til jordforbedrende tiltak på nærliggende landbruksarealer. Det skal 
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dokumenteres at jordmasser som flyttes er fri for smittsomme sykdommer eller uønskede 

arter. Plan for flytting av matjord (matjordplan) skal godkjennes av landbruksmyndigheten i 

kommunen før det gis tillatelse til flytting av matjord og bygging innenfor planområdet 

 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

3.1 Boligbebyggelse -Konsentrert småhusbebyggelse (1112) 

Fellesbestemmelser for området 

a) Områder for konsentrert boligbebyggelse er det tillatt å oppføre 6-mannsboliger, 

rekkehus, eller mindre leilighetsbygg i maks 2 etg. Det tillates 6 enheter på hver av 

områdene BKS1 og BKS. 

b) Maks byggehøyde settes til 27.0 moh. Maks gesimshøyde settes til 25,5 moh. 

c) Det tillates flatt tak og pulttak med vinkel på inntil 15 grader. 

d) Det tillates tilbygg, garasje og uthus eller lignende.  

e) Garasje /boder tillates oppført inntil 1,0 meter nabogrensen. Dette gjelder selv om det i 

kartet er påtegnet en annen byggegrense. 

f) Minimum utnyttelse i planen skal være 3 enheter pr daa. 

g) Det settes krav til minimum 1,0 parkeringsplasser pr. enhet. For hver 10. parkeringsplass skal 

det etableres minst 1 handikapparkering. Det skal etableres tilfredsstillende antall 

gjeteparkeringer. Parkeringsplass skal markeres med mål 230 cm x 500 cm. 

Handicapparkering skal ha minimum areal på 450 cm x 600 cm. 

h) Maks parkeringsplasser samlet for områdene BKS_1 og BKS_2, skal ikke overstige 24 stk. 

i) Det skal etableres 1 sykkelparkeringsplass pr boenhet. 

j)  Det skal nyttes materialer og farger tilpasset bebygde og ubebygde omgivelser. 

k) Skjæringer og fyllinger på tomten skal tilsås.  

l) Det kan oppføres levegger med maksimal høyde på inntil 1,5 m over gjennomsnittlig ferdig 

planert terreng. Levegger skal tilpasses bebyggelsen og terrenget. 

m) Under planlegging av nye bygg, skal det tas hensyn til vind, det gjelder uteplasser og 

byggeteknisk utførelse.  

n)  Det skal legges radonsperre under bebyggelse som skal nyttes til beboelse.  

o) Byggegrense for eksisterende ledninger i grunnen er 4m. 

p) Det skal settes av min 40 m2 lekeareal pr tomt. Dette arealet skal være en naturlig del av 

driften av anlegget. Lekeområdet skal tilpasse de minste barna og ha minimum et 

lekeapparat og en benk. Underlaget skal være plen eller annet støtdempende underlag. 
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Lekearealet skal fremgå av situasjonsplanen.  Lekeområder som ligger i umiddelbar 

nærheten av vei og parkeringsareal skal fysisk skjermes mot trafikk. 

 Det tillates et større lekeområde som et fellestiltak for BKS_1 og BKS_2 da med samme 

krav som i punkt p) ovenfor, men med en størrelse på min 80m2. 

q) Minimum utendørs oppholdsareal settes til 6 m2 for privatareal og minimum 25 m2 for 

fellesareal per boenhet. 

r) Det er ikke tillatt med tette flater som kan hindre overvannshåndteringen på 

uteoppholdsarealet. Det tillates kun tette overflater på vei, adkomst og 

parkeringsarealer. 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

4.1 Veg (2010)  

a) Dette er veg som vises i plankartet. 

b) Veg SV skal minimum ha en kjørebredde på 4 m. 

c) Det skal tilrettelegges adkomst for utrykningskjøretøy. 

 

4.2 Fortau (2012)  

Innenfor område tillates anlagt fortau. Fortauet skal min være 3,0 m bredde og universelt utformet. 

 

4.3 Renovasjon (1550) 

Innenfor dette område kan det settes opp mindre bygg til oppbevaring av søppeldunker ol.. Der 

det er formålstjenlig kan det anlegges nedgravd renovasjonsløsning. 

 

4.3 Vann/Avløp  

a) Ny bebyggelse skal tilkobles kommunalt vann- og avløpsanlegg. 

b) Overvann skal føres til terreng.  

c) Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at dette 

ikke virker skjemmende i terrenget. Etter legging av vann - og kloakkledninger, samt 

plassering av eventuelle kummer, skal det foretas terrengmessige behandlinger, slik at det 

ikke oppstår sår i terrenget som virker skjemmende for omgivelsene.  

d) Søknad om tilkobling og abonnement til offentlig vann/avløpsanlegg sendes til 

driftsavdelingen, Frøya kommune, i god tid før tilkoblingen.  
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§ 5 HENSYNSSONER 

5.1 Sikringssone - Frisiktsone  

a) Det skal etableres frisiktlinjer 3x30 m i forbindelse med avkjørsel fra planområdet  

b) I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 

gjenstander slik at disse ikke blir høyere enn 0,5 m over høyden på de tilstøtende vegene.  

5.2 Sikringssone -annen sikringssone (ledninger i grunnen) 

Innenfor dette området kan det ikke settes opp bygg eller faste installasjoner som ikke kan 

flyttes.  

 

6.0 REKKEFØLGEBESTEMMELER 

a) Vann/avløp: Det kreves godkjent vann- og avløpsplan for området før det gis 
igangsettingstillatelse til bygging av byggene. 

 
b) Før ferdigattest på boligbebyggelsen kan gis, skal det være opparbeidet et lekeareal innenfor 

boligområde. Lekeplassen skal følge kommunens norm for lekeplass. 

c) Før byggetillatelse blir gitt, skal det utarbeide en plan for håndtering av støy og støv i 

anleggsperioden. Planen skal sikre at støygrense i tabell 4 (alt. tabell 5) i støyretningslinjen i 

T-1442 blir overholdt. Planen skal også vurdere Luftkvalitetsgrenser for bygg og anleggsfasen 

gitt i T-1520. 

d) Før byggetillatelse blir gitt, skal det utarbeides avtaler med kommunen på flytting av 

ledningsnettet og opparbeidelse/bruk av vei på kommunal grunn. 

e) Plan for flytting av matjord (matjordplan) skal godkjennes av landbruksmyndigheten i 

kommunen før det gis tillatelse til flytting av matjord og bygging innenfor planområdet. 

f) Planen skal ivareta nødvendige tiltak for trafikksikkerheten og redegjøre for trafikkavvikling 

før det gis brukstillatelse. 
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ROS-ANALYSE FOR MYRAN/BEINSKARETB5

I henhold til LOV2008-06-27 nr71 (Plan-ogbygningsloven) § 3-1 h og§ 4-3 skal det utarbeidesrisiko-og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) forreguleringsplanerogkommuneplanerfør de skal behandlespolitisk.
ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdetogarealbruk.

Kystplan ASv/<navn> hargjennomførtanalyse i samarbeid med <kunde>og<berørte etater>.

KORTSITUASJONSBESKRIVELSE AVPLANFORSLAGET
Planforslagetomfatteretmindre boligområde . Området ligger i tilknytningtil en et større boligfelt.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE
Gjennomgangen avrisikofaktorene viseratområde erlite belastetmed tanke på uønskede hendelser
Deter registrert naturgitte farere som kan påvirke planområdet . Dette erovervann ,vind ogradon.
Videre erdet registrert fellesvann/avløpsledningersom gårigjennom dette område.
Konklusjon:

Deviktigsteuønsketehendelseneforplanen vilvære vedmye nedbør. Vedgittesituasjonerkan
det samle segmyeovervann iområdet.
Områdeervindutsatt ogliggeriet områdehvordet ermindrefareforradon.
Pågrunn av det liggerflerevann/avløpsledningerher,kan det underutbyggingvære farefor
bruddpåledningsnettet.

BESKRIVELSE AVMETODE
Analysen ergjennomført i hht veileder fra DSB (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-
kommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/),veilederforPBL,
Overordnetrisikoogsårbarhetsanalyse for <NN kommune> ogegen sjekkliste. Analysen er basert på
foreliggende forslagtil reguleringsplan for…………………. ogtilhørende illustrasjoner.

Mulige uønskede hendelserer ut fra en vurderingsortert i hendelsersom kan påvirke planområdets
funksjon som trafikkområde,boligområde,friområde,oghendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene/miljøet(henholdsviskonsekvenser forogkonsekvenseravplanen).

Vurderingav sannsynlighetfor uønsket hendelse erdelt i:

Meget sannsynlig(4) kan skje regelmessig; hendelsen inntreffermerenn en ganghvertår

Sannsynlig(3)
kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang
hvert10. år

Mindre sannsynlig(2) kan skje; hendelsen inntreffer mellom en ganghvert10. åroghvert50. år

Lite sannsynlig(1)
hendelsen erikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffermindre
enn en ganghvert50. år
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Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delti:

Personskade Miljøskade
Skade på eiendom,
forsyning m.m.

Ubetydelig/ufarlig
(1)

Ingen personskader
miljøskader, kun mindre
forsinkelser;

Ingen miljøskader,
kun mindre
forsinkelser

Systembrudd er
uvesentlig/midlertidig. Ikke
behovfor reservesystemer

Mindre alvorlig/en
viss fare (2)

Ingen eller få/små
personskader

Ingen eller få/små
miljøskader

Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem/
alternativer ikke fins.
Omkostninger opp til NOK
3 millioner.

Alvorlig/farlig (3)

Inntil 4 døde og /eller få
men alvorlig
(behandlingskrevende)
personskader

Større skader på
miljøet med opptil
10 års restaurering

System settes utavdrift
over lengre tid (flere døgn).
Omkostninger opp til NOK
30 millioner.

Meget
alvorlig/meget farlig
(4)

Under 25 døde og/eller
inntil 10 farlige skader,
mange alvorlige og
lettere skader.

Alvorlige skader på
miljøet med opptil
25 års restaurering.

Systemer settes ut avdrift
over lengre tid; andre
avhengige systemer
rammes midlertidig.
Omkostninger opp til NOK
500 millioner.

Katastrofalt(5)

Over 25 døde og/eller
mer enn 10 farlige
skader og et stort antall
andre skader.

Meget alvorlige og
omfattende skader
på miljøetmed over
25 års restaurering.

Hoved- og avhengige
systemer settes permanent
ut avdrift. Omkostninger
over NOK 500 millioner.

Karakteristikk avrisiko som funksjon avsannsynlighetog konsekvens er gitt etter tabell 1.

Tabell1 Matrise forrisikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindrealvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

4. Meget sannsynlig 12

3. Sannsynlig

2. Mindresannsynlig

1. Litesannsynlig

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fhtnytte

• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres
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UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i
sjekklisten er vurdert,men ikke alle er funnet relevante i denne planen.

Eks. på utfyllingavanalyseskjema:(Farge ikolonnen forRisikoerhentet fra tabell1)

Hendelse/Situasjon Kons for Kons av Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak(Kommenter
hvisikkerelevant)

Kilde

planen planen

1. Steinsprang x 2 2 Kanværefareforsteinsprang
v/inn- ogutløpav tunneler……

Tabell2Analyseskjema

ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons.
for

Kons.
av

Sann-
synlig.

Konse-
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak(Kommenter
hvisikkerelevant)

Kilde

planen planen

Sjekkliste:

Natur- og
miljøforhold

Ras/skred/flom/bran
n

1. Steinsprang

2. Masseras/
leirskred

3. Snø-/isras

4. Dambrudd

5. Skybrudd/store
nedbørsmengder

6. Overvannflom/ X X LS MA 3 Vedmyenedbørkandet være
fareformyeovervann,da
området liggerietlavbrekk og
omkringliggendebebyggelseligger
på et høyerenivå

Befaring
Kystplan

7. Skogbrann
(større/farlig)

Vær,vindeksponering

8. Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm ogorkan)

X MS U 5 Området ervindutsatt på grunnav
at områdeliggerut mot havet.

e-klima

9. Nedbørutsatte
områder



Dittønske–vårutfordring!

Side4 av 7

Utarbeidet: 10.06.2020

ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons.
for

Kons.
av

Sann-
synlig.

Konse-
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak(Kommenter
hvisikkerelevant)

Kilde

planen planen

Natur- og
kulturområder

10. Sårbarflora

11. Sårbarfauna
/fisk,verne-
områderog
vassdrags
områder

12. Fornminner(Afk)

13. Kulturminne/-
miljø

14. Grunnvann-
stand

Menneskeskapte
forhold

Risikofylt industri
mm

15. Kjemikalie/
eksplosiv
(kjemikalieutslip
ppå landogsjø)

16. Olje- og
gassindustri
(olje-og
gassutslipppå
landogsjø)

17. Radioaktiv
industri
(nedfall/
forurensning)

18. Avfalls-
behandling
(ulovlig
plassering/
deponering/
spredningfarlig
avfall)

Strategiskeområder

19. Vei,bru,
knutepunkt

20. Forsyningkraft/
elektrisitet
(Sammenbruddi
kraftforsyning)
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons.
for

Kons.
av

Sann-
synlig.

Konse-
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvisikkerelevant)

Kilde

planen planen

21. Svikt i
fjernvarme

22. Vannforsyning X X LS U 2 Vannledninggårigjennom område Befaring
ogva-kart

23. Avløps-systemet X X LS U 2 Avløpsledninggårigjennom
område

Befaring
ogva-kart

24. Forsvars-område

25. Tilfluktsrom

26. Eksplosjoner

27. Terror/sabotasje
/ skadeverk

28. Vold/ransog
gisselsituasjon-er
(ellertruslerom)

29. Tele/
Kommunikasjons
samband
(sammenbrudd)

30. Kommunens
dataanlegg
(uhell/skader)

31. Samfunnsviktige
funksjoner
(bortfall av
tjenesterved
streik, sykdom
osv.)

32. Brann (med
større
konsekvenser)

33. Sammenrasning
av bygninger/
konstruksjoner

34. Dødsfall under
opprivende
omstendigheter

Andre
forurensningskilder

35. Boligforurens-
ning

36. Landbruks-
forurensning
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons.
for

Kons.
av

Sann-
synlig.

Konse-
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak(Kommenter
hvisikkerelevant)

Kilde

planen planen

37. Akutt
forurensning

38. Støv ogstøy;
industri

39. Støv ogstøy;
trafikk

40. Støy; andre
kilder

41. Forurensningi
sjø/vassdrag

..

42. Forurenset
grunn

..

43. Smittefra dyrog
insekter

44. Epidemierav
smittsomme
sykdommer

45. Gift eller
smittestofferi
næringsmidler

46. Radongass X S A 6 Området liggeri aktsomhet kart
forRadon ,klassifisert til moderat
til lav .

NGU

47. Høyspentlinje

Transport

48. Ulykkemed
farliggods

49. Bruddi
transportnettet
(i store
infrastruktur
traséer)

50. Bruddi
transportnettet
(i store
blindsoneveier)

51. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet til
området
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons.
for

Kons.
av

Sann-
synlig.

Konse-
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak(Kommenter
hvisikkerelevant)

Kilde

planen planen

Trafikksikkerhet

52. Større
trafikkulykke
(land,sjøogluft)

53. Ulykkeiav-/
påkjørsler

54. Ulykkemed
gående/
syklende

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser, krever tiltak. I hht vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse-nr med
konsekvenser i alvorlighetsgrad 2 eller høyere er førtinn i aktuell rute.):

Tabell3Matriseforrisikovurdering med hendelsesnummer

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindrealvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

4. Meget
sannsynlig

12

3. Sannsynlig Eks: 5,41,42

2. Mindre
sannsynlig

Eks: 1,16,51 Eks: 9,10,50,54

1. Litesannsynlig Eks: 4,29,34,35

• Hendelser i rødefelt: Tiltak nødvendig

• Hendelser i gulefelt: Tiltak vurderesut fra kostnad i fhtnytte

• Hendelser i grønnefelt: ”Billige” tiltak gjennomføres

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK
Gjennomgangen avrisikofaktorene viser at……………………………(eks.: planen generelt ikkeer
risikopreget…..). Forhold som i hhttabell 3 må påkalle oppmerksomhet,ogsom krever en vurderingav
tiltak, er gittnedenfor:



Reguleringsplan for Myran/BeinskaretB5

ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

Natur, klima og miljøforhold
En analyse av de problemstillingene som er funnetved gjennomgang av ROS – analysen
– sjekkliste

NR 46 Overflatevann

Beskrivårsaken
Ved myenedbør,kan det samlesmyeovervann i detteområde. Dettefordi detliggeri et
lavbrekkogatomkringliggendebebyggelsesliggerpå fyllingrundt.

Identifiser eksisterendetiltak

ingen

Sannsynlighetmed begrunnelse

Lite sannsynlig

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)
Oversvømmelser og vanninntrenging

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall

x
ingen

Skader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

ingen
Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen
ingen

Langtidsskader
kulturmiljø



Materielle verdier Økonomiske tap x Økonomisk tap kan
forekomme

Samletbegrunnelse avkonsekvens.

Samletvurdering er atdeter lite sannsynlig atdette kan skje og atdethar mindre
alvorlig konsekvens

Behov for
befolkningsvarsling

nei

Behov for evakuering nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

nei

Forslagtil tiltak
Deter inntegneten bekk eller grøfti FKB kartet. Ved befaring viser detseg atdette kun
er gjengrodde grøfter
Tiltak motoversvømmelse vil da være å begrense asfaltering til kun parkering og veier.
Eksisterende grøfter må tilstrebeså beholde åpne slik atdrenering fortsattkan gå her.

Overførbarhet
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ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

NATUR, KLIMA OG MILJØFORHOLD
En analyse av de problemstillingene som er funnetved gjennomgang av ROS-analyse-
sjekkliste
NR 7 VIND

Beskriv årsaken

VIND
Områdetligger i Frøya kommunesom topografisk setter vindutsatt

Identifisereksisterendetiltak

Deter ikke gjorttiltak

Sannsynlighetmedbegrunnelse

Deter Megetsannsynlig med store vindbelastninger fordi Frøya kommune er en
kystkommune

Sårbarhetsvurdering(kan detføretil svikti samfunnsfunksjoner)

Vindbelastningene i kommune ersværtgodtkjentog derfor tatthøydefor i all
byggevirksomhet, så man vurderer mulige skader som mindre alvorlig..

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

ingenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø



Materielle verdier Økonomiske tap x Skader på byggverk
ved store
vindbelastninger

Samletbegrunnelse avkonsekvens
Man vurdere situasjonen som megetsannsynlig med ubetydelig skade på grunn av
vindbelastning

Behov for
befolkningsvarsling

nei

Behov for evakuering nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

nei

Forslagtil tiltak
Planområde ligger vindutsatt.
Byggetekniske forskrifter legger føringer for hvordan bygg skal utformesi forbindelse
med vindlast. Dette blir ivaretatti byggetillatelsen gittav kommunen.

Norske standarder regulerer bygg i vindutsatte områder.
Byggetmå settesopp i henhold til gjeldende standarder.

Overførbarhet
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ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

Natur, klima og miljøforhold
En analyse av de problemstillingene som er funnetved gjennomgang av ROS – analysen
– sjekkliste

NR 22 Vannforsyning

Beskriv årsaken

Igjennom områdetgår detvannledninger

Identifisereksisterendetiltak

Deter i kommunenesforskrifter ikke tillatå bygg nærmere en 4m til kommunale
vann/avløpsledninger

Sannsynlighetmed begrunnelse

Ettersom ledningen er godtkartlagter detlite sannsynlighettil atman kan skade
ledningene.



Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)
Konsekvensene vil være ved ledningsbrudd. Da vil noen abonnenter blir uten vann en
periode.

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall

Skader og
sykdom

Stabilitet Manglende
dekning av
grunnleggende
behov

x Liten, men deter få
abonnenter som
kan bli berørt

ingen

Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

ingen
Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap ingen
Samletbegrunnelse avkonsekvens.
Deter ca 10 abonnenter som kan bli uten vann en kortperiode. Slike typer skader blir
oppdagetfortog deter vanligvis fortå reparere, Konsekvensene for en slik hendelse
blir derfor små.

Behov for
befolkningsvarsling

Ja, etmindre antall

Behov for evakuering nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

nei

Forslagtil tiltak

Følge kommunenssine retningslinjer som gjør atdetikke er tillatå byggnærmere en 4
m fra ledningene.

Overførbarhet
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ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

Natur, klima og miljøforhold
En analyse av de problemstillingene som er funnetved gjennomgang av ROS – analysen
– sjekkliste

NR 23 Avløpsledning

Beskriv årsaken

Igjennom områdetgår detvannledninger

Identifisereksisterendetiltak

Deter i kommunenesforskrifter ikke tillatå bygg nærmere en 4m til kommunale
vann/avløpsledninger

Sannsynlighetmed begrunnelse

Ettersom ledningen er godtkartlagter detlite sannsynlighettil atman kan skade
ledningene.



Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)
De største konsekvensene vil være ved ledningsbrudd. Dette vil på siktføre til
tilstopping av avløpsledningen og mindre opphoping av avløp som render uti grunnen..

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall

Skader og
sykdom

Stabilitet Manglende
dekning av
grunnleggende
behov

x Flere vil bli berørt,

Ja, må endre
rutiner

Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

x Avløp i grunnen

ingen
Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap ingen
Samletbegrunnelse avkonsekvens.
Et20 tallsabonnenter + omsorgssenter blir berørt. Detfører til atman ikke kan bruke
wc og avløp generelle. Detbetyr i verste fall atman ikke kan bruke vann. videre kan et
brudd føre til utslipp av avløpsvann i terrengetsom kan gi en midlertid forurensing.

Dette kan repareresrelativtfor og greitog ved slike situasjoner vil en ikke påberegne
lang tid før skaden er utbedret.

Behov for
befolkningsvarsling

Ja, de berørte. Men etlite antall personer

Behov for evakuering nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

nei

Forslagtil tiltak

Følge kommunenssine retningslinjer som gjør atdetikke er tillatå byggnærmere en 4
m fra ledningene.

Overførbarhet
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ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

Natur, klima og miljøforhold
En analyse av de problemstillingene som er funnetved gjennomgang av ROS – analysen
– sjekkliste

NR 46 Radongass

Beskriv årsaken

RADON
Deter i aktsomhetskartetfor Radon registrertnoen områder med moderataktsomhet
for radon

Identifiser eksisterendetiltak

Krav om radonsperre i byggesak- byggeforskriften.

Sannsynlighetmed begrunnelse

Sværtsannsynlig – fordi deter registrerti NVE sittaktsomhetskart.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)
Påvirkning av radon over tid kan være kreftfremkallende.

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall x

x
Påvirkning av radon
over tid kan være
kreftfremkallende

Skader og sykdom

Stabilitet Manglende dekning
av grunnleggende
behov

Ingen

ingen
Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen



Langtidsskader
kulturmiljø ingen

Materielle verdier Økonomiske tap ingen
Samletbegrunnelse avkonsekvens.

Samletvurdering er atuten tiltak er det risiko for radonbelastning på mennesker

Behov for
befolkningsvarsling

nei

Behov for evakuering nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

nei

Forslagtil tiltak

Byggetekniske forskrifter legger føringer for hvordan bygg skal utformes i forbindelse
med radon. Dette blir ivaretatti byggetillatelsen gittav kommunen

Norske standarder regulerer bestemmelser rundtradon.

Detmå leggesradonduk i forbindelse med bygging av boligbygg.
Dette er ivaretatti norsk standard ved bygging av huset.

Overførbarhet



 

2020044 Myran-BeinskaretB5 - Frøy Eiendom 

Notat naturmangfold 

 

Kystplan AS er engasjert av Frøy eiendom til å utarbeide forslag til reguleringsplan for området. 

Området er satt av til boligformål i kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger som et 

restområde/innklemt mellom eksisterende bebyggelse i vest, sør og nordøst. Området grenser til 

dyrkajord i nord. 

Befaring ble gjennomført 24.06.2020. 

Området fremstår som areal som ikke er i drift og holder på å vokse igjen med bjørk og rogn. 

Vegetasjonen er preget av grasarter, urter som tepperot, geitrams, soleie, hundkjeks, og små trær av 

dunbjørk og rogn. 

 
Bilde med typisk vegetasjon. Eng som ikke er i drift og holder på å gro igjen.  



 
Det er fuktig i vestre (øvre) del av området. Her ser man en grøft/bekkefar. 

 
Bildet er tatt mot sørvest og viser bekkefare/grøft 

 

En gjennomgang av Naturbase og Artskart gir ingen treff innenfor eller tilgrensende områder til 

planområdet. 



 

 
Utsnitt fra Naturbase 

Det er registrert fuglearter av særlig stor og stor forvaltningsinteresse utenfor området. Det er også 

registrert tre trua fuglearter utenfor planområdet. I sjøen er det områder for de samme artene 

(skravert område i bildet). 

 

 

 
Utsnitt fra Artskart. Planområdets beliggenhet er markert 

  



 
 

Vurdering etter naturmangfoldloven §§8-12 

Nml § 8 – kunnskapsgrunnlaget 

Vurdering: Informasjon om vegetasjon, flora, pattedyr, fugl, annen fauna, rødlistede arter, naturtyper 

som er innhentet i forbindelse med denne saken, vurderes å være tilstrekkelig til å konkludere med 

at kunnskapsgrunnlaget er godt nok. 

Nml § 9 – føre-var-prinsippet 

Det vurderes som liten mulighet for at tiltaket kan gi omfattende og/eller uforutsette konsekvenser 

på naturmangfoldet i området eller omkring området. 

Nml § 10 – økosystemtilnærming og samlet belastning 

Artene innenfor planområdet er vanlig forekommende, og tiltaket vil ikke negativ belastning på disse 

artene. 

Nml § 12 – miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder 

Tiltaket forutsettes gjennomført med bruk av skånsomme metoder og teknikker for i størst mulig 

grad å unngå skader på miljøet. Tiltakshaver er ansvarlig for dette. 

 

 

 

 

 

Brekstad, 03.07.2020 

Siri Vannebo 

Kystplan AS 
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1. Innledning 
På oppdrag fra Frøy Eiendom, er det gjennomført vurdering av massestabilitet for arealet ved 
Beinskaret, gbnr 20/2,3 på Sistranda i Frøya kommune. Vurderingen omfatter areal med krav 
etter sikkerhetsklasse S2 i § 7-3   TEK 17.  
 
Det foreligger ingen kjente fareområder for flom eller skred i influensarealet til de to tomtene. 
Videre vurdering av flom og skredfare er ikke nødvendig. 
 
NGU sitt løsmassekart viser de vurderte tomtene i marine strandavsetninger med mulighet for 
tilstedeværelse av marin leire eller andre lett eroderbare masser som vil kunne påvirkes av 
aktiviteten i det vurderte arealet.   
 
Det er gjennomført en lett terrenganalyse av eksisterende grunnkart, skyggekart og 
satellittdata.  
 
På oppdrag fra Frøya kommune, har Rambøll i forbindelse med utbygging av nye 
omsorgstjenester, utført grunnundersøkelser på tilgrensende tomt:   

• DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE  
• Notat – Geoteknisk vurdering av tomteområde april 2019 

Figur 1 Kartutsnitt med lokalisering av Sistranda i Frøya kommune (Kartverket) 
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Figur 2 Ortofoto med lokalisering av Beinskaret gbnr 20/2,3 i Frøya kommune (Kartverket) 

                                                                  
Figur 3 Tomteareal Sistranda Frøya kommune (Kartverket) 

 

2. Krav/metodikk 
Vurdering og konklusjon i denne rapporten responderer kravene som stilles i NVE sin 
Veileder nr 7- 2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred – kap. 4.5 Prosedyre for utredning av 
aktsomhetsområder og faresoner. 
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3. Analyse: Kart og satellittdata 

 
Figur 4 Grunnkart (Kartverket) 
 
Det er utført terrenganalyse basert på grunnkart (figur 4), ortofoto (figur 7), skyggekart (figur 
(5) helningskart (figur 7). Det vurderte arealet ligger ca. 18 m.o.h. Terrenget mellom tomtene 
og Nordfrøyveien har en helning på rundt 3o.  
 

 
Figur 5 Skyggekart gir god oversikt over geomorfologiske trekk i området, og er en 
visningsmåte som gir et relieffkart av terrenget- og er svært nyttige i geologiske 
skredkartlegginger for å avgrense løsneområder, skredbaner og skredavsetninger. 
Skyggekart i kombinasjon med koter gir god oversikt over topografiske trekk.  
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Figur 6 Helningskart viser bratthet av terrenget for hvert punkt i datasettet i forhold til 
nabopunktene. Helningsvinkel er en av de viktigste parameterne for å definere løsneområder 
for skred.  
 
Satellittdata 
Det er utført terrenganalyse ved hjelp av studier av flyfoto/skråfoto tilgjengelig gjennom 
http://www.hoydedata.no,  
 

 
Figur 7 Området sett fra luften (Kartverket/Høydedata) 

4. Historisk kildemateriale/ områdekunnskap 
Ingen geomorfologiske spor i området som indikerer leirproblematikk.  
Det er ikke registrert historiske skred i noen databaser.  
 
Rambøll har dokumentert grunnen ved omfattende sondering og prøvetaking i nabotomten. 
De har også foretatt graving av to prøvegroper for verifisering av sonderingene. 
Basert på disse målingene foreligger det en detaljert områdekunnskap. 
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5. Marine strandavsetninger 
NGU sitt løsmassekart viser at planarealet ligger i marine strandavsetninger. Dette gir 
mulighet for tilstedeværelse av marin leire. Fokus vil være å dokumentere sedimentene i 
tomten med tanke på tilstedeværelse av leire eller andre lett eroderbare masser som vil kunne 
påvirkes av aktiviteten i planarealet.   
 
Det finnes ingen kartlagte faresoner for kvikkleire i området. 
 

 
Figur 8 De vurderte tomtene ligger under marin grense. 
 
Grunnundersøkelser 
I forbindelse med bygging av nye omsorgstjenester på Sistranda på Frøya, er det gjennomført 
sondering, prøvetaking og graving av to groper i nabotomten for det vurderte arealet. 
Sedimentene i området beskrives i rapporten som ensartet og viser ingen tegn til 
tilstedeværelse av kvikkleire. 

6. Oppsummering 
Massestabilitet vurdert for Beinskaret gbnr 20/2,3 i Frøya kommune (figur 3).  
 
Vurderingen omfatter krav for sikkerhetsklasse S2 gitt i § 7-3 til TEK 17. 
 
Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan 
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller 
der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. 
Eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er enebolig, tomannsbolig og 
eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med maksimum 10 boenheter 
 
Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde 
 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 liten 1/100 

S2 middels 1/1000 

S3 stor 1/5000 
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TEK 17, veileder: Tilfredsstillende sikkerhet mot skred er angitt som en største nominell årlig 
sannsynlighet for skred. Sannsynligheten i tabellen angir den årlige sannsynligheten for 
skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse 
og/eller større materielle skader. Dette innebærer at en for de fleste skredtyper kan redusere 
utløpsområdet i forhold til det maksimale utløp til skred med den aktuelle sannsynligheten 

 
Massestabilitet 
  

 
Figur 9 viser oversikt over sonderinger i forbindelse med utbygging av omsorgssenter. Hull 
10, 11, 15 og 19 ligger tett opp til de to vurderte tomtene. Hull 10 og 11 er sidestilte ut fra 
avsetningsregime, mens hull 17 og 18 ligger mer distalt. 
 
Fra Rambøll: 
 
Området er oppdyrket. Humustykkelse varierer mellom 0,35 til 1,10 meter. 
 
Under torva er det registrert sand ned til berg. Sanda har varierende 
sammensetning med noe grus i enkelte prøver og mer finstoff (silt og leire) 
ned mot berget. 
Generelt er massene meget faste, slik at både boring og prøvetaking var 
utfordrende. I de første boringene som ble gjennomføre ble ikke berg entydig 
funnet, da løsmassene og berget hadde omtrent samme fasthet. Vi måtte 
derfor endre boreprosedyrene noe for å finne riktig overgang. 
For å kvalitetssikre og kalibrere boreresultatene valgte vi å hente inn en 
gravemaskin og gjennomføre prøvegraving i punkt 4 og 16. Prøvegravingen 
bekreftet våre boringer, med et torvlag over meget fast sand og generelt liten 
dybde til berg. 
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Vi anser grunnforholdene å være generelt like over hele planområdet.

Dybden til berg er målt i størrelsesorden 1,1 –2,6 meter under dagens
terreng. Det er boret 1 meterned i berg for bergkontroll.

Deter ingen leirproblematikk i de vurderte tomteneeller tilgrensende areal.

7. Konklusjon

Det er utført geologisk vurdering forBeinskaret gbnr 20/2,3 i Frøyakommune.

Konklusjonenbygger på vurdering av løsmassekart, bratthetskart/ topografisk kart, flybilder
og informasjon fra grunnundersøkelser på nabotomten utført forFrøya kommune av Rambøll
(2019).

Det er ingen leirproblematikkknyttet tilplanarealet. De marine strandavsetningenei området
er godt dokumentert gjennom kommunens arbeide med omsynstjenester på nabotomten. I den
forbindelse foreligger et geoteknisk notat med detaljerte anbefalinger til grunnarbeideri de
kartlagte sedimentene.

Det vurderte arealettilfredsstiller kravene tilklasse S2 i TEK 17 § 7-3.

Breiteig Fjordsenter 23.06.2020

Sidemannskontroll23.06.2020

Geolog/cand. Scient

Breiteig Fjordsenter
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NOTAT
Overvannshåndtering i planen

Dette notatet tar for seg overvannshåndteringen i området Myran/Beinskaret i Frøya kommune.

Dette er ikke en prosjektering, men viser prinsippene av overvannshåndteringen for område.
Overvannet er planlagt ledet i grunnen.

Planområdet ligger nedenfor et opparbeidet boligfelt. Dette feltet har mye asfalterte flater. Takvann
fra boligene går til steders ledningssystem, mens annen overflatevann blir ledet til grunnen.

Det er derfor snakk om håndtering av overflatevann fra boligfeltet ovenfor i tillegg til det som selve
planen genererer.

1. Planforslag
Det er utarbeidet en skisse som viserto stk6-mannsboliger, med tilhørende parkering og
garasjeanlegg.

En forventer at parkeringsplasser og veier blir asfaltert. Disse opparbeides på en slik måte at
overflatevannet blir ledet til terrenget ( i dette tilfellet opparbeidet uteoppholdsarealet med plen)



2 
 

 

2. Topografi 
Området ligger nedenfor et opparbeidet boligfelt. Dette feltet har mye asfalterte flater.  

Nedenfor ser man to snitt som viser hvordan de topografiske forholdene er. 
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3. Grunnforhold 
Grunnen består av god drenerbar masse og bærer ikke preg av mye overvann..  Videre er det anlagt 

en grøft her. Dette ser man i kartet og kan observeres i terrenget som en fordypning.   

I NGU sine kartdatabaser over områder med god infiltrasjonsevne, finner man at området har meget 

god infiltrasjonsevne. 

 

Bilde viser utdrag fra NGU kart temakart for infiltrasjonsevne 

 

4. Overvannshåndtering fra eksisterende terreng 
overvann fra det eksisterende terrenget ovenfor planen 

nedenfor er en prinsippskisse som viser hvordan overflatevannet fra terrenget ovenfor blir 

behandlet. 
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5. Overflatehåndtering innenfor planområde 
Overflatevannet Internt i området skal også ledes til terrenget.  

Nedenfor er en prinsippskisse for hvordan denne kan gjøres. 

 

 

6. Avsluttende kommentar 
Ved drensledninger, eksisterende grøft og infiltrasjon vil man kunne løse overvannshåndteringen på 

en akseptabel løsning. 

Når det sendes inn en søknad om tiltales til tiltak, skal det gjøres rede for overvannshåndteringen. 

 

 

 

 

 

Dato: 24.08.2020 

utarbeidet av 

May I Andreassen 
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ANALYSE
6-mannsboligenes påvirkning på eksisterende de eiendommer

Naboer og berørte parter

Denne analyser ser på hvordan to nye 6-mannsboliger vil påvirke de nærmeste omgivelsene
rundt. Dette i forhold til :

• Sol/skygge
• Utsikt/innsyn

1. Definisjon på nærmeste omgivelser
Analysen tar utgangspunkt i de nærmeste naboene , de som ser bygget og som man tror fårde
største konsekvensene.

Denne analysen begrenserseg derfor til de byggene som er anmerket med grønti kartet nedenfor.
Den ubebygde tomta gnr 21/343 er utelatt i denne analysen på bakgrunn av at det ikke er bebygd
ennå.

Bilde viser oversikt over eiendommene som er omtalt i denne analysen
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2. Planforslaget 
Intensjonen i planen er at ny bebyggelse skal være lavere  enn bygningene som ligger i terrenget 

ovenfor.  

Planforslaget består av 2stk 6-mannsboliger i 2 etg. I denne analysen går vi ut fra bygninger med flatt 

tak  

Høyde på planert terreng er stipulert til henholdsvis kote 17 for tomt BKS_1 og 18moh for BKS_2 

Maks gesimshøyde er satt til 7,0 .  

 

 

3. Omkringliggende bebyggelse 
Høydene på utvendig terreng er målt med GPS og høyde på bygninger er målt på kart. Videre er det 

utarbeidet en 3d-modell over område. 
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4. Sol/skygge  
Analysen viser sol/skygge 4 perioder av året. 

Henholdsvis. Mars, Juni, September og Desember, med tidspunkt 

 

 

 

Mars kl 12.00 

 

 

Mars kl 15.00 
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Mars kl 17.00 

 

 

 

Juni kl 08.00 



5 
 

 

 

 

Juni kl 12.00 

 

 

 

Juni kl 15.00 
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Juni kl 17.00 

 

 

 

September kl 12.00 
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September kl 17.00 

 

 

 

Desember kl 14.00 

 

Analysen viser at eksisterende bebyggelse ikke får større ulemper med tanke på sol og skyggeforhold  
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5. Utsikt og innsyn 
Her tar man for seg hver enkelt eiendom og gir en individuell vurdering. 

Øyehøyde er satt til 1,5 meter fra terrenghøyde, dette fortrinnsvis på uteplass eller fra stue 

Terrenghøyde er tatt fra ut i fra FKB- kart eller gps.  Nedenfor er et kart som viser høyder på terreng 

og møne. 

 

 

Tiltakets terrenghøyde og mønehøyde  

Tomt Høyde terreng Maks høyde bygg Ant etg. Høyde i 2 etg 

BKS_1 17,0 m.o.h 24,5 moh 2 20,0 moh 

BKS_2 18,0 m.o.h 25,5 moh 2 21,0 moh 

 

 

Konsekvens for naboeiendommen 

Gnr 20 bnr 22 -  Myran 25 

Type  Enebolig 

Antall enheter 1 

Terreng høyde 17,7 

Mønehøyde 23,3 

Utsiktsforhold Uforandret fra stue. 

Det må påberegnet noe innsyn fra den nærmeste bygningen, men det står noen høye trær ved 
eiendomsgrensen som skjermer for noe av innsynet.  

 

  



9 
 

 

Gnr 21 bnr 347 -  Kreklingveien 4 

Type  Flerboligbygg  i 2 etg 

Antall enheter 8 

Terreng høyde 18,3 

Mønehøyde 26,6 

Utsiktsforhold Uforandret fra stue 

Det må påberegnet noe innsyn fra BKS_2, men innsynet vil bli mot parkeringsplassen. 
oppholdsplassene til leilighetene er på motsatt side og bil ikke berørt.  

 

Gnr 21 bnr 346 -  Kreklingveien 2 

Type  Tomannsbolig leilighet nr B 

Antall enheter 2 

Terreng høyde 21,0 

Øyehøyde 22,5 

Mønehøyde 26,8 

Utsiktsforhold Endret utsiktsforhold, men det er  siktelinje mellom to bygg. Gårdsplassen ved 
leiligheten vil ligge på ca samme høydenivå som 2. etg  på BKS_2.   
Mønehøyde på leiligheten vil være høyere enn nybygget BKS_2. 

 
Det må påberegnet noe innsyn fra BKS_2, da fra 2 etg.   

 

Gnr 21 bnr 382 -  Kreklingveien 1 – 1 etg 

Type  Flerboligbygg  i 2 etg 

Antall enheter 4 

Terreng høyde 19,3 

Øyehøyde 20,8 (1. etg) 

Mønehøyde 28,4 

Utsiktsforhold  Endret utsiktsforhold, men det er det fremdeles siktelinje mellom BKS_1 og 2  

 
Innsyn fra BKS_1 og BKS_2 fra 2 etg i byggene. Begrenset innsyn fra parkeringsplass 
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Gnr 21 bnr 382 -  Kreklingveien 1 – 2 etg 

Type  Flerboligbygg  i 2 etg 

Antall enheter 4 

Terreng høyde 22,7 

Øyehøyde  24,2(2.etg) 

Mønehøyde 28,4 

Utsiktsforhold  Endret utsiktsforhold, men det er det fremdeles siktelinje mellom BKS_1 og 2 og 
over garasje. 

 
 

Innsyn fra BKS_1 og BKS_2 fra 2 etg i byggene.  

 

 

Gnr 21 bnr 325 -  Moltstien 12  

Type  Enebolig med sokkel 

Antall enheter 1 

Terreng høyde 24,5 

Øyehøyde  26,0 

Mønehøyde 29,7 

Utsiktsforhold  Uendret utsiktsforhold.  Øyehøyde er beregnet fra uteplass i 2 etg.   Høyde på 
BKS_1 er 24,5 moh 

 
 

Innsyn : det blir ingen innsyn, da planområdet ligger så lavt og det blir lang avstand   
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Gnr 21 bnr 324 -  Moltstien 14 – 1 etg. 

Type  Flerboligbygg  i 2 etg 

Antall enheter 4 

Terreng høyde 21,2 

Øyehøyde  22,7 (1 etg) 

Mønehøyde 28,8 

Utsiktsforhold  Mindre endringer av utsiktsforholdene. 

 
 

Innsyn : det blir lite/ingen innsyn, da planområdet ligger så lavt og det blir lang avstand   

 

Gnr 21 bnr 324 -  Moltstien 14  

Type  Flerboligbygg i 2 etg 

Antall enheter 4 

Terreng høyde 24,0 

Øyehøyde  25,5 

Mønehøyde 28,8 

Utsiktsforhold  Uendret utsiktsfohold 

 
 

Innsyn : det blir ingen innsyn, da planområdet ligger så lavt og det blir lang avstand   
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6. Samlet vurdering. 
To nye bygg i et etablert boligfelt vil naturligvis påvirke omkringliggende bebyggelse. I denne planen 

har man tatt noen valg for å begrense påvirkningen.  

Byggene har fått lav takkonstruksjon, orienteringen av byggene er gjort med tanke på sol/skygge, 

utsikt. 

Dette sammen med de topografiske forholdene gjør at de nye byggene vil ha liten påvirkning på de 

eksisterende bebyggelsen.  

 

 

 

 

Hitra 20/8 2020 

Utarbeidet av 

 May I Andressen 

Daglig leder  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN - FRØYA FLYPLASS 

 

Forslag til vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommunestyre å 

egengodkjenne detaljreguleringsplanen for Frøya Flyplass (planid: 1620201711), som 

vist på plankart datert 11.01.2021, planbeskrivelse datert 29.04.2021 og 

planbestemmelser datert 29.04.2021. 

 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir 

digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger. 

 

Det vedtas å oppheve gjeldende detaljregulering for Trøndelag kystflyplass (planid: 

1620200505) og deler av reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv716 (planid: 

1620200906) vedtatt 25.08.2010. 

 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 29.04.2021 

2. Planbestemmelser, datert 29.04.2021 

3. Plankart (med hensynssone), målestokk 1:3000 (A0), datert 11.01.2021 

4. Plankart (uten hensynssone), målestokk 1:3000 (A0), datert 11.01.2021 

5. Rapport: Støyfaglig vurdering, datert 11.12.2018 

6. Rapport: Naturfaglig vurdering av ål, datert 15.07.2019 

7. Rapport: Kystlynghei og andre naturtyper vurdering og verdisetting, datert 

04.01.2021 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

Planbeskrivelse, datert 09.03.2020 

Planbestemmelser, datert 09.03.2020 

Plankart, målestokk: 1:3000 (A0), datert 09.03.2020 

Plankart uten hensynssone, målestokk: 1:3000 (A0), datert 09.03.2020 

 

Saksopplysninger: 
Planforslaget 

Revidert planforslag ble mottatt fra Plankontoret 12.01.2021 og inneholder revidert 

planbestemmelser (01.01.2021), revidert planbeskrivelse (11.01.2021), reviderte plankart 



(11.11.2021) og vurdering og verdisetting av naturtyper i forbindelse med planer om utvidelse 

av Frøya flyplass, datert 04.01.2021. Støyfaglig vurdering og naturfaglig vurdering av ål fra 

tidligere planforslag ligger også til grunn for godkjenning av planen. 

 

Hensikt med regulering 

Det er ønskelig å utbygge ut og videreutvikle Frøya flyplass for å tilfredsstille krav i forskrift 

om utforming av flyplasser (BSL E 3-2) og/eller ICAO Annex 14. 

Planforslaget legger hovedsakelig til rette for utvidelse av Frøya flyplass i nordøstlig retning, 

slik at rullebanen øker totallengden til 1199 meter og bredden til 23 meter. Utvidelsen 

medfører en utfylling av deler av Korstjønna. 

Utvidelsen av flyplassen omfattes av BSL E 3-2, forskrift om utforming av store flyplasser 

(jfr. § 1-2. punkt 4). Dette medfører at det skal det fastsettes en referansekode for flyplassen 

som refererer til ulike krav som gjelder til utformingen. Noen av kravene har konsekvenser for 

utforming av reguleringsplanen. Referansekoden skal bestå av et tall som angir 

rullebanelengde og en kodebokstav som angir maks vingespenn og avstand mellom ytterside 

hovedhjul. Referansekoden setter altså begrensninger på hvilke flytyper som kan bruke 

flyplassen. 

Rullebanen for Frøya Flyplass dimensjoneres ut fra Referansekode 2, kodetall B, som angir 

rullebanelengde 800 – 1199 meter, og fly med vingespenn 15 m inntil 24 m. Rullebanen 

dimensjoneres som Ikke-instrumentrullebane - som kun er ment for luftfartøy som benytter 

prosedyrer for landing ved hjelp av visuelle hjelpemidler. Krav til bredde på rullebanen er 23 

meter (dagens rullebane er 15 meter bred). Det er også krav om snuplass som gjør det mulig 

for det største luftfartøy som bruker rullebanen å gjøre en 180° sving. Rullebanen skal 

omsluttes symmetrisk av et sikkerhetsområde, som både skal danne et hinderfritt område for 

luftfartøy i luften og redusere faren for skader på personer, luftfartøy og annet dersom 

luftfartøy ruller utenfor rullebanen. 

 

Beliggenhet, eksisterende forhold 

Frøya Flyplass ligger på Flatval. Planområdet utgjør om lag 1 948 daa, ligger nord for 

Flatval/Nabeita, ved Sandvatnet og Korstjønnin. Planavgrensningen tar utgangspunkt i 

gjeldende reguleringsplan og planskisse utarbeidet av Frøya kommune i 2006. Planområdet 

strekker seg opp mot 73 meter over havet ved Sperrvikberget og Sandvassheia. Området sør 

for Fv716 ligger ned mot 4 moh. ved Husvatnet. Selve rullebanen har slak stigning 

nordøstover, med beliggenhet fra 40-45 moh. På samme høydenivå ligger motorsportsentret. 

Adkomst til planområdet er fra FV 716, Sørfrøyveien. Fylkesveien er lagt om og rettet ut 

nord for Langåsen, uten at dette berører adkomsten til planområdet. 

 

Forhold til overordnede planer 

Plangrensen følger i all hovedsak plangrensen i gjeldende kommuneplan, der størsteparten av 

planområdet er båndlagt. Her skal gjeldende reguleringsplan videreføres. Det tas sikte på å 

oppheve gjeldende detaljregulering for Trøndelag kystflyplass (planid: 1620200505) og deler 

av reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv716 (planid: 1620200906) vedtatt 25.08.2010. 

 

Førstegangs behandling 



Planen ble vedtatt sendt ut til høring og offentlig ettersyn i HOAT, sak 29/20, 16.04.2020. 

Brev til naboer og regionale- og statlige sektormyndigheter ble sendt 27.01.2020, frist for 

merknader ble satt til 05.06.2020. 

 

Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 

08.03.17 Anmodning om oppstartsmøte mottatt 

fra Plankontoret 

Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 

foreslått planavgrensning 

24.03.17 

18.04.17 

06.04.18 

Oppstartsmøte avholdt Fra kommunen møter: Stian Aspaas Haugen 

(Arealplanlegger). Forslagstiller: Leif Conradi 

Skorem (Plankontoret). Tiltakshaver: Olav 

Andreas Ervik (SALMAR ASA) 

03.01.19 Varsel om oppstart mottatt og sendt til 

berørte grunneiere, naboer og 

sektormydigheter 

Frist for merknader satt til 08.02.2019 

08.01.19 Kunngjøring i Hitra-Frøya avisen  

09.01.20 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 

kommer med merknader 

09.03.20 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes 

Plankontoret 

24.04.20 Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht. 

merknadene som er gitt 

16.04.20 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 

24.04.20 Høring og offentlig ettersyn Planen sendes på høring og offentlig ettersyn 

til naboer og sektormyndigheter 

05.06.20 Høringsfrist utløpt Det er kommet 5 innsigelser fra 

Statsforvalteren i løpet av høringstiden 

11.01.21 Revidert planforslag mottatt Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 

merknader fra sektormyndighetene 

01.02.21 Forespørsel om tilbaketrekking av 

innsigelser 

Kommunen sender forespørsel om trekking av 

innsigelser 

11.05.21 Trekking av innsigelser av myndighetene Statsforvalteren trekker sine innsigelser 

 Planen behandles i planutvalget  

 Planen egengodkjennes i Kommunestyret  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 24.04.2020 til 05.06.2020. I 

samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til 



uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. 

Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter innspill Vurdering i plan 

DSB - Direktoratet 

for 

samfunnssikkerhet 

og beredskap 

28.04.20 Ingen merknader. Ingen merknader. 

Sametinget – 

Samediggi 

29.04.20 Minner om den generelle 

aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i 

reguleringsbestemmelsene. Foreslår 

følgende tekst: 

«Kulturminner og aktsomhetsplikten. 

Om noen under arbeid skulle mistenke 

funn av kulturminner, må en 

umiddelbar stanse arbeidet og gi 

beskjed til Sametinget og 

fylkeskommunen. Pålegget beskrives i 

lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(KML) § 8 annet ledd. Dette må 

videreformidles til alle som skal delta i 

gjennomføring av tiltaket» 

 

 

 

 

Foreslått endret ordlyd om 

generell aktsomhetsplikt og 

kulturminner er tatt inn. 

Kystverket 30.04.20 Ingen merknader. Ingen merknader. 

Statens Vegvesen 12.05.20 Ingen merknader. Ingen merknader. 

Mattilsynet 20.05.20 Ingen merknader. Ingen merknader. 

Trøndelag 

fylkeskommune 

25.05.20 Vannforvaltning: Plan må ivareta 

miljømålene for vann slik som fastsatt i 

regionalplan for vannforvaltning 2016-

2021. Nye inngrep skal skje på en slik 

måte at miljøstanden i vannet ikke 

forringes, noe som medfører behov for 

å vurdere løsninger som er mest mulig 

skånsomme for vannmiljøet. 

Kulvert under ny fylling må utformes 

slik at den ikke slammes ned i 

byggeperioden. Vannløpet må være så 

høyt at det ikke blir liggende under 

nivået for dannelse og akkumulering av 

bunnsubstrater. 

 

Fv716: I bestemmelser knyttet til 

hensynssoner står det: I frisiktsonen 

skal det være fritt langs veg og kryss 

over 0,5 over terreng. Busker, trær 

støyskjerm og gjerder som kan hindre 

sikten, er ikke tillatt. Denne 

formuleringen bør formuleres slik: «I 

frisiktsonene skal eventuelle 

sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 

meter over kjørebanenivå for 

primærvegen.» 

Lagt inn i 

rekkefølgebestemmelsene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordlyd om frisiktsoner er justert. 

 

 

 

 

 



 

Kulturminner: Minner om den 

generelle aktsomhetsplikten jf. KML § 

8 

 

Tatt til orientering. 

NVE - Norges 

vassdrags- og 

energidirektorat 

29.05.20 Ingen merknader. Ingen merknader. 

NTNU – Institutt for 

arkeologi og 

kulturhistorie 

07.06.20 NTNU Vitenskapsmuseet har ingen 

informasjon som tilsier forhøyet 

potensial for kulturminner under vann 

i reguleringsområdet, og vurderer at 

det ikke er stor fare for konflikt med 

slike. Det vil derfor ikke være 

nødvendig å gjennomføre en 

marinarkeologiskbefaring av 

sjøområdene i reguleringsplanen. 

NTNU Vitenskapsmuseet har dermed 

ingen anmerkninger til 

reguleringsendringen, slik det 

foreligger, men minner om 

meldeplikten. Dette medfører at 

dersom det oppdages kulturhistorisk 

materiale som kan være fredet eller 

vernet av loven her (keramikk, glass, 

vrakdeler etc.) må arbeidet straks 

stanses og NTNU Vitenskapsmuseet 

varsles jf. kulturminneloven § 14 tredje 

ledd jf. §§ 8 annet ledd, 13 første ledd 

første punktum og 13 annet ledd. 

Tiltakshaver plikter å underrette den 

som skal utføre arbeidet om dette, 

men står også selv ansvarlig for at det 

blir overholdt. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsforvalteren i 

Trøndelag 

17.06.20 Det fremmes følgende innsigelser til 

reguleringsplanen: 

1. Statsforvalteren fremmer med 
hjemmel i plan- og 
bygningsloven (PBL) § 5-4 
jf. rundskriv T-2/16 
innsigelse til planen inntil 
tiltaket er vurdert etter 
vannforskriften § 12, og til 
det er tatt inn en 
bestemmelse som sikrer 
overvåking av 
vannforekomsten. 

 
2. Statsforvalteren fremmer med 

hjemmel i PBL § 5-4 jf. 
naturmangfoldloven § 7 
og rundskriv T-2/16 
innsigelse til planen inntil 
det er avklart hvorvidt det 

 

 

Foreslått rekkefølgekrav (punkt 

5.4) om overvåkingsprogram for 

de berørte vannforekomstene. 

Det skal kartlegges kjemisk og 

økologisk tilstand etter ulike 

parametere bestemt av 

Statsforvalteren, både mht. 

nåverdi og framtidig utvikling. 

 

 

 

Verdi av naturtypene kystlynghei 

og nedbørsmyr er utredet 

(vedlegg) og vurdert, kapittel 

6.3, Naturmangfold, i 

planbeskrivelsen. 

Det er også tatt inn 



er kystlynghei med verdi 
A eller B i området og 
inntil tiltaket er vurdert 
etter naturmangfoldloven 
§§ 8-12. 

 
3. Statsforvalteren fremmer med 

hjemmel i PBL § 5-4 jf. 
naturmangfoldloven § 7 
og rundskriv T-2/16 
innsigelse til planen inntil 
påflygingsfare for 
rødlistede fuglearter er 
utredet og vurdert etter 
naturmangfoldloven §§ 8-
12. 

 
 
 
 
 

4. Statsforvalteren fremmer med 
hjemmel i PBL § 5-4 jf. 
rundskriv T-2/16 
innsigelse til utvidelsen av 
motorsportanlegget i 
nordøstlig retning. 

 
5. Statsforvalteren fremmer med 

hjemmel i PBL § 5-4 jf. T-
1442/16 innsigelse til 
planen inntil det er tatt 
inn en bestemmelse som 
sikrer at støyfølsom 
bebyggelse utenfor 
planområdet får 
tilfredsstillende støynivå 
på uteoppholdsareal og 
utenfor rom til støyfølsom 
bruk. 

 
Det fremmes følgende faglige råd til 

reguleringsplanen:  

1.  Statsforvalteren har 
faglig råd om at 
ordlyden i 
bestemmelsene punkt 
2.2 endres til: «der 
matjordlaget fjernes 
ved utbygging skal 
overskytende matjord 
primært brukes til 
jordbruksformål i 
nærområdet». 

 
2.  Statsforvalteren har 

bestemmelse som sikrer hensyn 

til lokalitetene med kystlynghei i 

anleggsfasen (punkt 2.2). 

 

 

Vurdering av påflygningsfare og 

hekkeområde for fuglearter på 

rødlisten er utredet og vurdert, 

kap. 6.3, naturmangfold, i 

planbeskrivelsen. 

Det er også tatt inn 

bestemmelser om vilkår for bruk 

av motorsportsenteret (punkt 

3.1.2) av hensyn til sensitive 

arter, samt bestemmelser som 

sikrer at anleggsarbeid tar 

hensyn til sensitive arter (punkt 

2.2). 

 

Område for utvidelse av 

motorsportsenter mot nord tas 

ut av plankartet, og berørte 

tema i planbeskrivelsen endres. 

 

 

 

Lagt inn i rekkefølgekrav (punkt 

5.2). I tillegg, er det også lagt inn 

bestemmelse om varsling og 

informasjon om motorsport- og 

luftsportarrangementer, punkt 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 2.2 om matjord er endret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilføyd i punkt 5.1 som 

rekkefølgekrav. 

 



faglig råd om at planen 
tar inn en bestemmelse 
som sikrer utbedring av 
kulvertene under 
flystripen, samt at 
vannveier åpnes/holdes 
åpne i området mellom 
Nord-Korstjønna og 
kulvertene under 
flystripen. 

 
3.  Statsforvalteren har 

faglig råd om at 
bestemmelsene må 
sikre at kulverten i 
Nord-Korstjønna blir 
utformet og plassert på 
en slik måte at også 
svømmende vannfugl 
kan ta seg gjennom 
den. 

 

 

 

 

 

 

 

Det er tilføyd rekkefølgekrav om 

det. 

Ingvill Enoksen 

(8/9) 

04.06.20 Ønsker kompensasjon for verditap på 

sin eiendom. Eiendommen ligger 

innenfor den planlagte utvidelsen av 

flyplassen og dens støysoner, der det 

er også bebygde 2 hytter. Ved 

utbyggelse av planen, blir det ikke tillat 

hytte-/boligfelt inni området. 

Kommunedirektøren ber om at 

forslagstiller/ utbygger tar 

kontakt med hjemmelshaver og 

besvarer konsekvensene som blir 

tatt opp i merknaden. 

 

Etter første forespørsel om trekking av innsigelsene, beholdt Statsforvalteren 1 innsigelse: 

Innsigelse fra Dato Hovedmomenter innsigelse Vurdering i plan 

Statsforvalteren 

i Trøndelag 

01.03.21 Ny kulvert i Korstjønna må 

beskrives. 

 

 

 

 

 

 

 

Utbedring av kulverter under 

flystripa må også beskrives. 

 

 

 

Lagt inn rekkefølgebestemmelse under 
5.2: Ved utvidelse av rullebanen og 
utfylling av Nordre Korstjønn skal det 
etableres en kulvert som binder de to 
adskilte delene av vatnet sammen slik at 
akvatiske organismer som ål, ørret og 
svømmende vannfugl kan ta seg 
gjennom den. Kulverten skal utformes 
og etableres i henhold til anbefalingene i 
Statens vegvesens håndbøker N200 
Vegbygging og V134 Veger og dyreliv, 
samt Miljødirektoratets håndbok «Slipp 
fisken fram!» 
 
Lagt inn rekkefølgebestemmelse under 
5.2: Ved utvidelse av rullebanen skal 
eksisterende kulverter under flystripen 
utbedres slik at vannveier kan 
åpnes/holdes åpne mellom disse og 
Nordre Korstjønn for å lette vandring av 
ål langs vassdraget. 
Fyllinger/massehindringer foran 
innløp/utløp skal fjernes. 



 

Vurdering av om bekkeløpet 

mellom flystripa og 

motorsportsenteret kan åpnes. 

 

 

Det må tas inn bestemmelser som 

stiller krav til størrelse og 

utforming av kulvertene. 

 

 

 

 

Mengden slam som er forventet 

bør beskrives. 

 

 

 

Det må tas inn en bestemmelse 

om avbøtende tiltak som 

reduserer faren for nedslamming. 

 

 

 

 

 

 

Det bør vurderes å flytte utløpet 

til den lille vika i nordvest av 

Korstjønna hvor det er en kløft i 

terrenget. 

 

Det bør stilles krav i 

bestemmelsene til at vannløpet 

utformes mest mulig naturlig og 

ikke som en rett kanal. 

Det må gå fram av 

planbeskrivelsen at Korstjønna vil 

 
Det er tatt inn i Kap. 6.3 i 
planbeskrivelse vurdering av om 
bekkeløpet mellom flystripa 
ogmotorsportsenteret kan åpnes. Det er 
også gjort en nærmere beskrivelse og 
vurdering av etablering av nytt bekkeløp 
ogutløp fra Nord-Korstjønn. 
 
Lagt inn rekkefølgebestemmelse under 
5.1: Det skal vurderes behov for 
etablering av inntaksrist for kulverten i 
Nordre Korstjønn. Avstand mellom 
spaltene i risten bør ikke være mindre 
enn 20 cm. Plassering av risten må ligge 
såpass høyt at akvatiske organismer kan 
passere samtidig som kvister o.l. samles 
opp. 
 
Det er tatt inn en mer detaljert 
beskrivelse og vurdering av ny kulvert i 
NordreKorstjønn og eksisterende 
kulverter. Mengden slam som er 
forventet er beskrevet under Kap. 6.3 
om Naturverdier og avbøtende tiltak, i 
planbeskrivelsen. 
 
Foreslått vilkår for bruk av arealer og 
anlegg (punkt 3.2.4): Kulverter under 
rullebanen skal sjekkes jevnlig for å 
unngå nedslamming, fjerne uønsket 
slam/masse og sikre god 
vanngjennomstrømming slik at økologisk 
funksjon opprettholdes. Det ble også 
lagt inn under rekkefølgebestemmelse 
5.2 at det skal vurderes behov for 
etablering av sedimenteringsbasseng 
under anleggsarbeidet for å unngå 
nedslamming av kulvertene, både 
eksisterende og i Nordre Korstjønn. 
 
Lagt inn rekkefølgebestemmelse under 
5.1: Det skal ved prosjekteringen av nytt 
vannløp fra Nordre Korstjønn vurderes 
om utløpet kan etableres fra den 
nordvestlige vika i tjønna, hvor det er en 
kløft i terrenget. 
 
Vannløpet skal, om mulig, utformes 
etter de naturlige terrengformene, ikke 
som en rett kanal. 
 
 
Kap. 6.3 i planbeskrivelsen om 
«Naturverdier, påvirkning og 
konsekvens», er følgende setning: For 



bli delt i to med utfylling. En 

kulvert som forbinder de to delene 

av Korstjønna er et avbøtende 

tiltak for å redusere den negative 

påvirkningen, jf. vannforskriften § 

12 a). Dette må endres i 

planbeskrivelsen. Setningen For 

vannforekomsten vil tiltaket ikke 

fragmentere området ytterligere 

ut over dagens situasjon må tas ut. 

Tiltakene kan vurderes slik at med 

gode avbøtende tiltak vil ikke den 

samlede belastningen bli for stor, 

jf. nml §§ 10 og 12. 

vannforekomstenvil tiltaket ikke 
fragmentere området ytterligere ut over 
dagens situasjon» endret til: 
«Forvannforekomsten vil tiltaket 
medføre ytterligere fragmentering ved 
at Nordre Korstjønn blirutfylt og delt i 
to». 

 

Innsigelser 

Det ble varslet 5 innsigelser til planen fra Statsforvalteren i Trøndelag. Innsigelsene omhandlet 

vannforskrift og overvåking av vannforekomsten, naturmangfoldloven, motorsportanlegget 

og støy. Endringer ble utført og 4 av innsigelsene ble trukket. Den siste innsigelsen ble trukket 

etter følgende endringer: 

 

Bestemmelser: 

- Foreslått vilkår for bruk av arealer og anlegg (punkt 3.2.4): Kulverter under 

rullebanen skal sjekkes jevnlig for å unngå nedslamming, fjerne uønsket slam/masse og 

sikre god vanngjennomstrømming slik at økologisk funksjon opprettholdes. 

 

- Foreslått rekkefølgebestemmelser (punkt 5.1, før rammetillatelse gis): 

 Det skal vurderes behov for etablering av sedimenteringsbasseng under 

anleggsarbeidet for å unngå nedslamming av kulvertene, både eksisterende og i 

Nordre Korstjønn. 

 Det skal vurderes behov for etablering av inntaksrist for kulverten i Nordre 

Korstjønn. Avstand mellom spaltene i risten bør ikke være mindre enn 20 cm. 

Plassering av risten må ligge såpass høyt at akvatiske organismer kan passere 

samtidig som kvister o.l. samles opp. 

 Det skal ved prosjekteringen av nytt vannløp fra Nordre Korstjønn vurderes 

om utløpet kan etableres fra den nordvestlige vika i tjønna, hvor det er en kløft 

i terrenget. Vannløpet skal, om mulig, utformes etter de naturlige 

terrengformene, ikke som en rett kanal. 

 

- Foreslått rekkefølgebestemmelser (punkt 5.2, før bebyggelse og anlegg tas i bruk): 

 Ved utvidelse av rullebanen og utfylling av Nordre Korstjønn skal det etableres 

en kulvert som binder de to adskilte delene av vatnet sammen slik at akvatiske 

organismer som ål, ørret og svømmende vannfugl kan ta seg gjennom den. 

Kulverten skal utformes og etableres i henhold til anbefalingene i Statens 

vegvesens håndbøker N200 Vegbygging og V134 Veger og dyreliv, samt 

Miljødirektoratets håndbok «Slipp fisken fram!» 

 Ved utvidelse av rullebanen skal eksisterende kulverter under flystripen 

utbedres slik at vannveier kan åpnes/holdes åpne mellom disse og Nordre 



Korstjønn for å lette vandring av ål langs vassdraget. Fyllinger/massehindringer 

foran innløp/utløp skal fjernes. 

 Det skal etableres et tydelig vannløp langs nordsiden av den planlagte 

rullebanen som erstatning for utfylling av eksisterende utløp av Nordre 

Korstjønn. 

 

Planbeskrivelse: 

- Kapittel 6.4, Vassdrag og forurensning, er det presisert følgende; «Vurderingene etter 

vannforskriftens §12, vannforekomstens økologiske funksjon med tanke på 

eksisterende og planlagte inngrep er gjort i kap. 6.3, Naturverdier.» 

 

- Kapittel 6.3, Naturverdier, avbøtende tiltak: 

 Det er tatt inn en mer detaljert beskrivelse og vurdering av ny kulvert i Nordre 

Korstjønn og eksisterende kulverter. Mengden slam som er forventet er 

beskrevet. 

 Det er tatt inn beskrivelse og vurdering av om bekkeløpet mellom flystripa og 

motorsportsenteret kan åpnes. 

 Det er gjort en nærmere beskrivelse og vurdering av etablering av nytt 

bekkeløp og utløp fra Nord-Korstjønn. 

 

- Kap. 6.3 Naturverdier, påvirkning og konsekvens er følgende setning: «For 

vannforekomsten vil tiltaket ikke fragmentere området ytterligere ut over dagens 

situasjon» endret til: «For vannforekomsten vil tiltaket medføre ytterligere 

fragmentering ved at Nordre Korstjønn blir utfylt og delt i to». 

 

Trekning av innsigelser: Innsigelsene er hensyntatt i revidert planforslag. Kommunen har 

fått bekreftelse på at varslet innsigelsene fra myndigheten er trukket. 

 

Øvrige endringer etter førstegangsbehandling 

Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn: 

Bestemmelser: 

- Det er tatt inn bestemmelse som sikrer hensyn til lokalitetene med kystlynghei i 

anleggsfasen (punkt 2.2). 

- Foreslått endret ordlyd om generell aktsomhetsplikt og kulturminner er tatt inn. 

- Ordlyd om frisiktsoner er justert. 

- Foreslått rekkefølgekrav (punkt 5.4) om overvåkingsprogram for de berørte 

vannforekomstene. Det skal kartlegges kjemisk og økologisk tilstand etter ulike 

parametere bestemt av Statsforvalteren, både mht nåverdi og framtidig utvikling. 

- Foreslått rekkefølgekrav (punkt 5.2) som sikrer at støyfølsom bebyggelse i og utenfor 

planområdet får tilfredsstillende støynivå. 

- Bestemmelser om varsling og informasjon om motorsport- og luftsportarrangementer 

er tatt inn, punkt 3.1. 

- Det er tatt inn bestemmelser om vilkår for bruk av motorsportsenteret (punkt 3.1.2) 

av hensyn til sensitive arter. 

- Foreslått bestemmelser (punkt 2.2) som sikrer at anleggsarbeid tar hensyn til sensitive 

arter. 

- Punkt 2.2 om matjord er endret: der matjordlaget fjernes ved utbygging skal 

overskytende matjord primært brukes til jordbruksformål i nærområdet. 



- Punkt 5.1, det er tilføyd rekkefølgekrav om utbedring av kulvertene under flystripen, 

samt at vannveier åpnes/holdes åpne i området mellom Nord-Korstjønna og kulvertene 

under flystripen. Det er tilføyd rekkefølgekrav om at kulverten i Nord-Korstjønna blir 

utformet og plassert på en slik måte at også svømmende vannfugl kan ta seg gjennom 

den. 

 

Planbeskrivelse: 

- Verdi av naturtypene kystlynghei og nedbørsmyr er utredet (vedlegg) og vurdert, 

kapittel 6.3, naturmangfold. 

- Vurdering av påflygningsfare og hekkeområde for fuglearter på rødlisten er utredet og 

vurdert, kap. 6.3, naturmangfold. 

 

Plankart: 

- Område for utvidelse av motorsportsenter mot nord tas ut av plankartet, og berørte 

tema i planbeskrivelsen endres. 

 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes 

oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. 

 

Vurdering: 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

 

Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Det er vurdert som lite 

sannsynlig at planforslaget vil medføre konflikter innenfor planområdet og omkringliggende 

områder. Kommunedirektøren vurderer planarbeidet som godt gjennomarbeidet, og at 

planbeskrivelsen, ROS og andre analyser holder en tilfredsstillende kvalitet. I tillegg er det 

gjort omfattende skisseprosjektering slik at man kan danne seg et godt bilde av hvordan 

prosjektet kan bli seende ut. 

 

Konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret egengodkjenner planforslaget for Frøya 

flyplassen. 
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Revisjon 02 11.01.21 Endring av planforslag for å imøtekomme innsigelser og merknader 
innkommet i høringsrunden etter 1.gangsbehandling:  

Bestemmelser: 
- Det er tatt inn bestemmelse som sikrer hensyn til lokalitetene med kystlynghei i anleggsfasen

(punkt 2.2).
- Foreslått endret ordlyd om generell aktsomhetsplikt og kulturminner er tatt inn.
- Ordlyd om frisiktsoner er justert.
- Foreslått rekkefølgekrav (punkt 5.4) om overvåkingsprogram for de berørte

vannforekomstene. Det skal kartlegges kjemisk og økologisk tilstand etter ulike parametere
bestemt av Statsforvalteren, både mht nåverdi og framtidig utvikling.

- Foreslått rekkefølgekrav (punkt 5.2) som sikrer at støyfølsom bebyggelse i og utenfor
planområdet får tilfredsstillende støynivå.

- Bestemmelser om varsling og informasjon om motorsport- og luftsportarrangementer er tatt
inn, punkt 3.1.

- Det er tatt inn bestemmelser om vilkår for bruk av motorsportsenteret (punkt 3.1.2) av hensyn
til sensitive arter.

- Foreslått bestemmelser (punkt 2.2) som sikrer at anleggsarbeid tar hensyn til sensitive arter.
- Punkt 2.2 om matjord er endret: der matjordlaget fjernes ved utbygging skal overskytende

matjord primært brukes til jordbruksformål i nærområdet.
- Punkt 5.1, det er tilføyd rekkefølgekrav om utbedring av kulvertene under flystripen, samt at

vannveier åpnes/holdes åpne i området mellom Nord-Korstjønna og kulvertene under
flystripen. Det er tilføyd rekkefølgekrav om at kulverten i Nord-Korstjønna blir utformet og
plassert på en slik måte at også svømmende vannfugl kan ta seg gjennom den.

Planbeskrivelse: 
- Verdi av naturtypene kystlynghei og nedbørsmyr er utredet (vedlegg) og vurdert, kapittel 6.3,

naturmangfold.
- Vurdering av påflygningsfare og hekkeområde for fuglearter på rødlisten er utredet og

vurdert, kap. 6.3, naturmangfold.
Plankart: 
- Område for utvidelse av motorsportsenter mot nord tas ut av plankartet, og berørte tema i

planbeskrivelsen endres.
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Revisjon 03 29.04.21 Endring av planforslag for å imøtekomme opprettholdt innsigelse fra 
Statsforvalteren i Trøndelag etter ny uttalelse til planforslaget:  

Bestemmelser: 
- Foreslått vilkår for bruk av arealer og anlegg (punkt 3.2.4): Kulverter under rullebanen skal 

sjekkes jevnlig for å unngå nedslamming, fjerne uønsket slam/masse og sikre god 
vanngjennomstrømming slik at økologisk funksjon opprettholdes.

- Foreslått rekkefølgebestemmelser (punkt 5.1, før rammetillatelse gis):
o Det skal vurderes behov for etablering av sedimenteringsbasseng under 

anleggsarbeidet for å unngå nedslamming av kulvertene, både eksisterende og i 
Nordre Korstjønn.

o Det skal vurderes behov for etablering av inntaksrist for kulverten i Nordre Korstjønn. 
Avstand mellom spaltene i risten bør ikke være mindre enn 20 cm. Plassering av risten 
må ligge såpass høyt at akvatiske organismer kan passere samtidig som kvister o.l. 
samles opp.

o Det skal ved prosjekteringen av nytt vannløp fra Nordre Korstjønn vurderes om 
utløpet kan etableres fra den nordvestlige vika i tjønna, hvor det er en kløft i 
terrenget. Vannløpet skal, om mulig, utformes etter de naturlige terrengformene, ikke 
som en rett kanal.

- Foreslått rekkefølgebestemmelser (punkt 5.2, før bebyggelse og anlegg tas i bruk):
o Ved utvidelse av rullebanen og utfylling av Nordre Korstjønn skal det etableres en 

kulvert som binder de to adskilte delene av vatnet sammen slik at akvatiske 
organismer som ål, ørret og svømmende vannfugl kan ta seg gjennom den. Kulverten 
skal utformes og etableres i henhold til anbefalingene i Statens vegvesens håndbøker 
N200 Vegbygging og V134 Veger og dyreliv, samt Miljødirektoratets håndbok «Slipp 
fisken fram!»

o Ved utvidelse av rullebanen skal eksisterende kulverter under flystripen utbedres slik 
at vannveier kan åpnes/holdes åpne mellom disse og Nordre Korstjønn for å lette 
vandring av ål langs vassdraget. Fyllinger/massehindringer foran innløp/utløp skal 
fjernes.

o Det skal etableres et tydelig vannløp langs nordsiden av den planlagte rullebanen som 
erstatning for utfylling av eksisterende utløp av Nordre Korstjønn.

Planbeskrivelse: 
- Kapittel 6.4, Vassdrag og forurensning, er det presisert følgende; «Vurderingene etter

vannforskriftens §12, vannforekomstens økologiske funksjon med tanke på eksisterende og
planlagte inngrep er gjort i kap. 6.3, Naturverdier.»

- Kapittel 6.3, Naturverdier, avbøtende tiltak:
o Det er tatt inn en mer detaljert beskrivelse og vurdering av ny kulvert i Nordre

Korstjønn og eksisterende kulverter. Mengden slam som er forventet er beskrevet.
o Det er tatt inn beskrivelse og vurdering av om bekkeløpet mellom flystripa og

motorsportsenteret kan åpnes.
o Det er gjort en nærmere beskrivelse og vurdering av etablering av nytt bekkeløp og

utløp fra Nord-Korstjønn.
- Kap. 6.3 Naturverdier, påvirkning og konsekvens er følgende setning: «For vannforekomsten

vil tiltaket ikke fragmentere området ytterligere ut over dagens situasjon» endret til: «For
vannforekomsten vil tiltaket medføre ytterligere fragmentering ved at Nordre Korstjønn blir
utfylt og delt i to».
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1. BAKGRUNN

Hovedformålet medplanarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Frøya flyplass. Oppgradering av
flyplassen skal tilfredsstille krav i forskrift om utforming av store flyplasser (BSL E 3-2) og/eller ICAO
Annex 14. Følgende skal innarbeides i planforslaget:

- Rullebanen skal forlenges i nordøstlig retningfra 730 meter til 1199 meter.
- Rullebanebredden øker fra 15 meter til 23 meter.
- Restriksjonsområder og hensynssoner oppdateres.
- Sikre arealer for utbygging av hangarog administrasjonsbygg med atkomstveg.
- Sikre areal for eksisterende motorsportsenter (som er bygd ut etter dispensasjon).
- Sikre areal for ytterligere utbygging av motorsportsenteret, med klubbhus, motorsykkelbane

og forlengelse av dagens bilbane.

Planavgrensning er gjort med bakgrunn i gjeldende plan og avgrensning, samt en støyutredning som
nylig er gjennomført av Sweco Norge AS.

Plankontoret har utarbeidet planen på oppdrag fra Salmar ASA.

Kartutsnitt som viser planområdets beliggenhet rett nord for Flatval på Frøya. Nordre Korstjønna blir
berørt av utvidelsen av flyplassen medei fylling. Motorsportsentret ligger like sørøst for flystripa, men
benytter også deler av denne som bane i dag.
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2. PLANPROSESSEN 

2.1 Oppstartsmøte  
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 ble planspørsmålet tatt opp i flere møter med 
kommunen. Her har ble rammer for planarbeidet drøfta og avklart. Det er utarbeidet et samlet 
oppsummeringsreferat etter første oppstartsmøte avholdt med Frøya kommune 24.03.17, møte hos 
Statsforvalteren i Trøndelag med Frøya kommune 18.04.17 og møte hos Frøya kommune 06.04.18. 
Referatet følger planforslaget som vedlegg.  
 
Frøya kommune har vurdert at reguleringsplanen skal konsekvensutredes, men ikke ha planprogram, 
jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 8 pkt. a. Planer og 
tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  
 
Påvirkning på registrerte rødlistede arter (ål) innfor planområdet og konsekvenser vedrørende støy 
skal utredes.  

2.2 Kunngjøring av oppstart 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i avisa Hitra-Frøya den 8.1.19 og på kommunens hjemmeside. 
Samtidig ble det sendt brev/e-post med varsel om oppstart av planarbeidet til berørte grunneiere, 
naboer og sektormyndigheter den 3.1.19. Frist for å avgi uttalelse ble satt til 8.2.19. 

2.3 Innspill til planarbeidet 
 
Tabellen under gir oversikt over merknader som har kommet inn i forbindelse med varsel om 
oppstart.   
  

Sammendrag innspill fra myndigheter/andre 
organer  Forslagsstillers kommentar  

Statens vegvesen, brev 9.1.19 
 
Ut fra de hensyn Statens vegvesen er satt til å 
ivareta, har de ingen merknader til 
oppstartsvarselet. 
 

 
 
 
Tas til orientering.  
 
 

Kystverket, brev 18.1.19 
 
Kystverket har ingen kommentarer til 
avgrensning av planen eller kommende 
arealtilpassing av området.  
Eventuelle private brønner i området må 
kartlegges.  
 

 
 
Tas til orientering.  
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Trøndelag fylkeskommune, brev datert 11.1.19 
 
Vannforvaltning 
Tiltaket berører vannforekomst 
Sandvasselva/Grøtnesbekken, id 118-47-R med 
God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. 
Planen må ivareta miljømålene for vann slik 
fastsatt i regional plan for vannforvaltning 2016 
– 2021. Miljømål er satt for alt vann. Nye 
inngrep skal skje på en slik måte at 
miljøtilstanden i vannet ikke forringes, noe som 
medfører behov for å vurdere løsninger som er 
mest mulig skånsomme for vannmiljøet. Frøya 
kommune deltar i Søndre Fosen vannområde, 
og har koordinatorressurs tilgjengelig som kan 
brukes til å støtte innsats i saker som berører 
vann. I tillegg kan vannregionmyndigheten 
v/fylkeskommunen gi råd. 
 
Kulturminner  
Fylkeskommunen gjennomførte i 2006 en 
arkeologisk registrering av planområdet i 
forbindelse med tidligere plan. Det ble ikke 
observert automatisk fredete eller andre 
verneverdige kulturminner som planen vil 
komme i konflikt med. 
 
Viser til at kommunen har stilt krav om 
konsekvensutredning. Har så langt ingen andre 
kommentarer vedr. planoppstart. 
 

 
 
 
Tas til etterretning. 
Planen medfører ingen inngrep i 
Sandvasselva/Grøtnesbekken som vil forringe 
tilstanden. Viser også til kap.6, der 
konsekvensene for naturmangfoldet, og særlig 
forekomsten av ål i Korstjønnin, er utredet.  
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 

Statsforvalteren i Sør-Trøndelag, brev 6.2.19 
 
Ser positivt på at det utarbeides en 
reguleringsplan for dagens arealbruk til 
motorsportaktivitet og flyplass, i tillegg til 
utarbeiding av en mer langsiktig og helhetlig 
plan for videreutviklingen av området.  
 
Støy  
Støy kan være en stor utfordring både ved fly- 
og motorsportaktivitet. Det gjelder hensynet til 
støyfølsom bebyggelse og støy i friluftsområder. 
Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen, T-1442/2016, legges til 
grunn i planarbeidet.  
 
Det må vurderes om det er behov for mer 
detaljerte støyberegninger enn allerede 
utarbeidd støyutredning for de bygningene som 

 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Viser til konsekvensutredningen i kap. 6. Viser 
også til vedlagte støyfaglige vurdering der det 
er kartlagt to bolighus og tre fritidsboliger som 
ligger innenfor gul støysone, ingen innenfor rød 
støysone. Overskridelsene er marginale/små, 
og dette må også sees i relasjon til at 
aktivitetsomfanget i anlegget er begrenset. Det 
vurderes derfor ikke nødvendig med mer 
detaljerte støyberegninger enn det som 
foreligger. 
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blir tyngst berørt av de planlagte aktivitetene. 
Nødvendige avbøtende tiltak for å redusere 
støybelastningen må tas inn i planen. Det må 
også gis en vurdering av hensynet til 
friluftsområdene nært flyplassen.  
 
Forurensning 
Drivstoff, smøreoljer og kjemikalier som 
oppbevares og benyttes i området kan medføre 
forurensning til grunnen eller avrenning til 
eventuelle nærliggende vassdrag. Kommunen er 
myndighet på utslipp av oljeholdig avløpsvann 
og må stille nødvendige krav i henhold til dette. 
 
Farlig avfall må håndteres i tråd med 
avfallsforskriften, kap. 11. Driften i seg selv kan 
også medføre fare for forurensninger ved uhell 
eller lekkasjer. Det må derfor gjøres rede for 
hvordan forurensningsfaren skal håndteres 
innenfor planområdet (risikovurderinger) og 
hvilke avbøtende tiltak (beredskapsplaner) som 
kan settes i verk for å forhindre forurensning. 
Avbøtende tiltak må tas inn i bestemmelsene.  
 
Aktiviteten ved anleggene må beskrives, bl.a. til 
hvilke tider og årstider de forskjellige 
aktivitetene (motorsport, fly) skal finne sted. 
Eventuell bruk av kjemikalier til flyavising og 
baneavising må vurderes med tanke på evt. 
søknad om utslippstillatelse. Statsforvalteren er 
myndighet på utslipp fra flyplasser og ved stor 
aktivitet kan det være nødvendig med 
konsesjonsbehandling. Det må også avklares om 
bruken av flyplassen vil kreve konsesjon fra 
luftfartsmyndighetene. 
 
Naturmangfold  
Det må vurderes konsekvensene for 
rødlistearten ål ved utfylling som forutsatt i 
arbeidet med utvidelse av dagens flystripe. 
Dette må ses i sammenheng med bl.a. den 
samla belastningen på artens leveområder i 
kommunen.  
 
Det må også vurderes hvordan 
naturmangfoldverdiene i resten av planområdet 
vil bli berørt av planlagte tiltak. Det antas bl.a. at 
deler av planområdet består av kystlynghei som 
er en utvalgt naturtype.  
 

Gjeldende retningslinje for støy er tatt inn i 
bestemmelsene, sammen med anbefalte 
avbøtende tiltak.   
Hensyn til friluftsliv i forhold til støy er også 
vurdert i konsekvensutredningen.  
 
 
Viser til konsekvensutredningen og til vedlagte 
ROS-analyse, særlig vurdering av konsekvenser 
for forurensing av vann og vassdrag.  
 
 
 
 
Tas til etterretning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Dagens aktivitet og planlagt 
aktivitet ved flyplass og motorsportsenter er 
beskrevet. 
 
 
 
 
 
Frøya flyplass har konsesjon til drift med vilkår 
gjennom Luftfartstilsynet.  
 
 
 
Viser til konsekvensutredningen om 
naturverdiene og vedlagte naturfaglige rapport 
om ål.  
 
 
 
 
Tas til etterretning. Viser til 
konsekvensutredning der naturverdiene er 
vurdert.  
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Vassdrag  
Statsforvalteren minner om at inngrep i vann og 
vassdrag skal vurderes etter vannressursloven. 
Statsforvalteren viser også til vannforskriftens § 
12 som sier at inngrep eller endringer i en 
vannforekomst i utgangspunktet ikke kan 
tillates dersom kvaliteten på vannforekomsten 
forringes.  
 
Det må gis en vurdering av om de planlagte 
tiltakene vil føre til en forringelse av kvaliteten 
på vannforekomsten og om det er mulig å 
oppnå like god eller bedre økologisk tilstand i 
forbindelse med forlengelse av flystripa og 
planlagte tiltak i motorsportsenteret.  
 
Helse og omsorg  
Når planen kommer til offentlig høring, bør det 
fremgå hvordan folkehelseperspektivet er 
ivaretatt og hvilke vurderinger som er gjort. 
Beboerne som påvirkes av tiltaket må sikres 
helsefremmende boforhold og at de ikke 
utsettes for helseskadelige miljøfaktorer jf. 
avsnitt om støy. Andre relevante temaer som 
luftkvalitet, innvirkning på friluftsliv og 
trafikksikkerhet må også vurderes.  
Prinsippet om universell utforming er nedfelt i 
formålsparagrafen i plan- og bygningsloven og 
skal ivaretas i planleggingen og i det enkelte 
byggetiltak. Hvordan universell utforming er 
ivaretatt bør framgå av dokumentene.  
 
Samfunnssikkerhet  
Det må gjennomføres en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med 
plan- og bygningsloven § 4-3. Vi viser til DSB sin 
veileder og ny sjekkliste for eksempler på 
uønskede hendelser og lenker til nyttige 
regelverk. En sjekkliste uten videre beskrivelser 
og analyser ikke er å anse som en ROS-analyse.  
Vi minner om at ROS-analysen skal vurdere 
risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret 
arealbruk med dagens forutsetninger, samt 
vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan 
påvirke tiltaket. 
 
ROS-analysen skal legges ved i saken og 
synliggjøres i forslaget til reguleringsplan. 
Avdekket risiko skal møtes med tiltak som 

 
Viser til konsekvensutredningen der hensyn til 
vann og vassdrag er vurdert ut fra både 
vannressursloven og vannforskriften.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viser til konsekvensutredningen der 
folkehelseperspektivet er vurdert, sammen 
med støy, luftkvalitet, hensyn til friluftsliv og 
trafikksikkerhet.  
 
 
 
 
 
Hensynet til universell utforming er også 
beskrevet, og tatt inn i bestemmelsene.  
 
 
 
 
 
Viser til ROS-analysen, kap. 7.  
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hjemles i planbestemmelsene eller gjøres 
juridisk gjeldende på andre måter.  
 
NVE, brev 11.2.19 
NVE kommer med generelle anbefalinger til 
veiledere og verktøy til bruk i planarbeidet.  
 
Flom, erosjon og skred 
God arealplanlegging er det viktigste 
virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- 
erosjon og skred. Plan- og bygningsloven og 
byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav 
til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 
planlegging og utbygging. På 
reguleringsplannivå vil det ofte være behov for 
en detaljert fagkyndig utredning av faren. 
Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak 
NVE viser spesielt til aktsomhetsplikten i 
vannressursloven § 5 som pålegger at 
vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres 
slik at de er til minst mulig skade og ulempe for 
allmenne og private interesser. Det må fremgå 
av planen om det skal legges til rette for tiltak 
og arealbruk som vil påvirke de allmenne 
interessene i vassdragene (blant annet flora, 
fauna, kantvegetasjon, friluftsliv, osv.). Dersom 
det planlegges tiltak som påvirker allmenne 
interesser må dette beskrives på en slik måte at 
det kan vurderes opp mot Vannressursloven § 8. 
 
Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og 
overføring av energi er avgjørende for 
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til 
anlegg som har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. 

 
Tas til orientering. 
 
 
Viser til ROS- analysen, kap. 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viser til konsekvensutredningen, der 
naturverdiene, vassdrag og forurensning og 
friluftsliv er særlig vurdert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Det er ingen aktuelle anlegg i 
området.  

Sámediggi - Sametinget, brev 30.1.19 
 
Ser det som lite sannsynlig at det finnes 
automatisk freda samiske kulturminner i 
området. Har derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige innvendinger mot 
planforslaget.  
 
Minner om den generelle aktsomhetsplikten i 
kulturminneloven som bør nevnes i 
reguleringsbestemmelsene med følgende tekst; 
 

 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Tar til etterretning.  
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Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen 
under arbeid skulle oppdage spor etter eldre 
aktivitet, må en umiddelbart stanse arbeidet og 
gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. 
Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette videreformidles til alle som 
skal delta i gjennomføring av tiltaket.  
 
Minner også om at alle samiske kulturminner 
eldre enn 1918 er automatisk freda ifølge kml. § 
4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke 
funnet og registrert av kulturminnevernet. Det 
er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda 
kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter 
rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 

 
Sammendrag av innspill fra private Forslagsstillers kommentarer  
Rolf Hammervik, epost 15.01.19 
 
Ber om at Nordre Korskjønn blir ivaretatt som 
fiskevann. Som grunneier (gnr/bnr 9/6) 
benytter familien vannet til fisking av ørret, som 
fritidsaktivitet.   
I mai 18, dro jeg opp en ørret på 1,15kg, så det 
er viktig at vi fortsatt kan få opprettholdt 
bestanden av ørret (bestanden er liten, men det 
er en stamme der). 
 
Mitt forslag til løsning på dette er å lage en 
kanal under fyllingen, hvor fisk kan svømme fritt 
i hele vannet. Tidlig på 90-tallet ble vannet 
kultivert av frivillige interesserte fritidsfiskere, 
derfor håper vi det kan gjøres tiltak slik at vi 
fortsatt kan benytte vannet til ørretfiske.  
 

 
 
Tas til etterretning. Viser til 
konsekvensutredning for tema naturverdier.  
 
 
 
 
 
 
 
Planforslaget har rekkefølgebestemmelser med 
krav om kulvert under rullebanen som sikrer 
forbindelse i Nordre Korstjønna som avbøtende 
tiltak.  
 

Halgeir Hammer, epost 14.1.19 og 21.1.19 
 
Representerer grunneier av gnr/bnr 10/11. Ser 
at eiendommen blir delt av planforslaget, og er 
usikker på hvilke konsekvenser planen vil få for 
framtidig bruk av eiendommen.  
 

 
 
Planforslaget medfører ingen endringer for 
eiendommen ut over dagens situasjon og 
gjeldende plan. Eiendommen ligger nord for 
foreslåtte byggeområder, og utenfor 
restriksjonsområde pga støyforhold. 
Høyderestriksjoner på grunn av inn/utflygning 
vil ikke medføre begrensinger i forhold til 
dagens situasjon.  
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3. FORHOLDET TIL ANDRE PLANER

3.1 Kommuneplan Frøya
Plangrensen følger i all hovedsak plangrensen i gjeldende kommuneplan, der størsteparten av
planområdet er båndlagt. Her skal gjeldende reguleringsplan videreføres. Utvidelsen av området,
skissert med rød skravur i kartet nedenfor, ligger i LNF område i gjeldende kommuneplan.

Utsnitt fra kommunedelplan Frøya, vedtatt 26.5.11. Utvidelsen av planområdet i rødt.

3.2 Reguleringsplaner

Reguleringsplan for Trøndelag kystflyplass
Gjeldende reguleringsplan ble stadfestet i 1983. Det er siden blitt utarbeidet et nytt plankart av Frøya
kommune i 2006, men som ikke har blitt vedtatt.
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Reguleringsplan for Trøndelag kystflyplass (planid:1620200505) ble vedtatt 30.6.82, stadfestet i 1983.

Forslag til nytt plankart, utarbeidet av Frøya kommune i 2006, men som ikke er vedtatt.
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I planforslaget som ikke har blitt vedtatt er også anlegg for motorsport tatt inn som eget formål.
Frøya formannskap ga 21.6.05 dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for bygging av
motorsportsenter og oppføring av klubbhus/lager. Dispensasjonen har varighet på 2 år, og er siden
gitt annet hvert år i påvente av ny reguleringsplan. Dispensasjonen ble gitt med visse betingelser, og
hensynet til drift avflyplassen er særlig vektlagt (utdrag fra dispensasjonsvedtaket under):

- All aktivitet skal koordineres gjennom bindende avtaler mellom brukerne av
motorsportanlegget og driverne av flyplassen, signert av begge parter.

- Alle baneanlegg skal legges inn i terrenget etter skisse fra 10.02.05.
- Alle konstruksjoner tilknyttet gocartbanen skal være demonterbare for den del som omfatter

arealer tidvis benyttet til annet formål. De øvrige installasjoner skal utføres på en slik måte at
de faller inn under flyplassbestemmelsene.

- Alle bygningsmessige installasjoner skal plasseres minimum 75 m fra flystripens senterlinje.
- All aktivitet ved anlegget skal være organisert og tilrettelagt på en slik måte at alle

bestemmelser tilknyttet støy for denne type anlegg overholdes.
- Utbyggingen skal rette seg etter den arealbruk som vist i skisse av 10.02.05.

En ny dispensasjon ble gitt fra gjeldende reguleringsplan 14.11.17 til bygging av nytt klubbhus.
Klubbhuset får en høyde på 7,6 meter, med en grunnflate på rundt 370 m2. Beliggenheten er rett
øst for eksisterende klubbhus.

Kartutsnitt med detaljert tegning av plassering av nytt klubbhus til motorsportsenteret. Bygget er
under oppføring.
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Reguleringsplan for Gang-og sykkelveg Fv716

Reguleringsplan for gang-og sykkelveg Fv716 (planid: 1620200906) ble vedtatt 25.08.2010. Planen er
med lilla markering på kartutsnittet over fra www.kommunekart.no.

Som kartutsnittet av plankartet over viser, er det ikke helt samsvar mellom dagens avkjørsel og den
regulerte avkjørselen, som eravklart med Statens vegvesen. Den regulerte avkjørselen går mer
vinkelrett på fylkesvegen.
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4. PLANOMRÅDET

Ortofoto medavgrensning av planområdet. Eksisterende rullebane er markert med rødt.

4.1 Planavgrensningog atkomst
Planområdet utgjør om lag 1 948daa,ligger nord for nord for Flatval/Nabeita, ved Sandvatnet og
Korstjønnin. Planavgrensningen tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan og planskisse
utarbeidet av Frøya kommune i 2006. I tillegg er det gjort en mindre utvidelse av området sørøst for
Frøya motorsportsenter, med grunnlag i støyutredningen som nylig er gjennomført av Sweco Norge
AS. Støyutredningen avklarer hvilke områder som berøres av støy fra flyplassen, motorsportsentret
og fra ny FV716, og sumstøyvurdering fra alle disse kildene. Reguleringsplanen omfatter arealer som
er berørt av støy over grenseverdier tilsvarende rød sone i henhold til Miljødirektoratets retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegginga (T-1442). Rød støysone er et område som ikke egner seg til
støyfølsomme bruksformål. Forslag til ny plangrense er lagt utenfor rød støysone beregnet for
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motorsportsentret, som innebærer en utvidelse av planområdet på rundt 48 daa i forhold til
gjeldende plan.

Illustrasjonen vil venstre viser rød støysone for
motorsportsentret, og hvor forslag til ny plangrense er
lagt ca 30 m utenfor denne (svart, stiplet strek). Gjeldende
plangrense ligger innenfor. Grønn strek markerer rød
støysone for flytrafikken.

Planområdet strekker seg opp mot 73 meter over havet ved Sperrvikberget og Sandvassheia.
Området sør for Fv 716 ligger ned mot 4 moh ved Husvatnet. Selve rullebanen har slak stigning
nordøstover, med beliggenhet fra 40-45 moh. På samme høydenivå ligger motorsportsentret.

Følgende eiendommer ligger innenfor planområdet:
Gnr 8, bnr 1-7, 8/9-12, 8/14-17, 8/21, 8/23, 45, 47, 57, 61, 62, 72, 186, 221,
Gnr 9, bnr 1-3, 9/5-7, 9/14, 9/91- 93,
Gnr 10, bnr 3, 4, 7, 9-11, 15-17, 40
Gnr 1716, bnr 36-38.

Adkomsttil planområdet er fra FV 716, Sørfrøyveien. Fylkesveien er lagt om og rettet ut nord for
Langåsen, uten at dette berører adkomsten til planområdet.

Omlegging av Fv 716 vist med rød strek i ortofoto over (kartutsnitt fra www.finn.no).
Adkomst til planområdet fra Fv 716 er vist med svart pil.
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4.2 Arealbruk  
Flyplass 
Frøya flyplass ligger innenfor planområdet. Flyplassen sto ferdig i 1986. Selve rullebanen er 730 
meter lang og 15 meter bred med asfaltdekke. Frøya flyplass har konsesjon fra Luftfartstilsynet for 
landingsplass til drift uten teknisk operativ godkjenning, gitt 11. februar 2013 med varighet fram til 
11. februar 2023. Konsesjonen er basert på et trafikkomfang på ca. 15 flybevegelser per uke og ca. 
250 flybevegelser per år. Plassen er ikke sertifisert for fly tyngre enn 5700 kg eller over 10 seter. Det 
er for tiden ikke ruteflygning ved flyplassen, den brukes kun til småflyaktivitet som persontrafikk, 
vareleveranser til industrien og mellomlandinger. Det benyttes i hovedsak motorfly, 1 og 2 motors i 
privat regi. 
 
Dagens trafikk er rundt 150 flybevegelser per år i hovedsak fra 1. februar til 1. desember. En utvidelse 
av flyplassen vil kunne medføre en engangsvekst av antall flyvninger på 20 % og en videre årlig vekst 
på 5%. Dette innebærer en trafikk på rundt 300 flybevegelser per år i fremtidig situasjon, med 
maksimalt 10 flybevegelser per dag.  
 
Utvidelse av flyplassen er en større fysisk endring som krever ny konsesjonsbehandling av 
Luftfartstilsynet. Ved en økning av trafikkmengden på over 25 % må det søkes om endringer av 
konsesjonen. Det er ikke planlagt å søke om teknisk operativ godkjenning (TOG) i forbindelse med 
utvidelse av flyplassen. Det må søkes TOG dersom flyplassen skal brukes til  

• Flyging i samsvar med instrumentflygereglene 
• Luftrutetrafikk 
• Flyging med betalende passasjerer 
• Hoved- eller sekundærbase for ervervsmessig luftfartsforetak 
• Hoved- eller sekundærbase for flygerutdanning med motorfly eller helikopter. 

Ingen av punktene over er planlagt for framtidig bruk av Frøya flyplass. Dette medfører at luftfartøy 
fortsatt vil benytte prosedyrer for innflygning ved hjelp av GPS og visuelle hjelpemidler, som i dag. 
Rullebanen har per nå ikke lys, noe som begrenser aktiviteten på kveld og i mørketiden. Det kan bli 
aktuelt med rullebanelys og vedlikeholdsutstyr som åpner for noe mer aktivitet på kveldstid og på 
vinteren.  
 
Det er ingen bygninger tilknyttet flyplassen i dag. Området er heller ikke inngjerdet. Inne på området 
som disponeres av NMK Frøya, står en låst container med flybensin. 
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Frøya flyplass og motorsportsentret sett mot sørvest. Nordre Korstjønna sees i forgrunnen, som må
fylles ut for å kunne forlenge flystripa (www.facebook.com/Frøya-Motorsportsenter). Som bildet
viser, er omgivelsene rundt flyplassen oversiktlige.

Motorsportsenter
Frøya motorsportsenter (Norsk motorklubb, NMK Frøya) har bane og klubbhus ved flyplassen, vest
for rullebanen. NMK Frøya disponerer flere bygninger i området, og nytt klubbhus er under
oppføring.

Kartutsnittet over viser eksisterende bygningsmasse ved Frøya Motorsportsenter. Nytt klubbhus er
under oppføring lengst østi området. Kartet viser også det store teltet som kun er oppført engang i
året i forbindelse med et stort årlig stevne i regi av NMK Frøya. Teltet står da i maks. 14. dager.
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Treningsaktiviteten er for det meste kjøring med gokart og enkelte treninger med drifting. Det
foregår også aktiviteter med motorsykkel/ATV og vanlige personbiler og microfly. Tre trafikkskoler
benytter banen i forbindelse med kjøreopplæring.

Arrangementene er i all hovedsak drifting. Det arrangeres også enkelte dragrace løp, inntil 2-3 helger
i året. Det har også blitt arrangert konserter på motorsportsenteret. Aktiviteten er ikke ventet å øke
ut over dagens aktivitet (www.facebook.com/Frøya-Motorsportsenter, Frøya flyplass og
motorsportsenter. Støyfaglig vurdering til ny reguleringsplan», Sweco Norge AS, 2018).

Frøya motorsportsenter (foto: www.facebook.com/Frøya-Motorsportsenter).
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Bilde av klubbhus og område for publikum ved motorsportsenteretsett mot sørøst(foto:
www.facebook.com/Frøya-Motorsportsenter).

Flyplassen og motorsportsenteret er i stor grad omgitt av ubebygd utmarkmed myrområder,
lyngheier og innsjøer. Områdene brukes også til friluftsliv,jakt og fiske.

Bildet viser adkomsten til motorsportsenteret og flyplassen fra Fv 716, Sørfrøyvegen. Korstjønnin i
bakgrunnen (foto: www.facebook.com/Frøya-Motorsportsenter).
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5. PLANFORSLAGET 

Reguleringsplanen består av et plankart med tilhørende bestemmelser. Bruken av områdene 
innenfor planområdet er avklart med arealformål og juridiske linjer i plankartet. Der det er behov for 
ytterligere presisering, gir bestemmelsene, som er juridisk bindende, påbud, forbud eller rettigheter i 
forhold til arealbruken innen planområdet. 
 
Dette dokumentet, planbeskrivelsen, beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt 
planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Utredning av virkninger og ROS 
analyse er basert på kjente databaser med kunnskapsgrunnlag for de aktuelle tema. Plankartet er vist 
som utsnitt under kapittel 5.2. Plankart og bestemmelsene følger som vedlagte dokumenter.  

5.1 Arealregnskap 

Planområdet omfatter rundt 1 948 daa. Tabellen under viser arealformål og omfang:  
Kode Reguleringsformål Areal m2 
 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
1460 Motorsportanlegg 88 314,0 
  

2. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

2011 Kjøreveg 6 316,1 
2019 Annen veggrunn - grøntareal 14 660,2 
2030 Lufthavn  241 952,6 
  

5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL  
 

5100 LNF-areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

1 459 266,2 

  
6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE 

 

6001 Bruk og vern av sjø og vassdrag 137 208,1 
  

HENSYNSONER 
 

140 RpSikringSone – område for frisikt  
190 RpSikringssone – andre sikringssoner- høyderestriksjoner rundt flyplass  
210 RpSikringSone – støy – rød sone  
220 RpSikringSone – støy – gul sone sone  
 SUM 1 947 717,2 
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5.2 Plankart
Plankartet er framstilt digitalt i SOSI-standard (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) og på
egen PDF i A3 format. Plankartet med tegnforklaring er vist i skissen under (ikke i målestokk).
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5.3 Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget legger hovedsakelig til rette for utvidelse av Frøya flyplass i nordøstlig retning, slik at 
rullebanen øker totallengden til 1199 meter og bredden til 23 meter. Utvidelsen medfører en 
utfylling av deler av Korstjønna. I tillegg skal det legges til rette for utbygging av hangar for flyplassen 
med atkomstveg, areal for eksisterende motorsportsenter og areal for ytterligere utbygging av 
motorsportsenteret, både med klubbhus, motorsykkelbane og mulighet for utvidelse av dagens 
bilbane.  
 
5.3.1 Motorsportanlegg (BMA 1 og BMA 2) 
Området som foreslås til motorsportanlegg er rundt 88 daa og har samme adkomst som flyplassen 
via en veg som tar av fra FV 716, Sørfrøyveien. Det kan anlegges kjørebaner, depotområder, 
støyvoller, internveger og plasser, servicebygg, lager og klubbhus mv som tilhører 
motorsportformålet.  Området kan tilrettelegges for motorsportsgrener som gir dimensjonerende 
støyverdier. 
 
Området ligger vest for flyplassen og rommer eksisterende klubblokale/verksted/lager samt 
baneanlegg. Deler av baneanlegget, planert og/eller asfaltert, ligger inntil den asfalterte 
landingsstripen for å kunne benytte denne som en del av baneanlegget. Selve landingsstripen brukes 
til motorsportaktivitet etter tilpassete driftsregler som er nøye koordinert med bruken av flyplassen. 
Begge aktivitetene kan naturlig nok ikke skje samtidig, og er avhengig av nøye regulering og gode 
rutiner. Grusbane er anlagt så den ikke kommer i konflikt med flyplassen, verken ved steinsprut eller 
kryssing eller på noen annen måte.  
 
Området er delt i to, BMA1 og BMA2. Bestemmelsene foreslår at BMA 1 er forbeholdt kjørebaner og 
depotområder mv. Område BMA2 tillater veger, plasser og bygninger med krav til utforming og 
utnyttelsesgrad. Bestemmelsene er foreslått for å ta høyde både for eksisterende bygninger, en 
fremtidig utvidelse av bygningsmassen samt eksisterende baneanlegg og mulighet for utvidelse, mot 
øst og sør.  
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Kartutsnittet over viser arealformålet motorsportsenter(BMA1 og BMA 2)i grønt, ved siden av
lufthavna (grått).

Det tillates bruk av flyplassen til motorsportaktivitet, noe som krever klare bestemmelser om
bruksdeling, slik at konflikter unngås. Det er foreslått detaljerte bruksregler for når
motorsportaktivitet kan foregå.

5.3.2 Annen veggrunn –grøntareal (SGV)
Grøftearealer samt restarealer som ligger på vegeiendom foreslås regulert til  annen veggrunn –
grøntareal.

5.3.3. Kjøreveg(SKV)
De eksisterende vegene FV 716 Sørfrøyvegen, samt atkomstveg inn i området for flyplass og
motorsportsenter foreslås regulert til kjøreveg.

Planforslaget legger til rette for flyplassens infrastruktur og et klarere skille mellom de to aktivitetene
i området. Det foreslås derfor en ny intern adkomstveg i sørenden av rullebanen som fører til
området som er foreslått til hangar/administrasjonsbygg.
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Kartutsnittet til venstre viser ny intern adkomstveg i
sørenden av rullebanen mot nytt område for
hangar/administrasjonsbygg.

Avkjørsler må utformes i samsvar med krav i Håndbok N100, Veg- og gateutforming. Det foreslås
rekkefølgebestemmelser for å sikre at gjeldende avkjørsel fra fylkesvegen blir opparbeidet i tråd med
planforslaget, som også samsvarer med gjeldende reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 716.

5.3.4 Lufthavn (SLH)
Planforslaget legger til rette for nødvendig utvikling av flyplassens infrastruktur i forbindelse med at
landingsbanen forlenges i nordøstlig retning fra 730 m til totalt 1199 meters lengde. Landingsbanen
foreslås utvidet fra 15 meter til 23 meters bredde.

Utvidelsen av flyplassen omfattes av BSL E 3-2, forskrift om utforming av store flyplasser (jfr. § 1-2.
punkt 4). Dette medfører at detskal det fastsettes en referansekode for flyplassen som refererer til
ulike krav som gjelder til utformingen. Noen av kravene har konsekvenser for utforming av
reguleringsplanen. Referansekoden skal bestå av et tall som angir rullebanelengde og en
kodebokstav som angir maks vingespenn og avstand mellom ytterside hovedhjul. Referansekoden
setter altså begrensninger på hvilke flytyper som kan bruke flyplassen.

Tabellen over er hentet fra BSL E 3-2, forskrift for utforming av store flyplasser, §1-5.

Rullebanen for Frøya Flyplass dimensjoneres ut fra Referansekode 2, kodetall B, som angir
rullebanelengde 800 –1199 meter, og fly med vingespenn 15 m inntil 24 m. Rullebanen
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dimensjoneres som Ikke-instrumentrullebane -  som kun er ment for luftfartøy som benytter
prosedyrer for landing ved hjelp av visuelle hjelpemidler. Krav til bredde på rullebanen er 23 meter
(dagens rullebane er 15 meter bred). Det er også krav om snuplass som gjør det mulig for det største
luftfartøy som bruker rullebanen å gjøre en 180° sving. Rullebanen skal omsluttes symmetrisk av et
sikkerhetsområde, som både skal danne et hinderfritt område for luftfartøy i luften og redusere
faren for skader på personer, luftfartøy og annet dersom luftfartøy ruller utenfor rullebanen.

Ifølge opplysninger gitt av lokale flyvere Terje Langsæter og Audun Klev, er det flere aktuelle flytyper
som kan trafikkere flyplasser med 1199 meters rullebaner. DHC Dash-8 tar 30-40 passasjerer og ATR-
42 tar ca 40-50 passasjerer. Når det er hinderfritt terreng, kan også ATR-72 med plass for ca 70
passasjerer trafikkere flyplasser med 1199 meterrullebane (forutsetter konsesjon fra
Luftfartstilsynet).

Etter anbefaling av Luftfartstilsynet, er bestemmelsene i stor grad utformet i henhold til de
standarder og anbefalinger som fremgår av ICAO Annex 14, og vil i hovedsak være de samme som
følger av norsk regelverk i dag. Det stilles rekkefølgekrav om at flyplassen skal utformes etter
gjeldende forskrifter, etter godkjenning av Luftfartstilsynet. Dermed sikres det riktig detaljutforming
av flyplassen (krav til helning, kurveradius, tverrhelning, bæreevne og overflate etc., krav til merking,
lysanlegg, krav til utstyr, inngjerding mm.).

Figuren over viser krav til sikkerhetsområde for rullebaner 1199 meter og kortere.

Det er også foreslått rekkefølgebestemmelser med krav om at det skal etableres kulvert med en
bestemt utforming under fyllingen til den utvidete landingsbanen, som avbøtende tiltak av hensyn til
ål (se konsekvensutredning kap 6.2). I samme rekkefølgebestemmelse er det foreslått etablering av
grøft langs fyllingsfoten for å sikre alternativt utløp fra Nordre Korstjønn, da eksisterende utløp fylles
igjen ved utvidelsen av landingsbanen.

Innenfor formålet Lufthavn åpnes det for et område sørvest for landingsbanen tiltenkt
hangar/administrasjonsbygg. Ved å plassere denne på motsatt side av landingsbanen, vil en oppnå
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klarere skille mellom aktiviteten ved flyplassen og motorsportsenteret. For å kunne håndtere
framtidige flytyper etter planlagt utvidelse av flyplassen, må hangaren dimensjoneres med
tilstrekkelig høyde og areal. Det er også behov for at bygget inneholder en administrasjonsdel. Det
er foreslått bestemmelser som krever detaljert og kotesatt plan for planlagt bebyggelse,
terrengutforming, materialvalg med mer som grunnlag for byggesaksbehandlingen. Bygghøyde
reguleres også av høyderestriksjonene i planen.

Illustrasjon av mulig utforming av flyhangar. Flytype påvirker hangarens høyde, areal og
portstørrelse. Hangaren som vist over er 8,3 meter høy. (Illustrasjon fra Hugaas entrepenør).

5.3.5 LNF-areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag (LAA)

Planforslagetmedfører en omdisponering av totalt ca 161 daa fra LNF til lufthavnformål og 140 daa
til motorsportformål i forhold til gjeldende reguleringsplan. For øvrigvidereføres dagens situasjon.
Det legges ikke til rette for særskilt grønnstruktur utover det som dekkes avLNF-formål. Det er
foreslått bestemmelse som slår fast at det kun er tillatt å oppføre bygninger eller andre anlegg som
har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring i disse områdene.

5.3.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V)
Omfatter større vann og vassdrag som ligger i FKB-databasen, som deler av Sandvatnet og Husvatnet
og Korstjønnin. Det er foreslått bestemmelser som ivaretar områdenes naturverdier.
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5.3.7 Juridiske linjer og punkt
Juridisk midtlinje
Det er lagt inn juridisk midtlinje veg langs vegene i planområdet.

Frisiktlinje
Frisiktlinje mot fylkevegen er vist iht. håndbok N100 Veg og gateutforming.

5.3.8 Hensynssoner
Sikringssone frisikt (H140)
Det er lagt inn sikttrekanter ved vegkryss i tråd med Statens vegvesen Håndbok N100, 2019.

Andre sikringssoner (høyderestriksjoner, H190)

Avinor har utarbeidet restriksjonsplankart for Frøya flyplass, vist i kartutsnittet over.
Høyderestriksjonene gjenspeiles i plankartet innenfor planområdet sammen med bestemmelser.
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For å sikre inn- og utflyging, er det foreslått høyderestriksjoner i forhold til ny rullebane, jfr 
Luftfartsloven og forskrift om utforming av store flyplasser (BSL E 3-2). Innenfor restriksjonsområdet 
gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med koter på plankartet, jf. kap. 10 i forskrift om 
utforming av store flyplasser (BSL E3-2). For områder bliggende mellom de viste koter, skal 
høyderestriksjonen beregnes gjennom interpolasjon. 
 
Det er knyttet bestemmelser til restriksjonsområdene som angir at det ikke etableres hinder 
(bygninger, vegetasjon, anlegg eller andre innretninger) som overstiger høyderestriksjonene som er 
angitt på plankartet. Vegetasjon må holdes under hinderflatene, og nødvendig fjerning av vegetasjon 
vil bli gjennomført av flyplasseier.  
 
Støysone (H210, H220) 
Det er angitt hensynssone for støy i henholdsvis rød og gul støysone. Inndelingen er gjort med 
bakgrunn i nylig gjennomført støyfaglig vurdering av Sweco. Beregningene som ligger til grunn er 
en sumstøyvurdering av framtidig støy fra aktiviteten ved motorsportanlegget, flyplassen, samt 
vegtrafikk i området.  
 
Det er foreslått bestemmelser gjeldende retningslinjer for støy skal legges til grunn ved all 
planlegging og søknad om tiltak. Det er også vist til fastsatte grenseverdier for støy i 
bestemmelsene innenfor de aktuelle støysonene. Det også gitt rekkefølgebestemmelse til planen 
om at der det kreves støyskjermingstiltak, skal dette være opparbeidet før ny bebyggelse kan tas 
i bruk. 
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6. KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SAMFUNN  

6.1 Metode 
Det er foretatt en konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og 
bygningsloven § 8 pkt. a. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. Etter forskriften skal konsekvensutredningens innhold og omfang 
tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal tas. Det er 
derfor lagt særlig vekt på å utrede påvirkning på registrerte rødlistede arter (ål og sensitive 
fuglearter) innfor planområdet og konsekvenser vedrørende forekomst av vegetasjonstypen 
kystlynghei, samt forekomst av støy. For disse temaene er det også utarbeidet egne fagrapporter. 
Rapportene er lagt med i sin helhet.  
 
Øvrige deltemaer er basert på informasjon som har kommet frem i planbeskrivelse, kommunens 
egne nettsider, samt i databaser og karttjenester fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 
Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Statsforvalteren og fylkeskommunen i Trøndelag og Møre- 
og Romsdal (Gislink) og MD (miljøstatus).  
  
Metodikken tar utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok 712 ”Konsekvensanalyser”, så langt det 
har vært formålstjenlig for de enkelte tema. Omfanget og innholdet er tilpasset og basert på en 
vurdering av ikke-prissatte verdier. Begrepene verdi, påvirkning og konsekvens står sentralt ved 
vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser. 
 
Verdi:  
Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdien for området og det 
aktuelle temaet et angitt på en tredelt skala: liten-middels-stor (se nedenfor). For eksempel vil 
sjeldne eller verneverdige naturtyper få stor verdi, mens vanlig forekommende naturtyper vil få liten 
verdi. 
 

liten middels stor 
I-------------I---------------I---------------I 
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Påvirkning:
Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme
området/miljøet påvirkes som en følge av at tiltaket
(sammenlignet med referansesituasjonen –se forklaring neste
side). Inngrep som utføres i anleggsperioden, inngår kun i
vurderingen av påvirkning dersom de gir varige endringer.
Tiltakets påvirkning vurderes etter en 5-delt skala fra sterkt
forringettil forbedret, der ingen endring utgjør nullpunktet på
skalaen (se figur til høyre fra Statens vegvesens håndbok V712,
Konsekvensanalyser).

Konsekvens:
Konsekvensen av tiltaket fastsettes ved å sammenstille temaets verdi med påvirkningen av tiltaket i
forhold til referansegrunnlaget, dersom tiltaket ikke gjennomføres. Konsekvensgraden angis i en 9-
delt skala fra meget stor negativ til meget stor positiv konsekvens.

Figuren over viser prinsipp for konsekvensmatrise (figur fra Statens vegvesens håndbok 712
Konsekvensanalyser).
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Skala og veiledning for konsekvensvurdering av de ulike temaene innenfor planområdet. (figur
fra Statens vegvesens håndbok 712 Konsekvensanalyser).

Referansesituasjonen er sammenligningsalternativet som skal angi hvordan forholdene vil utvikle
seg dersom tiltaket ikke blir gjennomført. Dersom dette planarbeidet ikke gjennomføres, vil det
likevel være en flyplass innenfor området med rullebane på 730 meters lengde. Rullebanen vil ikke
bli utvidet til 1199 m, og Nordre Korstjønna vil ligge uberørt av inngrep. Motorsportsentret vil
fortsatt være etablert, med varig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Ny flyplassbebyggelse
og utvidelse av eksisterende flyplassbebyggelse samt parkering, vil imidlertid bli svært begrenset.
Nødvendig rydding av vegetasjon vil fortsatt måtte skje for å opprettholde sikkerhetskrav til
flyplassen. Frøya kommune vil trolig videreføre en restriktiv utbyggingspolitikk i området, og det vil
derfor sannsynligvis ikke komme ny bolig- eller fritidsbebyggelse i området, jfr. bestemmelser i
kommuneplanens arealdel.

Influensområde er det totale området som blir påvirket av planforslaget - for eksempel av støy, støv,
avrenning, økt trafikk mv.
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6.2 Land- og skogbruk

Utsnitt av kart over arealressurser, AR5 (ww.kilden.nibio.no). Planområdets avgrensning er
omtrentlig markert med blå, stiplet strek.

Beskrivelse og verdi
Området domineres av åpen, skrinn fastmark med myrområder innimellom. Det ligger et 3,6 dekar
registrert område som fulldyrka mark rett ved motorsportsentret. Området er ute avdrift. Et område
med skog med til dels høy bonitet ligger ned mot Husvatnet, men vil ikke bli berørt av tiltaket.
Planområdet innehar også noe spredt beliggende dyrkbar jord, hovedsakelig som lommer av
myrområder med dårlig arrondering og tilgjengelighet. Det er ikke kjent at det drives aktivt beite
innen planområdet i dag.
Områdene for jordbruk og skogbruk vurderes å ha liten verdi.

liten middels stor
I-------------I---------------I---------------I
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Påvirkning og konsekvens 
 

Problemstilling Verdi Påvirkning Konsekvens Vurdering 
Omdisponering av 
fulldyrka mark og 
annet jordbruksareal 

Liten Ubetydelig 
endring 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Området er kun 3,6 dekar og ikke i 
drift.  

Behov og mulighet 
for nydyrking 

Liten Ubetydelig 
endring 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Vanskelig arrondering og 
tilgjengelighet.  

Adkomst til 
jordbruksarealer 

Liten Ubetydelig 
endring 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Ingen endringer som følge av tiltaket 

Muligheter og 
begrensninger for 
tradisjonell 
landbruksdrift 

Liten Ubetydelig 
endring 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Innenfor planområdet vil det fortsatt 
være mulig å drive tradisjonell 
landbruksnæring, men med noe 
reduksjon av arealene på grunn av 
utvidelsen av rullebanen med 
sikkerhetssoner.  

Nye bygninger for 
landbruk 

Liten Ubetydelig 
endring 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Det kan fortsatt oppføres nye 
bygninger i tilknytning til 
landbruksdriften, byggesaker må 
likevel vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 
Avbøtende tiltak 
Det er tatt inn bestemmelser som ivaretar og viderefører landbruksinteressene i LNF-områdene i 
planen.  
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6.3 Naturverdier

Beskrivelse og metode
Planområdet ligger i sin helhet under marin grense, men har lite/ingen marine strandavsetninger
(www.ngu.no). Løsmassene består avtynthumus-/torvdekke. Unntak er myrdragene, som kan
inneholde tykkere dekke av organisk materiale. Berggrunnen består av granitt/granodioritt, som er
harde, sure bergarter. Naturtypene innenfor området er dominert av fattig kystlyngheier i mosaikk
med bart fjell og med forekomst av små myrer i lavere deler av terrenget. Deler myrene har innslag
av nedbørskystmyr. Små vatn ligger spredt i forsenkninger i de samme områdene (Kristiansen G.,
2021). Planområdet grenser mot eksisterende veger i nord og vest og tiltaket vil ikke føre til tap av
inngrepsfrie områder. Det er ingen vernete områder innenfor planområdet.

Kartet viser løsmassene i området
(www.ngu.no).

For å innhente mer kunnskap om naturverdiene i området, er det gjortfølgende utredninger med
vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12:

- Naturfaglig utredning av ål (Anguilla anguilla) i Nordre Korstjønna, Frøya kommune. Ola Vie.
15.07.2019.

- Detaljreguleringplan Frøya flyplass –planbeskrivelse –vurdering av naturmangfoldloven §§
8-12 –fugl. November 2020 (unntatt offentlighet). Odontovet AS, Martin Pearson.

- Vurdering og verdisetting av naturtyper i forbindelse med planer om utvidelse av Frøya
flyplass, Gunnar Kristiansen, Natur og samfunn rapport, Rev.1, 04.01.2021.

Naturverdiene er blant annet verdsatt ogvektet ut fra kriterier gjengitt i tabell nedenfor. Ut over
Statens vegvesens håndbok V712, er det også hentet metode for verdisetting av naturtypelokaliteter
fra DN håndbok 13 og 19. For verdisetting av vannforekomster er økologisk status fra vann-nett.no
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benyttet. For verdisetting av ev. ferskvannslokaliteter (i praksis fisk og elvemusling) er DN-håndbok 
15 benyttet. Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. 
Norsk rødliste for 2015 (Hilmo m.fl) er benyttet i arbeidet med følgende rangering og forkortelser er 
(med engelsk navn i parentes):  

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) VU – Sårbar (Vulnerable) 
CR – Kritisk truet (Critically Endangered) NT – Nær truet (Near Threatened) 
EN – Sterkt truet (Endangered) DD – Datamangel (Data Deficient) 

 
 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Landskaps-økologiske 
sammenhenger  

Områder uten landskaps-
økologisk betydning.  

Områder med lokal eller 
regional landskapsøkologisk 
funksjon.  
Arealer med noe sammen-
bindings-funksjon mellom 
verdisatte delområder (f.eks. 
naturtyper).  
Grøntstruktur som er viktig på 
lokalt/regionalt nivå  

Områder med nasjonal, 
landskapsøkologisk  
funksjon.  
Arealer med sentral sammen-
bindingsfunksjon mellom 
verdisatte delom-råder (f.eks. 
naturtyper).  
Grøntstruktur som er viktig på 
regionalt/nasjonalt nivå.  

Vannmiljø/  
Miljøtilstand  

Vannforekomster i tilstands-
klasser svært dårlig eller dårlig.  
Sterkt modifiserte  
Forekomster. 

Vannforekomster i tilstands-
klassene moderat eller god/ 
lite påvirket av inngrep.  

Vannforekomster nær natur-
tilstand eller i tilstandsklasse 
svært god.  

Verneområder,  
NML. kap. V  

 Landskapsvernområder (nml. § 
36) uten store naturfaglige 
verdier  

Verneområder (nml §§ 35, 37, 
38 og 39) 

Naturtyper på land og i 
ferskvann  

Areal som ikke kvalifiserer som 
viktig naturtype.  

Lokaliteter i verdikategori C, 
herunder utvalgte naturtyper i 
verdikategori C  

Lokaliteter i verdikategori B og 
A, herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori B og 
A.  

Naturtyper i saltvann  Areal som ikke kvalifiserer som 
viktig naturtype.  

Lokaliteter i verdikategori C.  Lokaliteter i verdikategori B og 
A.  

Viltområder  Ikke vurderte områder (verdi 
C)  
Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 1  

Viltområder og vilttrekk med  
viltvekt 2-3  
Viktige viltområder (verdi B)  

Viltområder og vilttrekk med  
viltvekt 4-5  
Svært viktige viltområder 
(verdi A)  

Funksjonsområder for fisk 
og andre ferskvannsarter  

Ordinære bestander av inn-
landsfisk,  
ferskvannsforekomster uten 
kjente registreringer av rød-
listearter  

Verdifulle fiskebestander, 
f.eks. laks, sjøørret, sjørøye, 
harr m.fl. Forekomst av ål  
Vassdrag med gytebestands-
mål/ årlig fangst av anadrome 
fiskearter < 500 kg.  
Mindre viktig områder for 
elvemusling eller rødlistearter i 
kategoriene sterkt truet EN og 
kritisk truet CR  
Viktig område for arter i kate-
goriene sårbar VU, nær truet 
NT.  

Viktig funksjonsområde for 
verdifulle bestander av 
ferskvannsfisk, f.eks. laks, 
sjøørret, sjørøye, ål, harr m.fl.  
Nasjonale laksevassdrag  
Vassdrag med gytebe-
standsmål/årlig fangst av 
anadrome fiskearter > 500 kg.  
Viktig område for elvemusling 
eller rødlistearter i kategoriene 
sterkt truet EN og kritisk truet 
CR  

Geologiske forekomster  Områder med geologiske 
forekomster som er vanlige for 
distriktets geologiske mangfold 
og karakter  

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i stor 
grad bidrar til distriktets eller 
regionens geologiske mangfold 
og karakter  
Prioriteringsgruppe 2 og 3 for 
kvartærgeologi  

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i stor 
grad bidrar til landsdelens eller 
landets geologiske mangfold 
og karakter  
Prioriteringsgruppe 1 for 
kvartærgeologi  

Artsforekomster  Forekomster av nær truede 
arter (NT) og arter med man-
glende datagrunnlag (DD) etter 
gjeldende versjon av Norsk 
rødliste  
Fredete arter som ikke er 
rødlistet 

Forekomster av truete arter, 
etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste: dvs. katego-
riene sårbar VU, sterkt truet 
EN og kritisk truet CR 

Tabellen over viser kriterier for vurdering av naturmangfoldets verdi.  
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Av Naturmangfoldlovens (NML) § 7 går det frem at lovens §§ 8 -12 skal legges til grunn som 
retningslinjer for utøving av offentlig myndighet. Dette innebærer at kunnskapsgrunnlaget skal 
beskrives (NML § 8), føre-var prinsippet hensyntas (NML § 9), økosystemtilnærmingen beskrives 
samt gjøres vurderinger av samlet belastning (NML § 10). Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres 
av tiltakshaver (NML § 11), og miljømessige teknikker og driftsmetoder skal nyttes for å unngå eller 
begrense skade på naturmangfoldet (NML § 12).  
 
Det er gjort flere tilleggsutredninger av området og det vurderes som godt kartlagt. Det foreligger 
derfor et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å fatte en beslutning, og føre-var-prinsippet etter NML § 
9 vil ikke komme til anvendelse i dette tilfellet. I vurdering av ulike påvirkninger og konsekvenser, er 
tilnærmingen gjort både ut fra både arter og økosystem (NML § 10). Det er gjort en beskrivelse av 
konsekvenser med konklusjon med foreslåtte avbøtende og regulerende tiltak, der NML § 11 og § 12 
også er hensyntatt.  
 

1. Kystlynghei 
Med kystlynghei menes heipregete og i hovedsak trebare områder i et oseanisk klima, dominert av 
dvergbusker, særlig røsslyng, formet gjennom rydding av kratt og skog, og betinget av langvarig hevd 
med beite, og mange steder lyngbrenning og lyngslått. Kystlynghei generelt er i stor tilbakegang på 
grunn av at de ikke brukes og delvis på grunn av ulike arealinngrep. 
 

Bilde av typisk kystlynghei i området 
med stor andel nakent berg og 
flekkvis med dominans av 
heigråmose (Kristiansen G., 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det er gjort en undersøkelse av utbredelse og verdi av kystlynghei i området (Kristiansen G., Natur og 
samfunn AS, 04.01.2021). Verdivurderingen baseres på en kartlegging av området sommeren 2020 
etter NiN-metodikk, som skal avløse DN-håndbok 13 i 2021. Utvalgt naturtype kystlynghei inkluderer 
kystlynghei med verdi svært viktig (A) og viktig (B). For at kystlynghei skal vurderes som verdi viktig 
(B) må det gjøres vurderinger av tilstand (gjengroing/hevd) og velutviklethet, slik at de mest 
homogene og intakte lyngheiene blir prioritert. Verdi svært viktig (A) omfatter særlig godt skjøttede 
kystlyngheier. Velutviklede utforminger med dominans av purpurlyng og/eller forekomst av sjeldne 
arter og/eller truete vegetasjonstyper. Svært viktig er også kystlyngheier som inngår i større 
“helhetlige kulturlandskap”. 
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Kartutsnittetviser utfigurering av naturtypene i området (Kristiansen G.,2021). Nummerering og
lokalisering på kartet er knyttet til tabellen under.

Det er 3 lokaliteter med kystlynghei som vil bli berørt av den planlagte utvidelsen av flyplassen. Disse
er slått sammen til en lokalitet fordi de henger sammen i landskapet, økologisk og geografisk; med
samlet stort areal som er i brakkleggingsfase. Lenger nordvest på Frøya er det store arealer med
kystlynghei som beites og som er holdt i hevd og har større verdi. Det er også svært store arealer
ellers på Frøya med kystlynghei som ikke har vært holdt i hevd. Litt nord for området har det vært
plantet bergfuru og sitkagran. Denne har formert seg med jevnt og spredt med småbusker innenfor
storparten av området. Det er for spredt med disse fremmedartene til at påvirkningen ennå er
merkbar, men dette kan bli et større problem når spredningen fortsetter. Det er ellers lite kjørespor
eller terrengslitasje i området slik at tilstanden samlet er moderat for området. Etter DN-håndbok 13

Verdisetting lokaliteter

Nr. på
kart

Naturtyper tilstand naturmangfold Verdi NiN Verdi håndbok
13

1 kystlynghei moderat liten moderat viktig

2 nedbørsmyr god liten moderat lite viktig
3 kystlynghei moderat liten moderat viktig

4 kystlynghei moderat moderat moderat viktig
5 nedbørsmyr god liten moderat -
6 nedbørsmyr god liten moderat -
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vurderes kystlyngheia i området til kategori B -viktig. Det er et relativt stort og sammenhengende 
område med kystlynghei, men den er ikke i bruk, har ikke vært holdt i hevd på flere tiår og er 
generelt i degeneringsfase. Den er også kalkfattig og ingen rødlistearter er registrert (Kristiansen G., 
2021). Forekomsten av kystlynghei vurderes derfor ut fra naturverdiene å ha middels verdi. 
 

liten middels stor 
I-------------I---------------I---------------I 
 
 

2. Naturtypen myr 
Miljøstatus.no viser at naturtypen nedbørsmyr finnes i planområdet. Nedbørsmyrer, ombrogene 
myrer, er flatere myrer der artene som vokser der overveiende har næringstilgangen fra regnvann, 
og de står ikke eller i liten grad i kontakt med grunnvannet. Disse myrområdene mellom skrinn, åpen 
fastmark er fattige naturtyper, og artsmangfoldet er vanligvis lavt. Naturtypen er rødlistet som NT på 
rødlista for naturtyper. Vedlagte utredning om naturtyper i området inneholder også en kartlegging 
og vurdering av natyrtypen nedbørsmyr. Ingen av B-kriteriene får betydning for rødlistinga av 
nedbørsmyr, da typen er vidt utbredt og har mange forekomster.  
 
Myr er en naturtype som er i nokså sterk reduksjon i Norge. Myr kan ha ulike funksjoner for 
våtmarksfugl, og det kan være knyttet verdier til fauna (evertebrater). Myrområdene har en viktig 
økologisk funksjon og klimarolle, særlig med lagring av karbon. Myr har også en stor evne til å 
magasinere vann og dermed bremse og tørke mindre flommer. Det er foreslått en innskjerping av 
jordloven for å stanse nydyrking av myr. Planforslaget medfører utvidelse av rullebanen 
omdisponering av rundt 32 daa myr ut fra arealressurkart AR5.  
 
Det er kartlagt og utfigurert tre små nedbørsmyrer innenfor planområdet som vil kunne bli berørt av 
tiltaket (se kart og tabell på forrige side). Disse er gitt lav verdi i NiN-kartleggingen på grunn av at de 
har små areal, og uten tydelige myrstrukturer i veksling. Minstestørrelsen for utfigurering er 2,5 
dekar i dette systemet. Tilstanden er god uten særlig påvirkning av torvtekking, terrenginngrep og 
dreneringsgrøfter. Etter DN-håndbok 13 er bare en av myrene avgrenset der minstearealet for 
avgrensing av naturtypen er 5 dekar. Myra er relativt intakt med små preg av inngrep i form av gamle 
(mulig-usikkert) torvtak (Kristiansen G. 2020). 
 
De tre nedbørsmyrene har lav verdi der bare en har verdikategori C (lokal verdi) etter DN-håndbok 13 
(Kristiansen G. 2020). Myrområdene vurderes samlet ut fra naturtype, økologisk funksjon og 
klimarolle, og vurderes å ha liten til middels verdi.  
 

liten middels stor 
I-------------I---------------I---------------I 
 
 

3. Naturtypen Rik kulturlandskapssjø 
Sandvatnet er registrert som en viktig naturtype, og ligger sørvest for flystripa. Nedre del av 
Sandvatnet er registrert som Rik kulturlandskapssjø med kalkfattigere utforming. Den er et av få 
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frodige tjern i kommunen med takrørutforming. Av ellers mindre kravfulle sumparter i området er
det registrert elvesnelle, knappsiv, torvmyrull, grøftesoleie, myrhatt, slåttestarr og mannasøtgras.

Kartutsnittet over er fra Gislink.no,
og viser nedre del av Sandvatnet,
registrert som Rik
kulturlandskapssjø markert med
grønn skravur.

Sandvatnet er registrert som en lokalt viktig naturtype med verdi C, og har derfor middels verdi.

liten middels stor
I-------------I---------------I---------------I

4. Rødlisteart: ål
I følge Miljøstatus.no er registrert arten ål i området. Planforslaget innebærer en utfylling av Nordre
Korstjønn, som er et økologisk funksjonsområde for ålen. Viser til vedlagte naturfaglig utredning om
ål i Nordre Korstjønn (Vie O., 2019). Arten ål har endret status i 2015 fra kritisk truet (CR) til sårbar
(VU) på den norske rødlista, og har derfor middels verdi.

liten middels stor
I-------------I---------------I---------------I

Oppgangsforholdene for ål er gode opp til Sandvatnet. De øverste delene av vannløpet ved Frøya
flyplass og Frøya Motorsportssenter er derimot sterkt preget av tekniske anlegg og fysiske
hindringer. Det er lite igjen av det opprinnelige vannmiljøet. Det er likevel fanget ål i Nordre
Korstjønn både i 2018 og 2017 (Vie O. 2019, Naturfaglige utredningen om ål).
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Ved Frøya Flyplass må ålen forsere to kulverter som rør under rullebanen (se røde sirkler i figur over). 
Enkelte av innløpene/utløpene er lite tilrettelagt for optimal oppgang av ål, enten ved at de er anlagt 
for høyt i forhold til vannstanden, eller at det ligger fyllmasse som sperrer for innløp. Det er lite trolig 
at ål forserer selve rullebanen. Alternativt kan ålen, på nordsiden av rullebanen, forsere en strekning 
på ca 100 meter gjennom fuktig myr for å komme til Nordre Korstjønn. 
 
Med bakgrunn i dagens tilstand av vassdraget med tekniske anlegg og fysiske hindringer, er Nordre 
Korstjønna vurdert til å ha middels til liten lokal verdi som oppvekstområde for ål (Vie O. 2019, 
Naturfaglige utredning om ål). 
 

liten middels stor 
I-------------I---------------I---------------I 
 
 
 

5. Rødlistearter fugl 
Det er gjort en vurdering av påflygningsfare for fuglearter på rødlisten, (Rapport om fugl, unntatt 
offentlighet, november 2020, Odontovet AS, Martin Pearson).  
 
Lirype (Lagopus lagopus) (NT), eller underarten av denne som er Smølalirype (Lagopus lagopus 
variegata) (NT) har fast tilhold i området rundt flyplassen og er vurdert til middels verdi.  
 

liten middels stor 
I-------------I---------------I---------------I 
 
 
Det er også kjent at det er hekkeområde til sensitive fuglearter med status sterkt truet (EN) i 
nærheten av flyplassen på Frøya (Rapport om fugl, unntatt offentlighet, november 2020, Odontovet 
AS, Martin Pearson). Aktivitet av sårbare arter ble registrert i området for første gang i 2012, altså 
etter at flyplass og motorsportbane var etablert. Det er gjennomført vellykket hekking så sent som i 
2020. Samtidig er det også kjent et tilfelle med avbrutt hekking på grunn av forstyrrelser ved 
reirplassen. Sårbarheten er størst ved forstyrrelser nær hekkeplassen i tiden før, under og etter 
egglegging. Sentrale næringsområder i territoriet er like viktige for artens eksistens som at selve 
reirområdet får være uforstyrret. Det er gjennomført byttedyranalyser som viser hvilke områder som 
brukes mest i hekketiden. Det viktigste jaktområdet ligger i motsatt retning av flyplassen i forhold til 
planlagt utvidelse av rullebanen. 
 
Med bakgrunn i kartlegging av sensitive arter i området, har disse status som sterkt truet (EN) på 
rødlisten, og har derfor stor verdi.   
 

liten middels stor 
I-------------I---------------I---------------I 
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Påvirkning og konsekvens 
 

Problemstilling Verdi Påvirkning Konsekvens Vurdering 
Negativ påvirkning 
av naturtypen 
kystlynghei, type B 
(viktig) som følge 
av utbygging av 
flyplass og 
motorsportsenter 
 

Middels Ubetydelig 
endring 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Tiltaket vil berøre forholdsvis små 
deler av kystlyngheia i området. 
Tiltaket er av moderat størrelse og 
skjer i et område som har store 
arealer med kystlynghei som ikke har 
vært i bruk på lenge.  

Negativ påvirkning 
av naturtypen 
nedbørsmyr som 
økologisk 
funksjonsområde 

Liten/ 
Middels 

Ubetydelig 
endring 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Fattig myrtype, lite artsmangfold. 
Innebærer en mindre nedbygging av 
området, og i tilknytning til 
eksisterende inngrep. 
Nedbørsmyrene med lav verdi, vil 
trolig kunne bli bygget helt ned 
(Kristiansen G. 2021). 
 

Reduksjon av myr 
som 
klimastabiliserende 
funksjon 
 

Liten/ 
Middels 

Ubetydelig 
endring 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Innebærer en mindre nedbygging av 
området. 

Negativ påvirkning 
av Sandvatnet, rik 
kulturlandskapssjø 
 

Middels Ubetydelig 
endring 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Påvirkes ikke direkte av tiltakene i 
planen. For vannkvalitet se vurdering i 
kap. 6.3. 

Negativ påvirkning 
av Nordre 
Korstjønn som 
oppvekstområde 
for ål som følge av 
utvidelse og 
forlenging av 
rullebanen.   

Middels Noe 
forringet 

- (Noe 
miljøskade) 

Det vil ikke medføre alvorlige skade 
på naturmangfoldet ved etablering 
av det planlagte inngrepet. De 
øverste delene av vassdraget er 
allerede sterkt utbygd med mange 
tekniske inngrep. Det er usikkert 
hvor stor negativ konsekvens en 
fylling vil medføre for ålens 
vandringsmønster (Vie O. 2019).  
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Problemstilling Verdi Påvirkning Konsekvens Vurdering 
Hindring av oppgang av ål til 
Nordre Korstjønn som følge 
av utvidelse og forlenging av 
rullebanen. 

Middels  Noe 
forringet 

- (Noe 
miljøskade) 

Det er dokumentert at ålen 
har vandret opp til Nordre 
Korstjønn også etter at 
dagens flyplass ble etablert. 
Ålen kan vandre over 
kortere strekninger utenfor 
vassdrag (Vie O. 2019).   

Negativ påvirkning av arten 
ål sin overlevelse som følge 
av planlagt utfylling. 

Middels Ubetydelig 
endring 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Det er ingen opplysninger 
som tilsier at det planlagte 
utfyllingen vil medføre 
betydelige endringer for 
artens overlevelse i Nordre 
Korstjønna (Vie O. 2019). 

Påflygningsfare for rype Middels Ubetydelig 
endring 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Rypa på Frøya flyr gjerne 
lavt over terrenget når den 
blir skremt. Den flyr i 
dekning bak små 
terrengformasjoner i 
terrenget og lander ganske 
snart. Dette gjør at 
Smølalirype vil være lite 
utsatt for kollisjon med inn- 
og utgående fly.  

Negativ påvirkning av 
leveområde/hekkeområde 
for sensitive arter (fugl) 

Stor Noe 
forringet 

- - 
(Betydelig 
miljøskade) 

Støyfulle aktiviteter, særlig 
anleggsarbeid (sprenging 
/fylling og lignende) i og 
rundt hekkeperioden kan 
virke kritisk for 
hekkelokaliteten. Overgang 
til tyngre, mer støyende 
flytyper og flere avganger 
kan føre til økt belastning. 
Også uvant og høy støy fra 
motorsportsenteret vil 
påvirke negativt i form av 
stressaktivitet.  

Påflygningsfare for fugl 
(sensitive arter) 

Stor Noe 
forringet 

- (Noe 
miljøskade) 

Vurderes å være neglisjerbar 
på dagtid. Hvis rullebanen 
lyssettes og brukes mer på 
kvelds/nattetid kan risikoen 
for kollisjon øke.  

 



 
 

  
 45 
 

Planområdet er en videreføring av gjeldende plan. Det er foretatt nye utredninger av området, både 
av ål, sensitive fuglearter, utbredelsen av naturtypen kystlynghei samt ny støyutredning. Med dette 
vurderes området å være godt kartlagt. Det vil også bli foretatt omfattende undersøkelser av 
vannforekomsten i området, samt overvåking av vannkvaliteten fram i tid. Det foreligger derfor et 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å fatte en beslutning, og føre-var-prinsippet vil ikke komme til 
anvendelse i dette tilfellet.  
 
For registrert kystlynghei av kategori B (viktig), vil adkomstveier, flystripe og infrastruktur bygge ned 
forholdsvis små deler av området/lokaliteten. Tiltaket er av moderat størrelse og skjer i et område 
som har store arealer med kystlynghei som ikke har vært i bruk på lenge. Tiltaket vurderes å ikke 
være alvorlig i forhold til samlet belastning for naturtypen (Kristiansen G. 2021). For nedbørsmyr i 
området vil heller ikke tiltakene få noen særlig negative konsekvenser.  
 
Planlagte tiltak vil sannsynligvis få noe negative konsekvenser for ål (status som sårbar i rødlista).  
 
For rødlistede fuglearter i området vil lirypa og Smølalirypa være utsatt for kollisjoner ved en 
eventuell inngjerding av området, det samme vil gjelde for barduner.  
 
For sensitive arter som hekker i området, vurderes tiltaket å kunne få betydelig miljøskade. En 
forlengelse av rullebanen til 1199 meter i nordøstlig retning vil trolig ikke føre til øket stressnivå. Det 
vil fortsatt være terrengformasjoner mellom rullebanen og reirområdet, i tillegg til at inn- og ut-
flygingsretninger ikke blir endret. Arten er først og fremst aktiv fra skumring og ut over natta til 
soloppgang. I dag brukes rullebanen kun i dagslys når arten er minst aktiv. En gradvis økning i 
flyaktiviteten antas å spille mindre rolle fordi arten allerede er vant med denne type aktivitet i 
området.  
 
Anleggsarbeid med sprenging, fylling og mye menneskelig aktivitet og støy kan medføre store, 
negative konsekvenser for sensitive arter i området, særlig hvis dette utføres i hekkeperioden.  
Virkningen blir vurdert til liten etter at arbeidene med utvidelsen og opprustningen er sluttført. 
Likevel kan endringene føre til en noe øket belastning som følge av bruk av tyngre flytyper som 
støyer mer, flere avganger og at rullebanen blir nærmere reirområdet enn tidligere. Hekkeområdet 
ligger nært motorsportsenteret og det er sannsynlig at perioder med ekstrem støy kan utløse 
stressadferd. Eksisterende motorsportaktivitet kan være særlig kritisk i den mest sårbare hekketiden, 
med uvant og høy støy fra arrangering av spesielle stevner i form av drifting og drag race. Dette 
innebærer enkeltdager med langvarig høy støy. 
 
Sannsynligheten for å kollidere med fly på dagtid når arten er inaktiv vil være neglisjerbar. Fly er godt 
synlige, lager lyd og holder en stabil kurs. Hvis rullebanen blir lyssatt og blir mye brukt i skumring og 
etter mørkets frembrudd er det mer usikkert om dette bildet kan endre seg. Det er lite flygning på 
kveld, beregnet til en flygning hver 24. dag i perioden av døgnet som arten er aktiv. Størst risiko for 
kollisjon vil det være i skumringen og den mørkere delen av døgnet. En øket bruk av flyplassen vil 
trolig føre til at det blir færre byttedyr i området som følge av øket menneskelig aktivitet og støy. Det 
er ikke kjent at noen sensitive arter har kollidert med fly på Frøya flyplass siden den ble bygget i 
1983. Det vil også være viktig å sørge for en god avfallshåndtering slik at ikke rotter og andre 
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åtseletere (kråkefugl og måker) trekkes til flyplassområdet. Dette er potensielle byttedyr som igjen vil 
kunne øke påflygningsfaren for sensitive arter.  
 
For vannforekomsten vil tiltaket medføre ytterligere fragmentering ved at Nordre Korstjønn blir 
utfylt og delt i to. De øverste delene av vassdraget er tidligere sterkt utbygd med mange tekniske 
inngrep. Planforslaget utgjør en utvidelse av dagens utbygde områder og utgjør lite for den samla 
belastninga på området.  
 
Tiltakshaver skal dekke kostnader ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet tiltaket 
volder dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Med bakgrunn i 
forskriftskrav skal omfanget av ny forurensning (lekkasjer, drivstoff, miljøfarlige stoffer ved 
avising/vasking av fly/kjøretøy osv.) knyttet til aktiviteten ved flyplassen og motorsportsenteret 
minimeres. Se ellers punkt 6.3 om vassdrag og forurensning. 
 
Avbøtende tiltak 
 
Kulverter  
Det er foreslått ulike avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser for bestanden av ål i 
Korstjønna før utbygging av flyplassen kan gjennomføres. Foreslåtte tiltak vil også kunne redusere 
den negative barriere- og fragmenteringseffekten fyllingen vil få for annen vannlevende fauna i 
området.  
 
Det er foreslått rekkefølgebestemmelse om å etablere en kulvert under ny fylling ved utvidelse av 
rullebanen. Kulverten vil binde de to adskilte delene av vannet sammen og skal gi nødvendig 
vannsirkulasjon. Vannløpet må være så høyt at det ikke blir liggende under nivået for dannelse og 
akkumulering av bunnsubstrater. Dette vil sikre mulighet for ålen å bevege seg langs vassdraget (O. 
Vie, 2019). Det vil også bedre forutsetningene for ørretbestanden i Korstjønna å overleve. I tillegg må 
kulverten plasseres og utformes slik at svømmende vannfugl kan ta seg gjennom den. Utforming, 
dimensjonering og plassering av ny kulvert i Nordre Korstjønn er altså vurdert ut fra at kulverten skal 
oppfylle en økologisk funksjon slik at akvatiske organismer som ål, ørret og svømmende vannfugl kan 
bevege seg langs vannveien. Disse problemstillingene er beskrevet i Statens vegvesens håndbøker 
N200 Vegbygging, V134 Veger og Dyreliv samt Miljødirektoratets håndbok «Slipp fisken fram!». 
 
For hydraulisk utforming beskriver Statens vegvesens håndbok N200, kap. 4 en minimumsdimensjon 
for gjennomløp for veger og gater, dvs 600 mm (største beskrevne dimensjon). Det anbefales også i 
samme håndbok at bunnen av kulvertrøret senkes til 0,2-0,4 D under eksisterende bunn 
(D=kulvertens diameter/høyde i meter). Samme dimensjon på 600 mm er også anbefalt i 
miljødirektoratets håndbok for størrelse på horisontale kulverter. I håndbok 134 Veger og dyreliv 
vises det til at det ikke kreves større beregninger for dimensjonering av horisontale kulverter, dersom 
den dimensjoneres stor nok slik at det med tiden etableres en naturlig bunn inne i selve kulverten. 
Minimum tillatt vanndybde i kulverten må avpasses artene som skal passere. En voksen laks krever 
30 cm, mens en ørret krever 10-15 cm.   
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Utforming av en horisontal kulvert (illustrasjon, fig. 5-62fra Statens vegvesens håndbok V134 Veger
og dyreliv).

Det er foreslått gjennom rekkefølgebestemmelsene (punkt 5.2) at kulverten skal etableres i henhold
til anbefalingene i håndbok N200 Vegbygging og V134 Veger og dyreliv, samt Miljødirektoratets
håndbok «Slipp fisken fram! Fiskens vandringsmulighet gjennom kulverter og stikkrenner». Hensyn til
framtidige klimaendringer med økt nedbør og flomfare er ivaretatt gjennom dokumentasjonskrav for
all planlagt utbygging, der gjeldende klimapåslag (fra NVE) skal legges til grunn.

Dagens kulverter er fra etableringen av flyplassen i 1986. Enkelte av innløpene/utløpene av
eksisterende kulverter er lite tilrettelagt for optimal oppgang av ål, enten ved at de er anlagt for høyt
i forhold til vannstanden, eller at det ligger fyllmasse som sperrer for innløp (Vie O. 2019). Et annet
problem er glatte kulvertbunner. Siden ål kryper mer enn de svømmer oppover bekker har de store
problemer med å ta seg opp gjennom kulverter med glatt bunn (Statens vegvesens håndbok V 134
Veger og Dyreliv).

Underlag i kulverter er også beskrevet i «Elver and eel passes, a guide (Enviroment agency, 2011»).
Her er det anbefalt spesielle børstematter, se figur over,for å skape et egnet underlag for vandring av
ål og glassål.

Det foreslåsbestemmelser som sikrer utbedring av eksisterende kulverter under flystripen, samt at
vannveier kan åpnes/holdes åpne mellom disse og Nord-Korstjønna (punkt 5.2). Dette vil kunne
bedre forholdene for vandring av ål. Det er likevel ikke vurdert som avgjørende for ålens overlevelse
at disse tiltakene gjennomføres. Deter dokumentert at ålen har vandret opp til Nordre Korstjønn
også etter at dagens flyplass ble etablert, selv med dagens kulverter. Ålen kan vandre over kortere
strekninger utenfor vassdrag(Vie O. 2019).
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Nye vannløp
Forholdene for vandring av ål forbedres også gjennom etablering av nytt vannløp langs nordsiden av
den planlagte rullebanen. På grunn av den lave vannføringen i utgangsbekken fra Nordre Korstjønna
må det etableres et tydelig vannløp langs nordsiden av den planlagte rullebanen. Vannløpet bør
utformes mest mulig naturlig, og ikke som en kanal. Nytt utløp for utgangsbekken skal ved
prosjektering av tiltaket vurderesom detkan etableres fra den nordvestlige vika i Nordre Korstjønn,
slik flyfoto under viser. Det foreslås rekkefølgebestemmelser som ivaretar etablering/plasseringog
utforming av nytt vannløp (punkt 5.1 og 5.2).

Utsnitt av flyfoto til venstre viser mulig
plassering av nytt vannløp fra Nordre
Korstjønn (rød, stiplet strek) som
bestemmelsene foreslår skal vurderes ved
prosjektering av tiltaket.

Det er vurdert om det er mulig å åpne bekkeløpetmellom flystripa og motorsportsenteret. I dette
området er det i dag ikke noe tydelig bekkeløp (Vie O. 2019 og flyfoto av området).
Motorsportsenteret med anlagte baner ligger tett inn mot flystripa. Rapporten om ål (Vie O. 2019)
fastslår at ål mest trolig tar seg fram på motsatt side av motorsportsentret, gjennom fuktig myr.
Eventuelle gevinster med økt miljøkvalitet og forbedret økologisk funksjon ved å åpne et bekkeløp
her er derfor vurdert til å være mindre enn samfunnsnytten, med de store kostnadene et slikt tiltak
vil medføre.

Det tas inn i generelle bestemmelser for planområdet at det i liten grad foretas lukkinger av bekker
og vassdrag/vatn.

Slam og opphopning av organisk avfall
Det er knyttet usikkerhet til hvor stor slamproduksjon planforslaget vil medføre, og hvor stor faren
for nedslamming av kulvertene vil bli. Forventet drift av flyplassen vil sannsynligvis ikke medføre
slamproduksjon. Det er forventet at slam førstog fremst akkumuleres i byggefasen, ved eventuell
sprengning og massetransport. Det må vurderes gjennom prosjekteringen av tiltaket om det bør
anlegges sedimenteringsbasseng (eller andre tiltak med tilsvarende effekt) under anleggsarbeidet for
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å unngå nedslamming av kulvertene, både eksisterende og i Nordre Korstjønn. Dette er foreslått 
gjennom rekkefølgebestemmelser (punkt 5.1). 
 
Plassering av kulvertene må også ta hensyn til opphoping av avfall samt organisk masse fra 
vegetasjon rundt. Dette vil nok forekomme, men sannsynligvis i mindre grad. Det er skrinn jord og 
myr/lynghei i området. For å hindre opphoping av avfall, kvist og bunnmateriale bør dette kunne 
flyte uhindret gjennom kulverten. Det vil ellers raskt kunne legge seg store mengder kvist og kvas ved 
kulvertinngangen eller inne i selve kulverten. Det bør derfor monteres en inntaksrist foran innløpet. 
Avfall, kvist og lignende vil samle seg her, og kan umuliggjøre passasje av vannlevende fauna. Risten 
bør derfor ikke plasseres helt ned mot bunnen, men så høyt at fisk, ål og vannlevende fugl kan 
passere under risten samtidig som kvister o.l. samles opp. Åpningen mellom spaltene i risten bør ikke 
være mindre enn 20 cm. Det er foreslått rekkefølgebestemmelser som ivaretar disse hensynene 
(punkt 5.1). Innløp og utløp for kulverter bør dessuten sjekkes jevnlig og opphoping av uønsket 
masse/avfall/kvist som potensielt kan tette kulvertene må fjernes. Dette er foreslått gjennom 
bestemmelsene, vilkår for bruk (punkt 3.2.4). 

 
Utvidelse av motorsportsenter 
Utvidelse av motorsportsenter i nordøstlig retning utgår fra planforslaget, og vil dermed ikke ha 
negativ påvirkning.   
 
Støy og andre tiltak vedr. sensitive fuglearter 
Det er foreslått bestemmelser som setter vilkår for aktiviteten ved motorsportsenteret som tar 
hensyn til naturmangfoldet i nærområdene. Dette i form av tidspunkter på året når spesielt støyfulle 
aktiviteter planlegges samt regulering av kveldsaktiviteter. 
 
Av hensyn til sensitive fuglearter er det også foreslått bestemmelser knyttet til når anleggsarbeid kan 
foregå.  
 
Det er også foreslått bestemmelser som regulerer utforming av gjerder og barduner og lignende for å 
sikre at disse er synlige slik at eventuelle kollisjoner med fugl unngås.  
 
Det er foreslått bestemmelser om at eventuell lyssetting av rullebanen og kveldsflygning må 
gjennomføres på tidspunkter av året som hensyntar sensitive arter.  
 
Kystlynghei 
Av hensyn til forekomsten av kystlynghei er det foreslått generelle bestemmelser om hensyn til 
eksisterende vegetasjon og terreng. Det er også foreslått at deponering av masser, riggområder o.l i 
anleggsfasen ikke skal berøre forekomstene av kystlynghei. 
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6.4 Vassdrag og forurensning

Beskrivelse og verdi
Tiltakene i planforslaget er vurdert med hensyn til vannforskriftens §12som sier at inngrep eller
endringer i en vannforekomst i utgangspunktet ikke kan tillates dersom kvaliteten på
vannforekomsten forringes. Vurderingene etter vannforskriftens §12, vannforekomstens
økologiske funksjon med tanke på eksisterende og planlagte inngrep er gjort i kap. 6.3,
Naturverdier.

Deler av planområdet i nord-østlige hjørne berører hensynssone for drikkevannskilde.
Influensområdet omfatter selve planområdet og vassdraget nedstrøms planområdet.

Utsnitt fra kartinnsynsløsningen til Frøya kommune som viser et område i nordøstlige hjørnet av
planområdet som berører hensynssone for drikkevannskilde (markert med rød ring).

Verdien av området innenfor hensynssone for drikkevannskilde vurderes som middels da det er et
mindre område helt i kantsonen av drikkevannskildens nedbørsfelt.

liten middels stor
I-------------I---------------I---------------I

Planområdet har vært benyttet til flyplass siden 1983, og til motorsport siden 2005. Det er ikke kjent
at grunnen eller vannforekomstene i influensområdet er forurenset av denne aktiviteten. Både drift
og aktivitet ved flyplassen og motorsportsentret er underlagt strenge forskrifter og lovverk som
begrenser fare for forurensing.

Planen skal ivareta miljømålene for vann slik som fastsatt i regionalplan for vannforvaltning 2016-
2021. I henhold til vanndirektivet er miljømålet at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller
oppnå "god tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier. Dette betyr at utslipp av stoffer listet opp i
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vannrammedirektivet skal reduseres eller opphøre slik at det oppnås konsentrasjoner i vannmiljøet
som ligger nær bakgrunnsnivået for naturlig forekommende stoffer og nær null for menneskeskapte
stoffer.

I kartinnsynsløsningen til Vann-Nett, er Sandvatnet karakterisert som en kalkfattig innsjø med god
miljøtilstand. Det er registrert ukjent påvirkningsgrad fra flyplass og motorsport. Sandvatnet er en del
av vassdraget knyttet til Sandvasselva/Grøtnesbekken. Vassdraget er allerede preget av inngrep gjort
i forbindelse med etablering av eksisterende flyplass og motorsportsenter.

Kartutsnittetover viserSandvatnet, fra Vann-nett.no.
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Kartutsnittet over er fra Miljøstatus.no, og viser med grønn strek Sandvasselva/Grøtnesbekken, som
har status god vannkvalitet. Korstjønnin er en del av dette vassdraget.

Verdien av vannforekomstene og vassdragene vurderes som liten.

liten middels stor
I-------------I---------------I---------------I

Påvirkning og konsekvens
Innenfor flyplassens og motorsportsenterets influensområde drenerer flere mindre bekker ned
Korstjønnin og Sandvasselva/Grøtnesbekken. Selve baneområdene og rullebanen ligger på myr og
skrinne løsmasser med humus/torv. En utvidelse av rullebanen vil medføre ytterligere drenering av
myr, som vil medføre at eventuelle utslipp i disse områdene raskere trenger ned til grunnvannet.
Myra vil derfor miste sin naturlige renseeffekt og oppholdstiden vil reduseres betraktelig.
Mektigheten på massene er også begrenset slik at transporten i grunnvannssonen vil skje relativt
raskt. Større utslipp av oljerelaterte forbindelser til grunnen vil raskt nå grunnvannet og
transporteres via grunnvannet til overflateresipienten. Avhengig av mektigheten på løsmassene vil
noe av oljen kunne holdes i grunnen.
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Utvidelsen av rullebanen og sikkerhetssonene rundt, vil sannsynligvis medføre sprengning av masse 
med risiko for økt partikkelspredning i anleggsperioden, både skarpe partikler/slam fra bergmasser 
og uomsatt sprengstoff.  
 
For å sikre at utvidelsen av flyplassen ikke medfører at miljøstanden i vannet vannforekomsten 
forringes, er det behov for mer kunnskap om kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomsten 
området. 
 

Problemstilling Verdi Påvirkning Konsekvens Vurdering 
Forurensning av 
drikkevannskilde 

Middels Ingen 
påvirkning 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Planforslaget vil ikke påvirke området 
for drikkevann ut over dagens 
situasjon.  
 

Forurensing av 
omkringliggende 
vassdrag  

Liten Noe 
forringet 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Forutsetter at utbygging og drift følger 
lover og regelverk med tiltak som 
hindrer forurensing. Det er også 
foreslått bestemmelser som reduserer 
forurensningsfaren. Det er også 
foreslått rekkefølgebestemmelser som 
sikrer undersøkelser av vassdraget før 
og etter tiltakene er gjennomført, samt 
sikring av avbøtende tiltak dersom 
dette blir nødvendig.  

 
 
 
Avbøtende tiltak 
Det er strenge forskriftskrav som vil ivareta hensynet til forurensning knyttet til både byggefase og 
drift av flyplasser. Aktiviteten i området forutsettes altså å følge lover og regelverk. Dette er også 
foreslått i bestemmelsene.  
 
For å være føre var, og sikre at behovet for eventuelle avbøtende tiltak blir ivaretatt, er det tatt inn 
bestemmelser som sikrer undersøkelser i vannforekomsten både før og etter tiltakene er 
gjennomført (overvåking). Data som fremskaffes ved overvåkingen skal også registreres i databasen 
Vannmiljø. Bestemmelsene foreslår også at det må gjennomføres avbøtende tiltak ved eventuell 
avdekking av negativ påvirkning av kjemisk og/eller økologisk tilstand i vannforekomsten.  
 
Norges Motorsportforbund har også miljøreglement der det stilles krav til tiltak som vil forhindre 
forurensing av bakken i depotet, på banen og i omgivelsene. Blant annet skal det hindre lekkasje av 
olje, rensemidler, avfettingsmidler, kjøle- og bremsevæske, etc. ned på bakken eller fra å fordampe. 
Det skal også sikres forsvarlig oppsamling, håndtering og oppbevaring av spesialavfall, for å hindre at 
miljøfarlig avfall kommer på vidvanke (NMF miljøretningslinjer). For å redusere faren for 
forurensning er det også foreslått bestemmelser som ivaretar disse forholdene.  
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6.5 Kulturminner  
Det finnes ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljøer i planområdet (miløstatus.no). 
Fylkeskommunen gjennomførte i 2006 en arkeologisk registrering av planområdet i forbindelse med 
tidligere plan. Det ble ikke observert automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som 
planen vil komme i konflikt med. Sametinget ser det også som lite sannsynlig at det finnes 
automatisk freda samiske kulturminner i området.  
 
Tiltaket vil sannsynligvis ikke medføre vesentlige negative konsekvenser for kulturminner eller -miljø.  
 
Det er gitt en generell bestemmelse om aktsomhet ved funn av automatisk fredede kulturminner ved 
utbygging i området.  

6.6 Barn og unges interesser 
Beskrivelse og verdi 
Planområdet og foreslåtte tiltak berører ikke områder som brukes av barn og unge til lek eller 
opphold.  
 
Planen vil være positiv for mange barn- og unge dersom det blir etablert motorsportsanlegg. Svært 
ofte er motorsporten en interesse som deles av flere aldersgrupper. Det er kun i regi av Norges 
Motorsportsforbund (NMF) at barn og unge mellom 5 og 16 år kan kjøre 
motorsykkel/ATV/snøscooter i Norge. På samme måte er det kun i regi av Norges Bilsportsforbund 
(NBF) at ungdom fra fylte 15 år kan utøve bilsport. All kjøring skal kun skje på lukkede baner og 
anlegg som er godkjent av NMF og NBF. Området og aktiviteten vil kunne styrke unges 
kjøreferdigheter, som vil kunne bidra til å redusere ulykkesrisikoen i trafikken langs offentlig veg.  
Verdien for barn og unges interesser er derfor middels stor. 
 

liten middels stor 
I-------------I---------------I---------------I 
 
 
Påvirkning og konsekvens 

Problemstilling Verdi Påvirkning Konsekvens Vurdering 
Påvirker barn og unges 
mulighet til leik og opphold 

Liten Ingen 
påvirkning 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Berører ingen områder 
til leik eller opphold  

Mulighet for å drive 
motorsport og øve på 
trafikksituasjoner 

Middels Forbedret + (noe 
forbedring) 

Vil styrke unges 
kjøreferdigheter  

 
Ingen behov for avbøtende tiltak.  
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6.7 Friluftsliv, folkehelse og opplevelseskvalitet
Beskrivelse og verdi
Det er registrert et viktig
friluftsområde som dekker store deler
av planområdet –marka i
Stutvassdalen - Sistranda-Gurvikdalen.
Området er beskrevet som et større
sammenhengende område, med flere
merkede turstier, blant annet en
steinalderløype fra Sistranda. Det går
stier til og fra trimhytter både på
Nesset, Sistranda og Nabeita.
Fiskevann, skøyteis på blant annet
Hammarvatnet og Årlisvannet. Ellers
brukes også området til bærplukking
og jakt. Etter opplysninger fra
grunneier i området, innehar Nordre
Korstjønn en liten, men viktig
ørretstamme for fritidsfiske.
Vegetasjonstypen er kystlynghei og
har et rikt artsmangfold, spesielt av
fugler.

I tillegg ligger et registrert friluftsområde lengst sør i planområdet: Husvatnet –Storeinsvågene, en
strandsone med tilhørende sjø og vassdrag.

Definisjoner av friluftsliv omhandler ikke bare selve aktiviteten som utøves, men også hvilke
omgivelser aktivitetene foregår i, hvilke opplevelser friluftslivsutøverne har, og hvilke effekter
aktiviteten har både for utøverne selvog for de områder de bruker. Følelsesmessige og symbolske
verdier er styrende for folks holdninger og adferd. Resultater fra norske og utenlandske
undersøkelser viser at stedstilhørighet (dvs. folks følelsesmessige tilknytning til områder) påvirker
både holdninger til foreslåtte tiltak, opplevelsen av ulike miljøtilstander og atferdsmessige reaksjoner
på forvaltningstiltak. Dersom mange av brukerne i et område har sterk tilhørighet til området, bør
det derfor legges ekstra stor vekt på å finne fram til avbøtende tiltak.

Opplevelseskvaliteten henger bl.a. sammen med opplevelsen av støy, og ønsket om fravær av støy
ved naturopplevelser knyttet til friluftsliv. Forholdet til støy har derfor stor betydning for vurdering
av dagens situasjon og konsekvenser ved planlagte tiltak. Med hensyn til naturopplevelse hvor
fravær av støy er et verdikriterium, er tiltaksområdet og influensområdene sårbare i forhold til videre
utbygging av flyplass og motorsportsaktiviteter med tilhørende støybelastning. Området har vært
benyttet til flyplass siden 1983, og til motorsport siden 2005. Støyproduserende aktiviteter har derfor
i noen grad etablert en stedsidentitet knyttet til dette. Det er likevel slik at motorsport vil produsere
en annen type støy som det ikke er oppnådd en like stor grad av tilvenning til, og dette betyr at
stedstilhørigheten vil bli redusert for enkelte brukergrupper. Dersom det ikke kan etableres fullgode
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alternativ til de tilbudene som går tapt som følge av de planlagte tiltak, vil tiltakene ha ødeleggende 
konsekvenser for stedstilhørigheten til disse brukergruppene. For brukere som vektlegger 
naturopplevelsen vil fly- og motorsportsaktiviteten redusere egen tilhørighet til området. For disse 
brukerne er det vissheten om at naturområdet benyttes til motorsport som reduserer 
stedstilhørigheten, uavhengig om tiltaket er til direkte hinder for utøving av egen aktivitet eller ikke. 
 
Planområdet er den del av et større, viktig friluftsområde men beliggenheten rundt eksisterende 
motorsportanlegg og flyplass reduserer områdets opplevelseskvaliteter, særlig i forhold til støy og 
forstyrrelser. Verdien for friluftsliv og folkehelse vurderes å være liten.  
 

liten middels stor 
I-------------I---------------I---------------I 
 
 
Påvirkning og konsekvens 

Problemstilling Verdi Påvirkning Konsekvens Vurdering 
Negativ påvirkning av 
ørretbestandene i Nordre 
Korstjønn med redusert 
mulighet for sportsfiske.  

Liten Noe 
forringet 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Fiskebestanden i Korstjønna 
har ikke naturlig  
reproduksjon, men er 
avhengig av kultiveringstiltak. 
Avbøtende tiltak for ål vil ha 
positiv betydning også for 
ørretstammen.  

Negativ påvirkning av 
opplevelsesverdien av 
området med hensyn til 
støy.  

Liten Ubetydelig 
endring 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Det er etablert flyplass og 
motorsportsenter i området i 
dag. Utvidelsen innebærer 
ingen stor endring i 
støypåvirkning ut over det folk 
i området allerede er vant til.  

Reduksjon av 
tilgjengelighet for 
mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

middels Ubetydelig 
endring 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Det stilles krav gjennom 
bestemmelser at prinsippet 
om universell utforming skal 
ivaretas ved opparbeidings – 
og utbyggingstiltak i 
planområdet.   

 
Avbøtende tiltak 
Bygging av kulvert under utvidelse av flystripa for å sikre vandring av ål opp langs vassdraget 
Sandvasselva/Grøtnesbekken, vil også kunne gi mulighet for fiskeførende vanngjennomløp. Dette vil 
igjen vil kunne virke positivt for ørretstammen i Korstjønna. For å sikre god tilgjengelighet for alle, 
stilles det krav gjennom bestemmelser at prinsippet om universell utforming skal ivaretas ved 
opparbeidings – og utbyggingstiltak i planområdet.   
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6.8 Forurensning, støy og luftkvalitet
Beskrivelse og verdi
Viser til vedlagte rapport av T. Utne Kvåle og P. Szilvay, «Frøya flyplass og motorsportsenter.
Støyfaglig vurdering til ny reguleringsplan», Sweco Norge AS, 10208101-RIAKU01, Rev.1, 11.12.18.
Her er støyvurderingene beskrevet mer inngående.

I samsvar med T-1442 er situasjonen 20 år frem vurdert for alle støykildene. I dette ligger planlagt
utvidelse av flystripen fra 800 til 1199 m samt framtidig antall flybevegelser. Støy fra motorsport er
også vurdert med bakgrunn i aktuell framtidig aktivitet. Støy fra Fv 716 Flatvalveien er vurdert
forenklet. Vurdering av støy er vurdert ut fra samfunnsøkonomiske konsekvensene, ut fra
befolkningens helse og konsekvenser for rekreasjon. Vurdering av støy i forhold til friluftsliv er gjort
under 6.5 Friluftsliv, folkehelse og opplevelseskvalitet.

Tabellen over viser kriterier for inndeling i gul og rød støysone ved støy fra motorsport og flyaktivitet i
T-1442/2016. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltverdier.

Støygrensene for flyaktivitet er vesentlig mer lempelige enn for motorsport. For motorsport gjelder
dessuten også grenser for maksimalstøy om dagen, mens det for fly bare er maksimalstøygrenser om
natten. Støygrensene for motorsport er i stor grad basert på «føre var» hensyn og prinsipper om at
støy fra fritidsaktiviteter skal vurderes strengere enn støyfra de ordinære transportkildene.
Motorsport er preget av hyppige maksimalstøyhendelser og har mer uforutsigbar, lang varighet.
Flystøybevegelsene kan gi minst like høye maksimalverdier, men støyen har vanligvis en kort, jevnt
økende eller avtagende intensitet, for deretter å forsvinne.

Ettersom støykildene er så ulike og støygrensene likeså, vil det være uriktig å summere støyen fra de
to kildene. Gjeldende retningslinje, T-1442, gir da heller ikke grunnlag for å summere så ulike
støykilder, men det blir påpekt at dersom støyfølsom bebyggelse er utsatt for støy over grenseverdi
fra flere kilder samtidig kan man vurdere å skjerpe støygrensene for hver enkelt kilde. I dette tilfellet
er det ingen støyfølsomme bygg eller områder som ligger i gul/rød støysone fra flere kilder. En
innskjerping av grenseverdiene er derfor ikke gjort i dette tilfellet.

Basert på de støysonekriteriene som er definert i T-1442, er motorsport den klart dimensjonerende
kilden. Vurderingen er da basert på maksimalstøy som vil kunne opptre. Støyens varighet er ikke tatt
i betraktning. Varigheten vil kun ha betydning for vurderingen dersom bruksomfanget øker vesentlig
utover det som er forutsatt.
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Kartutsnittet på forrige side viser inndeling i rød og gul støysone for motorsport, som er
dimensjonerende støykilde. Fem støyfølsomme bygg innenfor gul støysone er markert med røde
punkt, uthevet med rød, stiplet strekrundt. Kilde: T. Utne Kvåle og P. Szilvay, «Frøya flyplass og
motorsportsenter. Støyfaglig vurdering til ny reguleringsplan», Sweco Norge AS, 10208101-RIAKU01,
Rev.1, 11.12.18.

Planområdet omfatter arealer som er berørt av støy over grenseverdier tilsvarende rød sone i
henhold til Miljødirektoratets retningslinje for behandling av støy arealplanlegginga (T-1442).
Innenfor planområdet finnes det ingen støyømfintlig bebyggelse. Innenfor beregnet støysone ligger
imidlertid to berørte boliger og tre berørte fritidsboliger. Boligbebyggelsen og fritidsbebyggelsen
vurderes å ha middels verdi.

liten middels stor
I-------------I---------------I---------------I
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Påvirkning og konsekvens 
 

Problemstilling Verdi Påvirkning Konsekvens Vurdering 
Påvirkning av 
støyfølsomme 
bygg (3 
fritidsboliger og 
to boliger)  

Middels Ubetydelig 
endring 

0 (ingen/ 
ubetydelig 

Beregningen gir 5 støyfølsomme bygg 
(3 fritidsboliger med adresse 
Flatvalveien 13/15 og Sørfrøyveien 
299 og 2 eneboliger med adresse 
Sørfrøyveien 279 og 294) innenfor gul 
støysone, ingen innenfor rød støysone. 
Støynivået ved disse byggene er 
beregnet til LAFmax = 60 - 62 dB, inntil 
2 dB over grenseverdi. 
Overskridelsene er marginale/små. 
Dette må også ses i relasjon til at 
aktivitetsomfanget i anlegget er 
begrenset. 

 
Avbøtende tiltak  
Ved søknadspliktige tiltak på eksisterende bolig og fritidsbebyggelse innenfor gul sone må 
tiltakshaver/huseier vurdere støyskjerming nær bygningen eller gjennom tiltak på bygningen.   
Det bør ikke tillates ny bolig eller fritidsbebyggelse innenfor støysonen. Det er foreslått en 
rekkefølgebestemmelse som sikrer at støyfølsom bebyggelse også utenfor planområdet får 
tilfredsstillende støynivå på uteoppholdsareal og utenfor rom til støyfølsom bruk, Lden < 45dB. 
 
Varsling og informasjon om motorsport- og luftsportarrangementer i media samt informative, lett 
tilgjengelige årsplaner og terminlister er viktige tiltak som sikrer forutsigbarhet for naboer og andre 
berørte.  
 
Foreslåtte planbestemmelsene stiller krav om utarbeiding av driftsbestemmelser for motorsport- og 
luftsportsaktivitet der krav til informasjon og varsling er nedfelt. Her inngår også tekniske krav til 
kjøretøy/luftfartøy og hvilke bestemmelser som gjelder for de ulike typene.  

6.9 Landskap 
Beskrivelse og verdi  
Flyplassområdet har et overordnet preg av et åpent, flatt og treløst landskap med langsgående 
høydedrag i terrenget i sørvestlig/nordøstlig retning. Høyeste punkt, Sperrvikberget på 73 moh er 
ikke langt unna Frøyas høyeste punkt på 76 moh. Det finnes stor variasjon i det småskala landskapet I 
forsenkningene i terrenget ligger små og store vann imellom bergknauser, myrer og graskledte 
forsenkninger. 
 
Området er dominert av lavtvoksende lyngvegetasjon imellom bart fjell og myrdrag. Beitetrykk har i 
tidligere tider sørget for at landskapet er treløst.  
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Miljøstatus viser ingen nasjonalt eller regionalt viktige kulturlandskap i området. Området er preget
av eksisterende inngrep gjennom Frøya flyplass og motorsportsenter. Områdets landskapsmessige
verdi vurderes å være liten.

liten middels stor
I-------------I---------------I---------------I

Påvirkning og konsekvens
Anlegget ligger på en flate litt opp i lia fra sjøen, vil derfor bli lite eksponert i landskapet. Det vil ikke
bryte horisontlinjer eller gi silhuettvirkning sett fra fylkesvegen ved avkjørselen til anlegget.
Flyplassen og motorsportssenteret er imidlertid mer synlig fra fylkesvegen når man kommer kjørende
langs Fv 716 fra vest/sør. Her ligger vegen noe høyere enn ved avkjørselen. Graden av synlighet er
illustrert på bildene nedenfor.

Bildet er tatt ved avkjørselen fra Fv716 til flyplasens og motorsportsenter, som ligger 10-15 meter
høyere i terrenget enn fylkesvegen. Landskapets småskala struktur med små høydedrag og knauser,
gjør at bebyggelse og baner er lite synlig fra avkjørselen til fylkesvegen (www.google.com/maps)

Flyplassen og område for motorsport vil bli lite synlig fra
fylkesveien, da området i stor grad ligger bak horisonten sett
fra veien.



61

Bildet over er tatt rett sør for Sandvatnet fra Fv716, sett , som ligger 10-15 meter høyere i terrenget
enn fylkesvegen. Planlagt ny hangar vil kunne bli godt synlig fra veien.

Problemstilling Verdi Påvirkning Konsekvens Vurdering

Planforslaget medfører
inngrep og tiltak som
forringer
landskapsverdiene i
området

Liten Ubetydelig
endring

0 (ingen/
ubetydelig

Anlegget ligger på en flate i
landskapet som gjør at det i stor
grad blir lite eksponert. Nye hangar
vil kunne bli godt synlig, men er en
del av allerede kjent anlegg i
landskapsbildet. Nytt klubbhus er
også under oppføring og vil bidra til
at anlegget samlet sett er noe synlig
sett fra sør langs fylkesvegen

Avbøtende tiltak
Det er gitt bestemmelser som regulerer høyde på bygg i området, slik at det begrenser hvor synlig
tiltakene blir i landskapet. For øvrig er landskapsinngrepene av begrenset omfang, ut over allerede
etablerte inngrep.

6.10 Samfunnsmessige konsekvenser
En utvidelse av flyplassen vil kunne styrke både Salmar ASA og andre bedrifter på Frøya, som har
kunde- og næringsaktivitet ut over kommunegrensene. Salmar ASA har en ledende posisjon i den
globale laksenæringen og bidrar med mange arbeidsplasser på Frøya. Samtidig har selskapet
gjennom Salmarfondet siden 2008 gitt årlige bidrag til lokalsamfunnet.

Tilrettelegging for videre drift og utvidelse av motorsportsanlegget kan gi positive virkninger ved at
omsetningen i servicebedrifter øker. Dette kan bidra til å sikre og å gi flere arbeidsplasser som
dermed gir grunnlag for bosetting.

Samlet sett kan flyplassen og motorsportanlegget bidra til å styrke Frøya kommune og regionen
gjennom økt aktivitet i kommunen i form av omsetning i næringslivet.

Flyplassen og område for motorsport ligger mer eksponert til
sett fra fylkesveien når en kjører nordover/østover. Sandvatnet
sees til venstre i bildet.
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7 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 

7.1 Lovhjemmel og formål  
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 skal det gjennomføres en risiko - og sårbarhetsanalyse i 
forbindelse med areal - og samfunnsplanlegging. ROS-analysen skal vise alle risiko - og sårbarhets-
forhold i tilknytning til planområdet og eventuelle endringer som følge av planen eller tiltak som er 
hjemlet i den. Formålet er å gi et grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, 
viktig infrastruktur og andre materielle verdier, slik at risikoen er innenfor et akseptabelt nivå.   

7.2 Metode og forutsetninger  
ROS-analysen bygger på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder 
”Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging” (april 2017).  
 
ROS-analysen omfatter vurderinger av:  
1. mulige uønskede hendelser som kan skje med dagens situasjon, eller som følge av fremtidige 

utbygginger i henhold til planforslaget  
2. sannsynlighet for at de kartlagte hendelsene vil inntreffe 
3. sårbarheten ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene av hendelsene 
4. hvilke konsekvenser hendelsene kan få 
5. usikkerheter ved ROS-analysen 
 
Identifiserte mulige uønskede hendelser er basert på en gjennomgang av planbeskrivelsen, samt 
kommunens overordna ROS-analyse, vedtatt av formannskapet 3.11.19. Konsekvenser for miljø og 
samfunn er ikke omfattet av ROS-analysen, men er vurdert i planbeskrivelsens kapitel 6. Dette 
gjelder også vurderinger gjort av utbredelsen av ål i planområdet, som er belyst en egen kartlegging, 
utført av Ola Vie, Naturfaglig utredning av ål (Anguilla anguilla) i Nordre Korstjønna, Frøya kommune. 
15.7.2019. Virkningene av støy i planområdet er også vurdert her, av T. Utne Kvåle og P. Szilvay, 
«Frøya flyplass og motorsportsenter. Støyfaglig vurdering til ny reguleringsplan», Sweco Norge AS, 
10208101-RIAKU01, Rev.1, 11.12.18. 
 
Sentrale begrep i ROS-analysen 
Sannsynlighet: Et mål på hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i planområdet innenfor 

et visst tidsrom. 
Konsekvens:  Virkningen som en uønskede hendelse kan få i et planområdet eller for et utbyggings-

formål. 
Risiko: Den faren som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske 

verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten 
(frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. 

Sårbarhet:  Vurdering av motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og ev. 
barrierer, og evnen til gjenopprettelse. 

Usikkerhet:  Vurderinger av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen. 
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Barrierer:  For eksempel flom-/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri, eller varslings-
systemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvensene av en uønsket 
hendelse. 

Tiltak:   I oppfølging av funn fra ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for å 
redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak. 

 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i 
sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt” og 
kun unntaksvis kommentert. 
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  
 

- Svært sannsynlig (4) - 

- Sannsynlig (3) - 

- Mindre sannsynlig (2) - 

- Lite sannsynlig (1) - 

kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. 

kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig) 

kan skje (ikke sannsynlig; ca hvert 10 år) 

det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 
100 år. 

 

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

Begrep Beskrivelse 
1. Lite sannsynlig Det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 

100 år. 
2. Mindre sannsynlig Kan skje (ikke sannsynlig; ca hvert 10 år). 
3. Sannsynlig Kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig). 
4.  Svært sannsynlig Kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. 

 

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:  

 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 
forsyning med mer 

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig 
2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til 

skade dersom 
reservesystem ikke fins. 

3. Alvorlig Behandlingskrevende 
skader 

Midlertidig/behandlings- 
krevende skade 

System settes ut av drift 
over lengre tid; alvorlig 
skade på eiendom. 

4. Svært alvorlig Personskade som 
medfører død eller varig 
mén; mange skadd. 

Langvarig miljøskade System settes varig ut av 
drift; uopprettelig skade på 
eiendom 
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i følgende tabell: 

Konsekvens:  1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 
Sannsynlighet: 
4. Svært sannsynlig     
3. Sannsynlig 
 

    

2.  Mindre sannsynlig 
 

    

1. Lite sannsynlig          
 

- Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 
- Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ifht nytte 
- Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres 

 
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene. 
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7.3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak  
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Tema som er 
beskrevet tidligere i konsekvensvurderingen av planforslaget er ikke tatt med. 
 

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold  

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 
( kilder: atlas.nve.no, senorge.no, ngu.no) 

1 Snø- eller steinskred Nei    Aktsomhetskart fra NVE 
viser ingen fare for ras, 
skred, havstigning eller 
stormflo i området.  

2 Flodbølger Nei     
3 Masseras/-skred Nei    
4 Flom/flomskred Nei    

5 Radongass Ja 3 2  Høyt til usikker 
aktsomhetsgrad. Se 
nærmere beskrivelse 
under. 

6 Skog-/lyngbrann Ja 3 2  Se nærmere beskrivelse 
under. 

Vær, vindeksponering. (kilder: met.no, klimaservicesenter.no, klimatilpasning.no, nve.no) 

7 Er området vindutsatt? Nei    Ifølge www.nve.no og 
www.klimatilpasning.no 
gir klimamodellene liten 
eller ingen endring i 
midlere vindforhold. For 
de aller høyeste 
vindhastighetene er det 
en økning i alle årstider, 
men usikkerheten i 
framskrivningene er stor. 

8 Er området nedbørsutsatt? Nei    Årsnormal mellom 1000-
2000 mm (met.no og 
klimaprofil for fylket, 
klimaservicesenter.no) 

Klimaendringer. Vil området bli berørt av 

9 Økt nedbør Ja 3 1  For konsekvenser av 
klimaendringer, se 
nærmere beskrivelse 
under.  

10 Havnivåstigning Nei     
11 Stormflo Nei     

Natur- og kulturområder. Kan planen få konsekvenser for (kilder: Gislink.no): 

12 Sårbar flora Nei     
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 
13 Sårbar fauna/fisk Ja 2 3  Se KU med vurdering av 

konsekvensene for ål i 
Korstjønnene. 

14 Verneområder Nei     
15 Vassdragsområder Ja 2 3  Deler av tiltakene i 

planen ligger innenfor 50-
meterbeltet til Korstjønna 
Se KU med vurdering av  
naturverdier og vassdrag 
og forurensning. 

16 Fornminner Nei    Se KU med vurdering av 
kulturminner.  17 Kulturminne/-miljø Nei    

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for (kilde: kart.dsb.no): 

18 Vei, bru, knutepunkt Nei     
19 Havn, kaianlegg Nei     
20 Sykehus/-hjem, kirke Nei     
21 Brann/politi/sivilforsvar Nei     
22 Kraftforsyning Nei     
23 Vannforsyning Nei     
24 Forsvarsområde Nei     
25 Område for 

idrett/lek/rekreasjon 
Ja 2 1  Se KU med vurdering av 

friluftsliv, folkehelse og 
opplevelseskvalitet. 

26 Vannområde for friluftsliv Nei      

Forurensningskilder. Berøres planområdet av (kilder: miljøstatus.no/kart, Gislink.no): 

27 Akutt forurensning Nei     
28 Permanent forurensning Nei     
29 Støv og støy; industri Nei     
30 Støv og støy; trafikk Ja 2 3  Se KU med vurdering av 

støy fra flytrafikk, 
motorsport og veg. 

31 Støy; andre kilder Ja 2 3  

32 Forurenset grunn Nei     
33 Forurensning i sjø/vassdrag Ja 1 2  Se KU med vurdering av 

vassdrag og forurensning. 
34 Høyspentlinje (el. stråling) Nei     
35 Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei     

36 Avfallsbehandling Nei     
37 Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

38 Fare for akutt forurensning Nei     
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 
39 Støy og støv fra trafikk Ja 2 3  Se KU med vurdering av 

støy fra flytrafikk, 
motorsport og veg. 

40 Støy - støv fra andre kilder Ja 2 3  

41 Forurensning i sjø Nei     
42 Risikofylt industri mm, 

kjemikalier/eksplosiver ol 
Nei     

Transport. Er det risiko for (kilde: dsb.no): 

43 Ulykke med farlig gods Nei    Det er ikke registrert 
transport av farlig gods 
på veg gjennom 
planområdet. Frøya 
kommune har vedtatt 
beredskapsplan fra 2015, 
sist oppdatert 25.2.19.  

44 Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplos. ol) 

Nei     Ingen kjent, risikofylt 
industri mm som vil 
berøre planområdet.  

Trafikksikkerhet. (kilder. vegvesen.no/vegkart): 

45 Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 2  Se nærmere beskrivelse 
under.  

46 Ulykke med 
gående/syklende 

Nei    Ligger utenfor 
tettbebyggelse med liten 
trafikk av 
gående/syklende. 

47 Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei    Krav til sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljø i 
byggherreforskriften skal 
følges.  

48 Andre ulykkespunkter Nei      

Ulykkesberedskap. Har området: 

49 Tilstrekkelig slokkevanns-
forsyning (mengde og 
trykk) 

Ja 1 1  Se nærmere beskrivelse 
under.  

50 God adkomst for 
utrykningskjøretøy? 

Ja 1 1  Se nærmere beskrivelse 
under. 

Sabotasje og terrorhandlinger 

51 Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje- /terrormål? 

Nei     Frøya flyplass har kun 
konsesjon til private 
flyvninger med ca 15 
flybevegelser per uke, ca 
250 flybevegelser per år. 
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 
52 Er det potensielle 

sabotasje- /terrormål i 
nærheten? 

Nei      

Andre forhold: (gislink.no, kart.naturbase.no, dirmin.no) 

53 Regulerte vannmagasiner, 
med fare for usikker is,  
endringer i vannstand mm 

Nei      

54 Naturlige terreng-
formasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

Nei      

55 Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei     

56 Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei     

57 Ulykker ved 
flyplass/motorsportsenter 

Ja 1 4  Se nærmere beskrivelse 
under.  

7.3 Risikomatrise - samlede risikovurderinger: 
Aktuell hendelser/situasjoner er plassert inn risikomatrisen under iht. punkt/nr. i tabellen over.  
Det er ikke behov for risikoreduserende tiltak. 
 

Konsekvens  1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 
Sannsynlighet 
4. Svært sannsynlig 
 

    

3. Sannsynlig 
 

9 5, 6   

2. Mindre sannsynlig 25   13, 15, 30, 31, 39, 40  
1. Lite sannsynlig      49, 50 33, 45  57 
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7.4 Identifisering av mulige uønskede hendelser

Punkt 1. Radon
Området har høy til usikker risiko for radon i grunnen. NGUs radonkart danner ikke grunnlag for å
forutsi radonkonsentrasjon i enkeltbygninger, men gir et grunnlag for videre oppfølging av
problematikken i forhold til Folkehelseloven og Plan og bygningsloven. Det må sikres at
grenseverdien i Tek 10 på 200 Bq/m3 overholdes. Tiltak for dette ivaretas av byggteknisk forskrift og
byggesaksbehandlingen.

Kartutsnitt fra www.ngu.no som viser risiko for radon i grunnen.

Punkt6. Lyngbrann
Det er registrert to tilfeller av lyngbrann på Frøya i perioden 2008-2017 (Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap, kartinnsynsløsning). Flyplassen med motorsportsenter er omgitt av
store områder med lynghei, men ligger samtidig i umiddelbar nærhet til offentlig infrastruktur med
Fv 716. For brannberedskap og slokkevanns-forsyning, se punkt 49 under.
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Punkt 9. Økt nedbør

Kartutsnitt fra seNorge.no (samarbeid mellom NVE, met.no og kartverket) som viser årsnedbør i mm.

Den offentlige utredningen «Klima i Norge 2100» ble oppdatert i 2015 og viser samfunnets sårbarhet
og tilpasningsbehov som følge av klimaendringer. I følge utredningen kan nedbørsmengden for hele
året bli 11 % høyere i tidsperioden 2071-2100 enn i 1971-2000, dette med et middels utslippsnivå
(RCP 4,5 for område NR-10 Trøndelag/Helgeland).). Det blir også hyppigere tilfeller av intens nedbør
og kraftigere stormer. Det vil bli 49 % økning i antall dager med kraftig nedbør for Frøya, der det
forventes en økning i nedbørsmengde på 11% innen disse dagene. Skred kan komme på steder som
ikke tidligere har vært skredutsatt.

Mer intens og økt nedbørsmengde og vesentlig økning i avrenning gir mer flom i vassdragene,
spesielt høst og vinter, og flommønsteret vil endres. Særlig øker risikoen for regnflom. Skredfaren
øker mest langs kysten. Frøya ligger i et område langs kysten av Trøndelag hvor en vil kunne få opp
mot 10 % økning i flomstørrelsen til faktisk å kunne få en reduksjon i flomstørrelse i framtiden. Det
tilhører et nedbørsfelt som er dominert av snøsmelteflommer i dagens klima og som ikke har hatt
store historiske flommer om høsten (NVE, klimaendring og framtidige flommer i Norge, rapport 81,
2016).

Planforslaget vil medføre større andel tette flater. Økt nedbør og mer ekstreme nedbørshendelser vil
også kunne øke overflateavrenningen, og føre til mer forurensning i vassdrag. Riktig dimensjonerte
hydrotekniske anlegg og anlegg for overvannsbehandling kan redusere slik belastning, noe
planforslaget ivaretar gjennom krav i bestemmelsene.

For planområdet kan hetebølger gi utfordringer med myk og varm asfalt som resulterer i at den
ødelegges av belastningen. Det vil bli mellom 0-4 dager på Frøya med døgnmiddeltemperatur over 20
0C i perioden 1971-2100 (Klima i Norge 2100). Det vil altså ikke bli en stor endring ut over dagens
situasjon.

Det er stor usikkerhet om framtidig utvikling i ekstremvind og vindmønstre grunnet mangel på gode
måleserier, men endringer i vindmønstre antas å kunne få regional betydning for klima og nedbør i
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Norge. Tendensen viser noe lavere medianverdier for vindstyrke vår og sommer, mens vinterstid vil
vindstyrken øke (Klima i Norge 2100).

Punkt 45. Ulykke i av-/påkjørsler
Adkomst til planområdet skjer fra Fv 716. Trafikkdata fra Statens vegvesen i 2018 viser en ÅDT på 450
for strekningen forbi flyplassen. Utbygging av flyplassen vil føre til økt trafikk, særlig av tunge
kjøretøy.

Økt trafikk av større kjøretøy kan medføre økt risiko for ulykker i av-og påkjørsler. Både eksisterende
avkjørsel og regulert avkjørsel ligger på et oversiktlig sted langs Fv 716. Det forutsettes at det
opparbeides adkomstløsning i henhold til Statens vegvesen håndbok N100 fra Fv 716, med
rekkefølgekrav. Det er regulert sikringssoner frisikt i henhold til krav i Statens vegvesens håndbok
N100, og det er gitt krav i bestemmelsene om hvordan avkjørsler skal utformes.

Bildet er tatt fra www.googlemaps.com og viser eksisterende avkjørseltil flyplassen og
motorsportsenter sett vestover fra Fv716.

Punkt 49. Tilstrekkelig slokkevanns-forsyning (mengde og trykk)
Brannvesenet har en vanntankvogn på 10.000 liter, samt to brannbiler med skumslukkeutstyr. Det er
også rikelig tilgang på slokkevann fra naturlige vannkilder i området. Vann fra Korstjønna kan tas i
bruk via bærbare brannpumper. Dette har blitt gjort i forbindelse med en mindre ulykke på flyplassen
under et motorsportsstevne (veileder TEK 17, kap 11. Sikkerhet ved brann. Temaet er også sjekket
med kommunens tekniske sjef).

Punkt 50. God adkomst for utrykningskjøretøy
Alle adkomstveger følger vegnormalenes krav til bredde, kurvatur og svingradius.

Det er ingen fast beredskap på flyplassen, så ved større ulykker må brann/redning og ambulanse
rykke ut fra sine stasjoner på Sistranda. Responstid ca. 10 –15 min (jfr. teknisk sjef, Frøya kommune).



 
 

  
 72 
 

Flyplassen er underlagt forskrift om brann og redningstjeneste (BSL-E 4-4) som sikrer at det ved 
enhver godkjent flyplass er en brann- og redningstjeneste dimensjonert etter den trafikk som 
flyplassoperatøren vil tillate på flyplassen. Motorsportsenteret er også underlagt anleggskrav 
gjennom medlemskap i Norges Motorsportforbund. Det har derfor vært brannbil på området ved 
spesielle arrangementer gjennom NMK-Frøya 
 
Punkt 52. Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring 
Anleggsfasen kan medføre fare for trafikkulykker, både for kjørende og gående/syklende. I 
utbyggingsperioden må det legges vekt på gode midlertidige løsninger, særlig for mjuke trafikanter. 
Dette forutsettes løst i forbindelse med planlegging av utbygginga.  
 
 
Punkt 57. Ulykker ved flyplass/motorsportsenter 
All aktivitet ved flyplassen og motorsportsenteret er underlag strenge føringer og forskrifter. For å 
hindre konflikter og potensielle ulykker ved sambruk av anlegget, er det foreslått bestemmelser som 
hindrer at motorsportaktivitet kommer i konflikt med flyplassen. Temaet er også utredet i 
kommunens overordna ROS, 2019. Her foreslås det varslingsrutiner ved sambruk, som også er 
videreført i forslag til bestemmelser. Varsling av brannvesen ved landing/avgang er også nevnt som 
et konsekvensreduserende tiltak. Frøya kommune har vedtatt plan for kommunal beredskapsledelse 
fra 2015 med oppdateringer 25.2.19.   
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Utarbeidet av: Plankontoret

Utarbeidelse, saksbehandling og revisjoner SAKSNR DATO SIGN.
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet 03.01.19 ABJ
Fremming av planforslag til kommunen 09.01.20 ABJ
Revisjon 01 av bestemmelser etter tilbakemelding fra kommunen 09.03.20 ABJ
1. gangs behandling i hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester 29/20 16.04.20 ES
Offentlig ettersyn og høring, 6 uker: 24.04.20 - 05.06.20
Revisjon 02 av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter
høring og offentlig ettersyn

11.01.21 ABJ

Revisjon 03 av bestemmelser og planbeskrivelse til kommunen 29.04.21 ABJ
2. gangs behandling i hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester
Sluttvedtak i kommunestyret

1. Planens hensikt
Formåletmedplanarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Frøya flyplass i nordøstlig retning, slik
at rullebanen øker totallengden til 1199 meter. Utvidelsen medfører en utfylling av deler av
Korstjønna. I tillegg skal det legges til rette for utbygging av hangar for flyplassen med atkomstveg,
areal for eksisterende motorsportsenter og areal for ytterligere utbygging av motorsportsenteret,
både med klubbhus, motorsykkelbane og forlengelse av dagens bilbane.

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
2.1 Miljøkvalitet (for eksempel knyttet til støy og forurensning) (§ 12-7 nr. 3)

Støy
• Ved planlegging og søknad om tiltak skal støy løses tilfredsstillende. Retningslinje

T1442/012 Støy i arealplanlegging eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller
retningslinjer som erstatter gjeldende skriv, samt Retningslinje T 1520 for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging, skal legges til grunn for behandling av byggesaker innenfor
planområdet. Følgende grenseverdier for støy legges til grunn for etablering av ny
virksomhet eller bebyggelse:

Støykilde Støynivå på ute-oppholdsareal og
utenfor vinduer til rom med
støyfølsom bruksformål

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 –07

Støynivå på ute-oppholdsareal og
utenfor rom med støyfølsom
bruksformål, dag og kveld, kl 7-23

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB
Flyplass Lden 52 dB L5AF 80 dB
Motorsport Lden 45 dB Aktivitet bør ikke

foregå
L5AF 60 dB
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2.2 Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4)

Universell utforming
• Ved opparbeidings-og utbyggingstiltak i planområdet skal prinsippet om universell

utforming ivaretas.

Vegetasjon og terreng
• Anleggsarbeid ogtiltak som medfører omfattende terrenginngrep med sprenging og

fylling av steinmasser kan foregå i perioden 01.10- 15.02.

• Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Arealer med terrenginngrep skal
revegeteres og tilpasses omgivelsene. Dette skal utføres innen ett år etter at
byggearbeidene ferdigstilles.

• Deponering av masser, riggområder o.l i anleggsfasen skal ikke legges til områder med
registrertkystlynghei.

• I områder der tiltak medfører store terrenginngrep skal arealer tilsås eller behandles på
annen tiltalende måte slik at sår i landskapet minimaliseres. Skjæringer og fyllinger skal
gjøres mest mulig skånsomt.

• Det skal ikke foretas inngrep i bekker og vassdrag/vann, dersom ikke dette er helt
nødvendig for gjennomføring av utvidelsen av flyplassen.

• Der matjordlaget fjernes ved utbygging skal overskytende matjord primært brukes til

jordbruksformål i nærområdet.

• Ledningsnett for strøm, energianlegg og telekommunikasjon tillates nedgravd i grunnen
innenfor hele planområdet.

Estetisk utforming
• Bygninger skal utformes slik at området fremstår med et godt, enhetlig preg når det

gjelder volum, materialbruk og farger. Lysreflekterende eller blanke flater skal ikke
benyttes.

• Utelager skal skjermes med vegetasjon, gjerder eller være innebygd.

• Ved suksessiv utbygging forutsettes at hver utbygging utføres etter en helhetlig plan for
området, slik at estetiske og landskapsmessige krav ivaretas i overgangssoner mellom
utbygget og ubebygget område og terreng.

• Belysning skal i størst mulig grad etableres slik at det ikke er til sjenanse for omliggende
områder.

2.3 Automatisk fredede kulturminner (§ 12-7 nr. 6)
• Om noen under arbeid skulle mistenke funn av kulturminner, må en umiddelbart stanse

arbeidet og gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni
1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Dette må videreformidles til alle som
skal delta i gjennomføring av tiltaket.
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3. Bestemmelser til arealformål
3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

3.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg
Vilkår for bruk av arealer og anlegg (§ 12-7 nr. 2)

• Varsling og informasjon om motorsport-og luftsportarrangementerskal skje via media
samt informative, lett tilgjengelige årsplaner og terminlister.

Miljøkrav(§ 12-7 nr. 3, 4)

• Depotområder, serviceområder og andre områder hvor det gjøres arbeid på/eller utføres
vasking av maskiner skal det sikres bunndekke som hindrer forurensning til grunnen.

• Oppsamling, håndtering og oppbevaring av spesialavfall skal sikres forsvarlig.

• Spesialavfall, olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal samles opp og
oppbevares utilgjengelig for uvedkommende på en trygg måte som hindrer avrenning og
forurensing til grunnen.

Dokumentasjonskrav og særskilt underlag til byggesaksbehandlingen (§ 12-7 nr. 12)
• Sammen med søknad om tiltak skal det følge detaljert og kotesatt plan for det omsøkte

delområdet i målestokk 1:500 som viser:
-planlagt bebyggelse og anlegg
-eksisterende og fremtidig terreng med evt. beplantning, støttemurer og gjerder
-støyavskjerming
-utendørs belysning
-utforming av veger,avkjørslerogparkering
-materialvalg på faste dekker
-plass for renovasjon, kildesortering og betjening av renovasjonsopplegget
-hvordan tilgjengelighet/universell utforming er ivaretatt.

• Ved all utbygging kreves plan som viser løsninger for strøm, vann, avløp og overvann,
Gjeldende klimapåslag (fra NVE) skal legges til grunn. Overvann skal i størst mulig grad
fordrøyes og /eller infiltreres i grunnen.

3.1.2 Motorsportanlegg (BMA)
Arealbruk og utforming (§ 12-7 nr. 1)

• Innenfor BMA 1 kan det anlegges adkomstveg til BMA 2,kjørebanerog depotområder
mv. som tilhører motorsportformålet.

• Innenfor BMA 2 kan det anleggesveger, plasser,bygninger, tekniske anleggmv. som
tilhører motorsportformålet.

• Alle bygningsmessige installasjoner skal plasseres minimum 75 m fra flystripens
senterlinje, i henhold til krav om sikkerhetssone for rullebanen.

• Alle konstruksjoner tilknyttet gocartbanen skal være demonterbare for den del som
omfatter arealer tidvis benyttet til annet formål. De øvrige installasjoner skal utføres på
en slik måte at de faller inn under flyplassbestemmelsene.

• Yttergrensene til områdene skal markeres.
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• Maksimal utnyttelsesgrad for BMA 2 settes til % -BYA = 80 %

• Ny bebyggelse innenfor BMA 2 skal ha maksimalt 9 m mønehøyde og maksimalt 8 m
gesimshøyde over gjennomsnittlig planert terreng.

Vilkår for bruk av arealer og anlegg (§ 12-7 nr. 2)

• All aktivitet ved anlegget skal være organisert og tilrettelagt på en slikmåte at alle
bestemmelser tilknyttet støy for denne type anlegg overholdes.

• All aktivitet skal koordineres gjennom bindende avtaler mellom brukerne av
motorsportanlegget og driverne av flyplassen, signert av begge parter. Her vil følgende
bruksregler for motorsportaktivitet legges til grunn:

o  Ordinær treningsaktivitet i motorsport –mandag til fredag 16.00 –20.00 og
lørdag 10.00 –15.00.

o  Større arrangement –mandag til fredag kl 11.00 –20.00, lørdag 09.00 –18.00 og
søndag mellom 10.00 –15.00.

o  Kjøreopplæring med kjøretøy registrert for kjøring på offentlig veg kan benytte
område hverdager kl 08.00 –21.00.

o  Ved terminfestede arrangementer gis det mulighet for å gå utover tidsrammen
for å få avviklet konkurransen med finaler.

o  Aktivitet i baneanleggene tillates ikke følgende dager: 1. nyttårsdag,
Skjærtorsdag, Langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, 1. pinsedag, 1. juledag, 2.
juledag samt jul-og nyttårsaften.

• Av hensyn til naturverdiene i området tillates ikke konserter,motorsportaktivitetog
stevnermed for eksempel drifting og drag race eller lignende som medfører uvant eller
høy støy fra 15.02 til 01.07.

• Av hensyn til naturverdiene i området,tillates ikke motorsportaktivitet som avgir støy i
tidsrommetfra solnedgang til soloppgang.

• Ved større arrangement, stevner, konserter og lignende skal naboer varsles og fastsatte
åpningstider følges.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

3.2.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Utforming (§ 12-7 nr. 1)

• Alle samferdselsanlegg og infrastruktur skal bygges i henhold til kravene i Statens
vegvesens håndbokserie N100Veg og gateutforming,

• Avkjøring må utformes i samsvar med forskrifter for avkjørsel for offentlig vei.

3.2.2 Kjøreveg (SKV)
Utforming (§ 12-7 nr. 1)

• Fv 716 reguleres etter statens vegvesens krav til veger med dimensjoneringsklasse Hø1.

3.2.3 Annen veggrunn –grøntareal (SVG)
Utforming (§ 12-7 nr. 1)

• Annet veiareal skal nyttes til grøntareal, skjæringer, fyllinger og grøfter. Arealene skal
tilsåes og beplantes.
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3.2.4 Lufthavn (SLH)
Arealbruk og utforming (§ 12-7 nr. 1)

• Området skal benyttes til rullebane, sikkerhetsområde, flyoppstillingsområde,
parkeringsplasser for biler, driftsområde, utrykningsveger, driftsveger, lysanlegg for
navigasjon og annet nødvendig areal for flytrafikk. Videre skal området benyttes til
bygninger og utomhusanlegg direkte knyttet til lufthavnas drift samt operative og
beredskapsmessige behov, slik som driftsbygg (inkl. kontorer, garasjer, verksted,
vaskehall og sandlager), hangarer, tankanlegg, transformatorer og andre nødvendige
bygg og anlegg for drift av lufthavna. Opplistingen er ikke uttømmende.

• Høyde og plassering av bebyggelse reguleres av høyderestriksjonene i plankartet.

• Inngjerding av området er tillatt med finmasket og godt synlig gjerde av hensyn til
påflygningsfare. Bruk av barduner for eventuelle nye installasjoner som vindmålere og
lignende må også merkes og gjøres mest mulig synlige.

Vilkår for bruk av arealer og anlegg (§ 12-7 nr. 2)

• Det tillates bruk av området til motorsportaktivitet gjennom bindende avtaler mellom
brukerne av motorsportanlegget og driverne av flyplassen, signert av begge parter.

• Eventuell lyssetting av rullebanen og kveldsflyvningetter mørkets frembrudd tillates ikke
i perioden fra 15.02 til 01.07.

• Kulverter under rullebanen skal sjekkes jevnlig for å unngå nedslamming, fjerne uønsket
slam/masse og sikre god vanngjennomstrømming slik at økologisk funksjon
opprettholdes.

3.3 Landbruks-, natur-, og friluftsformål (§ 12-5 nr. 3) (LNF)
Arealbruk(§ 12-7 nr. 1)

• Det kun er tillatt å oppføre bygninger eller andre anlegg som har direkte tilknytning til
landbruk eller stedbunden næring i disse områdene

• Alle installasjoner, faste eller mobile, skal underrettes og gis godkjenning av driverne av
Frøya flyplass som kontrollerer opp mot høyderestriksjoner i forbindelse med inn- og
utflygning.

• Områdene kan utnyttes til landbruksvirksomhet innenfor rammene av restriksjonene i
planen.

• På eksisterende bolig og/eller fritidsbebyggelse innenfor LNFR området, tillates tilbygg og
ombygging av eksisterende bolig samt oppføring av garasje eller uthus med tilknytning til
denne. Det tillates ikke fradeling av nye tomter for oppføring av ny bebyggelse eller
oppføring av nye boligenheter.

3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6) (V)
Arealbruk (§ 12-7 nr. 1)

• Inngrep og tiltak som forringer områdenes naturverdier tillates ikke.
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4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)
4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)

Sikringssoner - frisikt
• I frisiktsonene skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 meter over

kjørebanenivå for primærvegen.

Andre sikringssoner, høyderestriksjoner H190
• Innenfor restriksjonsområdet gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med koter på

plankartet, jf. kap. 10 i forskrift om utforming av store flyplasser (BSL E3-2). For områder
beliggende mellom de viste koter, skal høyderestriksjonen beregnes gjennom
interpolasjon. Innenfor restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder (bygninger,
vegetasjon, anlegg eller andre innretninger) som overstiger høyderestriksjonene som er
angitt på plankartet. Vegetasjon må holdes under hinderflatene, og nødvendig fjerning
av vegetasjon vil bli gjennomført av driverne av flyplassen.

Sikringssoner, rød og gul støysone (H210, H220)
• Ved søknad om tiltak på bolig eller fritidsbolig etter pbl §§ 20-1 og 20-2 innenfor

støysonene, skal det utarbeides rapport med bygningstegninger og utomhusplan som
viser støyisolering og støyavskjerming i henhold til teknisk forskrift. Nødvendige
støyreduserende tiltak skal være gjennomført før ferdigattest kan gis.

5. Rekkefølgebestemmelser (§ 12-7 nr. 10)
5.1 Før rammetillatelse gis (SLH)

• Det skal vurderes behov for etablering av sedimenteringsbasseng under anleggsarbeidet
for å unngå nedslamming av kulvertene, både eksisterende og i Nordre Korstjønn.

• Det skal vurderes behov for etablering av inntaksrist for kulverten i Nordre Korstjønn.
Avstand mellom spaltene i risten bør ikke være mindre enn 20 cm. Plassering av risten
må ligge såpass høyt at akvatiske organismer kan passere samtidig som kvister o.l. samles
opp.

• Det skal ved prosjekteringen av nytt vannløp fra Nordre Korstjønn vurderesom utløpet
kan etableres fra den norvestlige vika i tjønna, hvor det er en kløft i terrenget. Vannløpet
skal, om mulig, utformes etter de naturlige terrengformene, ikke som en rett kanal.

5.2 Før bebyggelse og anlegg tas i bruk (SLH)
• Utvidelse og utforming av lufthavn skal godkjennes av Luftfartstilsynet.

• Ved utvidelse av rullebanen og utfylling av Nordre Korstjønn skal det etableres en kulvert
som binder de to adskilte delene av vatnet sammenslik at akvatiske organismer som ål,
ørret og svømmende vannfugl kanta seg gjennom den. Kulverten skal utformes og
etableres i henhold til anbefalingene i Statens vegvesens håndbøker N200 Vegbygging og
V134 Veger og dyreliv, samt Miljødirektoratets håndbok «Slipp fisken fram!».
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• Ved utvidelse av rullebanen skal eksisterende kulverter under flystripen utbedres slik at
vannveier kan åpnes/holdes åpne mellom disse og Nordre Korstjønn for å lette vandring
av ål langs vassdraget. Fyllinger/massehindringer foran innløp/utløp skal fjernes.

• Det skal etableres et tydelig vannløp langs nordsiden av den planlagte rullebanen som
erstatning for utfylling av eksisterende utløp av Nordre Korstjønn.

• Opparbeiding av avkjørsel fra Fv 716 i henhold til reguleringsplanen skal være gjort før ny
rullebane kan tas i bruk.

5.3 Før bebyggelse og anlegg tas i bruk (BMA 1)
• Ved søknad om godkjenning for anleggs-eller bygningstekniske tiltak, skal det foreligge

støyberegninger samt plan for eventuelle støyskjermingstiltak. Ved krav om
støyskjermingstiltak skal disse være på plass før banen tas i bruk. Støyvoller skal tilsås.

• Støyfølsom bebyggelse i og utenfor planområdetsom er direkte berørtav støy fra
motorsportaktivitetskal sikres tilfredsstillende støynivå på uteoppholdsareal og
utenforrom til støyfølsom bruk, Lden < 45dB. Avbøtende tiltak for å redusere
støybelastningen må gjennomføres.

5.4 Før bebyggelse tas i bruk (H210, H220)
• Ved krav om støyskjermingstiltak, skal dette være opparbeidet før ny bebyggelse kan tas

i bruk.

5.5 Før bebyggelse og anlegg tas i bruk (SLH, BMA 1, BMA 2)
• Det skal gjennomføres kjemiske og økologiske undersøkelser i vannforekomsten ved

flyplassen og motorsportsentret før og etter tiltakene er gjennomført (overvåking).
Økologiske parametre er :

- bunndyr
- fisk og begroingsalger

Kjemiske parametre er:
-  oksygenforbruk
-  drivstoff/olje (fra eventuelle lekkasjer/avrenning)
-  spor av glykol (fra avising av fly)
-  spor av formiat (fra avising av bane)
-  oljekomponenter og perfluorerte stoffer fra eventuelle brannøvelser

• Data som fremskaffes ved overvåkingen av vannforekomsten skal også registreres i
databasen Vannmiljø. Dersom det avdekkes negativ miljøpåvirkning over tid, skal det
iverksettes nødvendige, avbøtende tiltak som vilkår for fortsatt drift.
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Det er gjennomført en støyfaglig vurdering som grunnlag for ny reguleringsplan for utvidet flyplass på 
Frøya. Det planlegges utvidelse av flystripen fra 800 til 1199 m. I tilknytning til flyplassen ligger også 
Frøya motorsportsenter. Støy fra flyplass og motorsport er vurdert i foreliggende rapport. Støy fra omlagt 
Fv. 716 Flatvalveien er vurdert forenklet. 

Basert på de støysonekriteriene som er definert i støyretningslinjen T-1442, er motorsport den klart 
dimensjonerende kilden. Vurderingen er da basert på maksimalstøy som vil kunne opptre. 

Fem støyfølsomme bygg ligger innenfor beregnet gul støysone for motorsport, ingen innenfor rød 
støysone. Støynivået ved disse byggene er beregnet til LAFmax = 60 - 62 dB, inntil 2 dB over grenseverdi.  

Det er ikke støyømfintlig bebyggelse innenfor gul/rød støysone for flyaktivitet. 

Vegtrafikk gir støy konsentrert rundt de aktuelle veglinjene og utbredelsen av gul støysone er begrenset 
til de eiendommene som ligger nærmest veien. Omleggingen av vegen er ikke en konsekvens av 
reguleringsplanen for utvidet flyplass og beregningen er gjennomført kun for å vise støysituasjonen etter 
at vegen er omlagt. 

   



  
 
 

 

RAPPORT SIDE 3 AV 19  

 

 
 

Innholdsfortegnelse 

 
1 Innledning ...................................................................................................................... 4 

2 Situasjon ........................................................................................................................ 4 

3 Regelverk T-1442 .......................................................................................................... 5 

4 Metode ........................................................................................................................... 6 

4.1 Flystøy .......................................................................................................................................... 6 

4.2 Motorsport..................................................................................................................................... 6 

4.3 Vegtrafikkstøy ............................................................................................................................... 6 

5 Aktivitetsomfang ............................................................................................................ 8 

5.1 Frøya flyplass................................................................................................................................ 8 

5.2 Frøya motorsportsenter ................................................................................................................. 9 

6 Beregningsresultater .................................................................................................... 10 

6.1 Flyplass ...................................................................................................................................... 10 

6.2 Motorsport................................................................................................................................... 10 

6.3 Vegtrafikk .................................................................................................................................... 10 

6.4 Sumstøy ..................................................................................................................................... 10 

7 Samlet vurdering.......................................................................................................... 11 

8 Forslag til avbøtende tiltak ........................................................................................... 11 

9 Referanser ................................................................................................................... 12 

Vedlegg ............................................................................................................................. 12 

 
 
 

Vedlegg 1 Begreper 

Vedlegg 2 Støysonekart flyplass 

Vedlegg 3 Støysonekart motorsport 

Vedlegg 4 Støysonekart vegtrafikk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside: Kartutsnitt (Kartverket, seeiendom.no) 
 



 
 

 
 

 

RAPPORT SIDE 4 AV 19  

 

 
 

1 Innledning 
Sweco Norge AS har på oppdrag fra Salmar AS via plankonsulent Plankontoret ved Leif Conradi 
Skorem gjennomført en støyfaglig vurdering som grunnlag for ny reguleringsplan for utvidet 
flyplass på Frøya. Det planlegges utvidelse av flystripen fra 800 til 1199 m. I tilknytning til 
flyplassen ligger også Frøya motorsportsenter. Støy fra flyplass og motorsport er vurdert i 
foreliggende rapport. Støy fra omlagt Fv. 716 Flatvalveien er vurdert forenklet. 

Støyfaglige begrep brukt i denne rapporten er forklart i Vedlegg 1.  

2 Situasjon 
Frøya flyplass ligger nordvest for boligområdet Langåsen. Motorsportsenteret benytter deler av 
flystripen som asfaltbane. Resten av banen ligger like sørøst for flystripen. 

 

Figur 1. Oversiktskart (Kartverket, seeiendom.no) 
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3 Regelverk T-1442 
Aktuelt regelverk for vurdering av støy i reguleringsplaner er Klima- og miljødepartementets 
retningslinjer om behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 [1] med Miljødirektoratets veileder 
til retningslinjen M-128 [2].  

Tabell 1 viser kriterier for inndeling i gul og rød støysone for støy fra motorsport og flyplass. 
Veilederen til retningslinje T-1442/2016 angir at lufthavner med sesongpreget aktivitet, for 
eksempel turisttrafikk, vurderes kun for den aktuelle tremåneders periode hvor slik trafikk inngår. 
Dette betyr at slike flyplasser vurderes strengere enn ordinære flyplasser der man fordeler trafikken 
over et helt år. 

Som Tabell 1 viser, er støygrensene for motorsport strengere enn for flyplass. Det er særlig 
grensen for maksimalnivå på dag som blir utslagsgivende for motorsportanlegg med begrenset 
aktivitetsomfang. Det er bare for motorsportanlegg med flere disipliner og med daglig aktivitet at 
grensen for Lden kan bli dimensjonerende. 

Flyplasser har ingen maksimalstøygrenser for dag. 

Det er en faglig vurdering hvorvidt det er riktig å praktisere ulike grenser for motorsport og 
flyaktivitet. I en strengeste samlet vurdering kan det være aktuelt å vurdere begge typer aktivitet 
mot det samme grensesettet, og da fortrinnsvis motorsport. 

Tabell 1. Kriterier for inndeling i gul og rød støysone ved støy fra motorsport og flyaktivitet i T-1442/2016. Alle 

tall er oppgitt i dB, frittfeltverdier.  

 Gul sone Rød sone 

 Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23-07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23-07 

Motorsport Lden = 45-55 dB  

L5AF = 60-70 dB  

Aktivitet bør ikke foregå Lden over 55 dB  

L5AF over 70 dB  

Aktivitet bør ikke foregå 

Flyplass Lden = 52-62 dB L5AS = 80 dB Lden over 62 dB  L5AS over 90 dB 

 

Støyretningslinjene T-1442 angir at støynivå fra fremmede kilder ikke bør overstige Lden = 50 dB i 
stille områder og større sammenhengende grønnstruktur i tettsteder. Dette tilsvarer et lydnivå 40-
50 dB gjennom døgnet, med de laveste nivåene natt og kveld.  
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4 Metode 
Alle beregninger av støy er gjort med programvaren CadnaA. Beregningene er gjort som 
støysonekart i høyde 4 m over terreng, som angitt i T-1442 og representativt for vinduer i en lav 2. 
etasje. Digitalt kartunderlag er i SOSI-format med 1 m koter. 

I samsvar med T-1442 er situasjonen 20 år frem vurdert for alle støykildene. 

4.1 Flystøy 

I beregningen av støy fra fly har Sweco valgt å benytte gjeldende tyske regnemetode ICAN/AzB 
2008 (Instruction for the Calculation of Aircraft Noise) [3]. Regnemetoden regner spektralt og tar 
hensyn til terrengets påvirkning på lydutbredelse samt skjerming og refleksjoner fra bygninger.   

Ved beregning av støy vil det alltid være en grad av usikkerhet knyttet til beregningsresultatene. 
Usikkerheten kan skyldes valg av kildestyrke og estimert lydutbredelse. Beregningsmodellen kan 
ha feil eller for store forenklinger når det gjelder modellering av flymønster eller landing og takeoff. 
Det er også usikkerhet knyttet til antatt trafikkmengde og fordeling av trafikk på ulike ruter. Vi 
vurderer usikkerheten å være noe større enn ved andre typer støyberegninger (for eksempel 
vegtrafikkstøy).  

4.2 Motorsport 

Beregning av støy fra motorsport er gjort med den standardiserte nordiske metoden for ekstern 
industristøy [4] som angitt i veiledningen [5].  Metoden forutsetter lydutbredelse som i svak 
medvind, der lyddemping fra vegetasjon og terreng vil være lav.  

4.3 Vegtrafikkstøy 

Trafikkdata for Fv. 716 er hentet fra Nasjonal vegdatabank [6]. Det er estimert at ny parsell vil ha 
trafikk tilsvarende eksisterende veg fra Langåsen til flyplassen.  

Det er lagt til grunn dagens fartsgrense på alle vegene utenom ny parsell der det er lagt til grunn 
fartsgrense 80 km/t. Døgnfordeling som for typisk riksveg. 

Trafikkmengdene er prognosert til år 2038 ihht støyretningslinjen T-1442 (økning på 30 %). 

Beregningene av støynivå er gjort etter gjeldende metode [7] med en forenklet modellering av ny 
veg. Terreng rundt ny veglinje er klipt ut og erstattet med 3D senterlinje og estimerte 
vegdekkekanter. 

Trafikktall lagt til grunn i beregning er vist i Figur 2 og med tekstbokser i støysonekart. 
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Figur 2. Trafikktal 
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5 Aktivitetsomfang 

5.1 Frøya flyplass 

Aktiviteten på Frøya flyplass i dag og i framtidig situasjon er som opplyst av Gunnar Witzøe i 
Salmar og lokal pilot Audun Klev.  

Dagens trafikk er rundt 150 flybevegelser per år. Det forutsettes en engangsvekst på 20 % som 
resultat av utvidelsen og en videre årlig vekst på 5%. Dette medfører en trafikk på ca. 300 
flybevegelser per år i fremtidig situasjon. 

Rullebanen har per nå ikke lys, noe som begrenser aktiviteten på kveld og i mørketiden. Det kan bli 
aktuelt med landingslys og vedlikeholdsutstyr som åpner for noe mer aktivitet på kveldstid og i på 
vinteren. 

Sweco har gjort flere antagelser og kommet frem til følgende grunnlag for beregning av flystøy: 

Tabell 2. Beregningsforutsetninger for flyaktivitetene 

Parameter Grunnlag 

Fordeling år Hovedperiode med trafikk: 1.feb. – 1. des. 

Døgnfordeling 95 % dag, 5 % kveld 

Flybevegelser Dagens situasjon: 150 per år, maksimalt 8 per dag 

Framtidig situasjon: 300 per år, maksimalt 10 per dag 

Fordeling avgang Bane 04 (retning 40 grader): 30 % 

Bane 22 (retning 220 grader): 70 % 

Flytyper I hovedsak motorfly, 1 og 2 motors i privat regi 

 

Tabell 3. Flytyper som er benyttet i beregningene. 

Gruppe i CadnaA Flytype Andel flygninger 

P1.2 Propellfly MTOM ≤ 2 tonn og motorglider 5 

P1.3 Propellfly MTOM ≤ 2 tonn 47,5 % 

P1.4 Propellfly MTOM 2 – 5,7 tonn 47,5 % 
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Figur 3. Inn- og utflygingstraséer.  

5.2 Frøya motorsportsenter 

Kilde Akustikk AS (del av Sweco fra 2011) gjennomførte i 2010 en støyfaglig vurdering av Frøya 
motorsportsenter[8].  

Aktuell aktivitet ved Frøya motorsportsenter er gjennomgått med NMK Frøya ved Stig Tore Sørli. 
Det legges til grunn en aktivitet i et fremtidig prognoseår tilsvarende dagens aktivitet. Med grunnlag 
i aktivitetskalender for 2017 og planlagte treninger er det konkludert med et mindre 
aktivitetsomfang enn det som ble lagt til grunn i 2010. Dette fører til at grenser for maksimalt 
støynivå blir styrende. 

Treningsaktiviteten er for det meste kjøring med gokart og enkelte treninger med drifting. 
Arrangementene er i all hovedsak drifting. Det arrangeres også enkelte dragrace løp.  

Beregningene er gjort med utgangspunkt i referanseverdier for støy fastsatt av Miljødirektoratet 
(tidligere SFT) [5]. Da drifting er en nyere aktivitet er det ikke definert referanseverdier for denne 
aktiviteten. Sweco leverte i 2016 et utkast til revidert emisjonskatalog [9]. I dette arbeidet er det 
antydet en lydeffekt LWA = 130 dB for drifting. Dette støynivået er tilsvarende som for asfaltracing 
LWA = 129 dB. I støyberegningen er det lagt til grunn samtidig kjøring med 2 drifting-biler, dvs. LWA 
= 133 dB. Drifting er klart mer støyende enn gokart (LWA = 120 dB) og situasjonen med 2 drifting-
biler tilsvarer grovt regnet kjøring med inntil 20 gokarter.  

Støynivå fra dragrace vil være høyere enn drifting. Det foreligger ingen gjeldende norsk 
referanseverdi for støy fra denne type aktivitet. Danske målinger [9] oppgir en lydeffekt LWA = 145-
146 dB, 157 dB for de aller mest støyende. Slike typer kjøretøy er ikke aktuelle å bruke på 
arenaen. De vanlige kjøretøyene vil være slike som hører inn under racingklassene til Norges 
bilsportforbund samt Street Legal, dvs. gateregistrerte biler. Dette betyr lydeffektnivåer LWA = 130-
140 dB.  

De siste års saksbehandlingspraksis for motorsportarenaer har vært å legge vekt på den vanlige 
aktiviteten som treningskjøringen representerer. Ved konkurransekjøring er normalprosedyre å 
tillate et visst antall i løpet av året, for eksempel 3-5.  Maksimalstøygrensene vil da ikke omfatte 
konkurransene, men det kan stilles krav til tidspunkt, minste mellomrom mellom konkurranser, etc. 
Dragrace legges opp med aktivitet inntil 2 - 3 helger per år. Vanlig trening vil ikke forekomme. Det 
bør da følgelig aksepteres unntak fra støygrensene for motorsport.  
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6 Beregningsresultater 
Alle støysonekart er beregnet med beregningspunkter 4 m over terreng. Sonene er farget iht. 
støyretningslinjen T-1442, men rød og gul sone er i tillegg delt i 5 dB trinn. Se Vedlegg 2, 0 og 0 for 
støysonekart for de ulike støykildene. Støysonekartene er i A3 format og egner seg best for lesing 
digitalt. 

6.1 Flyplass 

Støysonene rundt flyplassen blir svært begrenset grunnet det lave antallet bevegelser per dag. Det 
er ikke støyømfintlig bebyggelse innenfor gul/rød støysone. Det foregår ikke ordinær nattflyging og 
grensene for maksimalstøy kommer derfor ikke til anvendelse. 

6.2 Motorsport 

Beregningen gir 5 støyfølsomme bygg (3 fritidsboliger med adresse Flatvalveien 13/15 og 
Sørfrøyveien 299 og 2 eneboliger med adresse Sørfrøyveien 279 og 294) innenfor gul støysone, 
ingen innenfor rød støysone. Støynivået ved disse byggene er beregnet til LAFmax = 60 - 62 dB, 
inntil 2 dB over grenseverdi. Byggene er markert med røde punkt i støysonekartet. Overskridelsene 
er marginale/små. Dette må også ses i relasjon til at aktivitetsomfanget i anlegget er begrenset. 

6.3 Vegtrafikk 

Vegtrafikk gir støy konsentrert rundt de aktuelle veglinjene og utbredelsen av gul støysone er 
begrenset til de eiendommene som ligger nærmest veien. Omleggingen av vegen er ikke en 
konsekvens av reguleringsplanen for utvidet flyplass og beregningen er gjennomført kun for å vise 
støysituasjonen etter vegen er omlagt. 

6.4 Sumstøy 

Støygrensene for flyaktivitet er vesentlig mer lempelige enn for motorsport. Flystøygrensene er 
basert på et langt bedre kunnskapsgrunnlag om tilhørende støyplage enn hva motorsportgrensene 
er. Støygrensene for motorsport er i stor grad basert på «føre var» hensyn og prinsipper om at støy 
fra fritidsaktiviteter skal vurderes strengere enn støy fra de ordinære transportkildene.  

Motorsport er preget av hyppige maksimalstøyhendelser og har mer uforutsigbar, lang varighet. 
Flystøybevegelsene kan gi minst like høye maksimalverdier, men støyen har vanligvis en kort, 
jevnt økende eller avtagende intensitet, for deretter å forsvinne. 

Ettersom støykildene er så ulike og støygrensene likeså, vil det være uriktig å summere støyen fra 
de to kildene. Gjeldende retningslinje, T-1442, gir da heller ikke grunnlag for å summere så ulike 
støykilder, men det blir påpekt at dersom støyfølsom bebyggelse er utsatt for støy over grenseverdi 
fra flere kilder samtidig kan man vurdere å skjerpe støygrensene for hver enkelt kilde. I dette tilfellet 
er det ingen støyfølsomme bygg eller områder som ligger i gul/rød støysone fra flere kilder og 
Sweco vurderer det ikke som aktuelt å skjerpe grenseverdiene. 

Basert på de støysonekriteriene som er definert i T-1442, er motorsport den klart dimensjonerende 
kilden. Vurderingen er da basert på maksimalstøy som vil kunne opptre. Støyens varighet er ikke 
tatt i betraktning. Varigheten vil kun ha betydning for vurderingen dersom bruksomfanget øker 
vesentlig utover det som er forutsatt.  
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7 Samlet vurdering 
Støygrensene for flyaktivitet er vesentlig mer lempelige enn for motorsport. For motorsport gjelder 
dessuten også grenser for maksimalstøy om dagen, mens det for fly bare er maksimalstøygrenser 
om natten.  

Ettersom motorsportaktivitetene har lite omfang gjennom året blir maksimalstøygrensene derfor 
dimensjonerende. 

8 Forslag til avbøtende tiltak  
Varsling og informasjon om motorsport- og luftsportarrangementer i media samt informative, lett 
tilgjengelige årsplaner og terminlister er viktige tiltak som sikrer forutsigbarhet for naboer og andre 
berørte. 

Det bør utarbeides driftsbestemmelser for motorsport- og luftsportsaktivitet der krav til informasjon 
og varsling er nedfelt i bestemmelsene. Her må også inngå tekniske krav til kjøretøy/luftfartøy og 
hvilke bestemmelser som gjelder for de ulike typene. 
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Vedlegg 1 Begreper 
A-veid lydtrykknivå, Lp,A: Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A.   

Desibel (dB): Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. I akustikken brukes desibel på to måter: 1) For å 
angi forholdet mellom to størrelser og 2) For å angi absoluttstørrelse ved at man angir forholdet til en 
referanseverdi. 

Lydnivå Lp,A,t (også angitt som LA,ekv): Tidsmidlet A-veid lydtrykknivå over et visst tidsintervall, f.eks. 1 
minutt, 1 time, 8 timer, 24 timer, dag, kveld eller natt (Lnight).  A-veiingen innebærer en tilpasning til hvordan 
det menneskelige øret oppfatter de ulike frekvenskomponentene i lyden. 

Dag-kveld-natt lydnivå Lden er et lydtrykknivå for et helt døgn der støybidraget i kveldsperioden (kl. 19-23) 
blir gitt et tillegg på 5 dB, og støybidraget i nattperioden (kl. 23-07) blir gitt et tillegg på 10 dB. 

Lnight er et lydtrykknivå for en natt fra kl. 23-07. 

Ldag er et lydtrykknivå for en dag fra kl. 07-19. 

Maksimalt lydnivå Lp,AF,max: Støytopper angitt som A-veid lydnivå med tidskonstant F (FAST). For flystøy 
benyttes tidskonstanten S (Slow). 

Maksimalt lydnivå (L5AF): A-veid lydnivå målt med tidskonstant F (FAST) som overskrides av 5 % av 
hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. 

Lydeffekt (LWA) er et A-veid mål for total avgitt lydenergi fra en lydkilde.  Når lydeffekten er kjent, kan man 
beregne lydnivået i en ønsket avstand fra kilden, for eksempel i nabobebyggelsen eller inne i et rom. 

Impulslyd er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund.  Impulslyd er nærmere definert i 
standarden NS-ISO 1996-1:2003. 

Frittfeltverdi er lydnivå som ikke er påvirket av reflektert lyd fra nære vertikale flater. 
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Vedlegg 2 Støysonekart flyplass 
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Beregnet årsmi dl et støyni vå
Oppdragsnr.: 10208101
Utført av: NOPSZI 20.11.18
Kontrollert av: NOTSAN 20.11.18
Froya Fly v05.cna

Støysoner
Høyde:
4.00 m
over terreng

Rutenett:
25.00 x 25.00 m

Indikator:
Lden

Under 42 dB
42-47 dB
47-52 dB
52-57 dB
57-62 dB
62-67 dB
72-77 dB
77-82 dB
Over 82 dB
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Vedlegg 3 Støysonekart motorsport 

  



Motorsport
Beregnet maksi mal t støyni vå
Oppdragsnr.: 10208101
Utført av: NOTORM 21.11.18
Kontrollert av: NOBEHE 21.11.18

Støysoner
Høyde:
4 m
over terreng

Rutenett:
10 x 10 m

Indikator:
LAFmax

Under 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
65 - 70 dB
70 - 75 dB
75 - 80 dB
80 - 85 dB
Over 85 dB
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Vedlegg 4 Støysonekart vegtrafikk 
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Beregnet årsmi dl et støyni vå
Oppdragsnr.: 10208101
Utført av: NOTORM 15.11.18
Kontrollert av: NOBEHE 15.11.18

Støysoner
Høyde:
4 m
over terreng

Rutenett:
10 x 10 m

Indikator:
Lden

Under 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
65 - 70 dB
70 - 75 dB
75 - 80 dB
Over 80 dB



REGULERINGSPLAN FOR FRØYA FLYPLASS 

Naturfaglig utredning av ål (Anguilla anguilla) i Nordre Korstjønna, 

Frøya kommune. 

 

Bakgrunn 

På oppdrag fra Frøya kommune har jeg, Ola Vie, biolog og naturforvalter, 

gjennomført en naturfaglig utredning om forekomsten av ål (Anguilla anguilla) i 

Nordre Korstjønna i Frøya kommune sommeren 2018 og 2019. Bakgrunnen for 

utredningen er registrert tilstedeværelse av ål og utvidelse av rullebanen på 

Frøya flyplass til 1199 meter (Fig 1). Det planlagte tiltaket vil dele Nordre 

Korstjønna i to, og selve utbyggingen vil foregå i nedslagsfeltet (Fig 2). 

 

Figur 1 Planområde 

Ål (Anguilla anguilla) er i artsdatabanken vurdert som sårbar (VU). Ål er en 

katadrom fisk som gyter i saltvann (Sargassohavet), dvs at det ikke er en 

«etablert reproduserende» art i Norge. Mindre enn 2% av den globale 

bestanden oppholder seg i landet regelmessig. Det er registrert en betydelig 

nedgang i antall gytefisk og denne bestandsnedgangen som er på 50-70% er 

brukt som begrunnelse for rødlistestatusen. Årsakene til den negative 

bestandstrenden er at ål dør i vannkraftturbiner, påvirkes av forurensing og 

parasitter, sykdommer, pumpestasjoner, predasjon og overbeskatning. 

Bestandsnedgangen har imidlertid stanset, og artens rødlistestatus ble endret 

fra kritisk truet CR til sårbar VU i 2015 (Artsdatabanken, 2019). 



 

Områdebeskrivelse 

Nordre Korstjønna er et dystroft vann på ca 60 da, ca 44 moh. Vannet har et 

relativt lite primærnedbørsfelt, ca 3 kvadratkilometer (Fig 2) og et diffust utløp i 

myr i SØ mot Sandvatnet (Fig 3) Dette betyr at vannet i tørkeperioder har lav 

vannstand. Nedbørsfeltet preges av fattig nedbørsmyr og lynghei. Deler av 

nedbørsfeltet er omfattet av tekniske inngrep fra den tidligere utbygde Frøya 

Flyplass. 

 

 

Figur 2 Antatt nedbørsfelt i Nordre Korstjønna (Norgeskart, 2019) 

 

Figur 3 Foto av bekkeløp fra Nordre Korstjønna (Vie, 2019) 



Før vannet når saltvann ved Storendsvågen er det rundt 3,9 kilometer vannvei. 

Vannsystemet preges av mange tekniske inngrep. Utløpet av Nordre Korstjønna 

er en liten bekk renner mot Sør Korstjønna under Frøya Flyplass i en kulvert. 

Frøya Flyplass omfatter også Frøya motorsportssenter. I forbindelse med dette 

anlegget er det foretatt ytterligere endringer av vannmiljøet. Dette omfatter 

særlig etablering av en «Fangdam» mellom flyplassen og motorsportsdelen. Ut 

fra Sør Korstjønna i Korstjønnelva går utløpet nok en gang i en kulvert under 

flyplassen før vannet renner ut i Sandvatnet. Utløpet fra Sandvatnet, 

Sandvasselva, passerer under RV 716 hvor elva er kanalisert i et område med 

rik takrørvegetasjon. Utfallet fra dette området er førsøkt drenert ved graving 

for å senke vannspeilet. Fra Husvatnet og ned til Storendsvågen er 

vannsystemet relativt intakt. 

 

Oppgangsforholdene for ål er gode opp til Sandvatnet. Ved Frøya Flyplass må 

ålen forsere to kulverter som rør under rullebanen. Det er lite trolig at ål 

forserer selve rullebanen. Kulverten mellom Sør Korstjønna og utløpsbekken fra 

Nordre Korstjønna har et diffust innløp inn mot rullebanen. Alternativt kan 

ålen, på nordsiden av rullebanen, forsere en strekning på ca 100 meter 

gjennom fuktig myr for å komme til Nordre Korsvatnet. 

 

 

Figur 4 Vannsystem Korstjønnelva (Norges vassdrags og energidirektorat, 2019) 

Metode og datagrunnlag 

I forbindelse med denne utredningen er det foretatt en gjennomgang av 

litteratur- og artsobservasjoner av ål i Frøya kommune. Disse er supplert med 



egne observasjoner av arten i kommunen og fra kjente databaser som 

naturbasen, artskart og vann-nett. 

For å innhente supplerende kunnskap om Nordre Korstjønna ble det høsten 

2018 og våren 2019 foretatt flere befaringer i nedbørsfeltet. 

Verdien av lokaliteten som oppvekstområde for ål er vurdert på en skala fra 

liten til stor verdi. Konsekvensene av tiltaket for ål er vurdert på en tilsvarende 

skala. Tiltaket i planområdet og kunnskapsgrunnlaget som utredningen bygger 

på er vurdert i forhold til Lov om Naturmangfold. 

 

Dagens kunnskap. 

I artsdatabanken foreligger det totalt 161 registreringer av ål i Frøya kommune. 

Alle registreringene er lagt inn av NINA i 1993. De aller fleste av disse 

registreringene, også fra Nordre Korsvattjønna stammer fra en datainnsamling 

basert på intervjuundersøkelser i regi av Frøya kommune (Vie pers. med). 

Medlemmer av Frøya Jeger- og fiskerforeningen ble intervjuet om ulike 

bestands- og gyteforhold i vann og vassdrag på Frøya. Det ble også samlet inn 

kunnskap om tilstedeværelse av ulike fiskeslag. Frøya. Observasjonene ble lagt 

inn på vanndatabasen. For ål var observasjonene hovedsakelig basert på fisking 

av ål ved bruk av mark. 

Ålen har en klar kystnær utbredelse, og inntil 42% av alle Norske innsjøer med 

ål ligger under 50 høydemeter fra havet (Thorstad. et al, 2011) Ut fra dette vil 

de aller fleste innsjøer og vann i Frøya være potensielle oppveksthabitater for 

ål.  

Ut over intervjuundersøkelser foreligger det lite systematisk kunnskap om ål i 

Frøya kommune, og en kan anta at ulike biotoper har ulik funksjon. I et 

vassdrag som ligner på Sandvasselva, Veisanvassdraget på Sør-Frøya ble det i 

forbindelse med elfiske etter sjøørret registrert mer enn 1 ål pr kvadratmeter 

(Bergan, 2014). Registreringen ble gjort på deler av strandlinjen som var 

dominert av stein med mange hulrom og skjulmuligheter. Denne beskrivelsen 

passer også godt til Storendsvågen og Husavatet som er utløpet til dette 

vannsystemet. 

 



Følgende observasjoner av ål er gjort av forfatteren på Frøya: I de marine 

miljøet er det relativt ofte at ål blir fanget og sluppet løs i forbindelse med det 

kommersielle fisket med teiner etter rensefisk, leppefisk. Dette er blankål på 

gytevandring eller ål som har hele eller deler av oppveksttiden sin i havet. I 

forbindelse med oppdrett av settefisk til akvakulturnæringen blir utvandrende 

«gulål» registrert i vanninntakene. Det blir også fanget ål som bifangst i 

forbindelse med sportsfiske, særlig ved isfiske med mark. Det blir også 

registrert «gulål» på vandring ut fra oppvekstvann på høsten. Oppgang av 

«glassål» er registrert ved flere settefiskanlegger og i flere bekker på Frøya, 

bekk i Ner-Klubben ca 2007 og bekk fra Kattugltjørna 2010 (Vie pers. med). 

 

I forbindelse med dette oppdraget har jeg kontaktet sportsfiskere som bruker 

området. Det er fanget ål i Nordre Korstjønna både i 2018 og 2017 (Eskil 

Sandvik, pers med). 

 

Status for vannsystemet og verdivurdering 

Fra utløpet opp mot RV 716 er vannmiljøet relativt uberørt. Ved riksvegen har 

Statens Vegvesen foretatt utretting og kanalisering av vannløpet gjennom et 

våtmarksområde med takrør. Ved Frøya Flyplass er det lite av det opprinnelige 

vannmiljøet eksisterende. 

Følgende billedmontasje viser vannmiljøet ved Frøya Flyplass (Foto av Ola Vie, 

2019) 

  

a) Innløp ved rullebane                    b) Utløp i Sør Korstjønna 

 



  

c) Utløp Sør Korstjønna                      d) Innløp «Fangdam» 

 

e) Utløp «Fangdam»                             f) Utløp til Korselva 

Som billedmontasjen viser er det mange lite tilrettelagte kulverter for optimal 

oppgang av ål. For «blankål» er innløpet til «Fangdammen» d) særlig 

problematisk. I tillegg er den første kulverten fra Nordre Korstjønna i innløpet 

gjennom rullebanen stengt med fyllmasse (a).  

 

Konklusjon 

Ut fra utformingen av Storendsvågen og Husvatnet kan en anta at de nedre 

delene av vassdraget opp til Sandvatnet har godt potensiale for oppgang og 

oppvekst av ål. Imidlertid er de øverste delene av vannløpet ved Frøya flyplass 

og Frøya Motorsportssenter sterkt preget av tekniske anlegg og fysiske 

hindringer, og Nordre Korstjønna har derfor middels til liten lokal verdi som 

oppvekstområde for ål. 

 



Tabell 1 Resultatene fra inventeringen vurdert opp mot Naturmangfoldsloven 

paragraf 8 – 12. 

 

Paragraf 8 
Kunnskapsgrunnlaget 

Tema  Vurdering opp mot 
Naturmangfoldsloven 

 Ål (Anguilla 
anguilla)  
Artsdatabanken.no 
og inventering/ 
intervju. 

Ja  Rødlistestatus sårbar 
VU. Arten er registrert 
i utbyggingsområdet. 

 Andre utredninger 
og rapporter 

 Nei Ingen kjente 
registreringer 

Paragraf 9 
Føre var prinsippet 

    

Vurdere om det 
foreligger en risiko slik 
at det må treffes 
forvaltningstiltak 

Fare for alvorlig 
skade på 
naturmangfoldet. 
 
Fare for 
irreversibel skade 
for 
naturmangfoldet 

 Nei 
 
 
 
Nei 

Det vurderes at det 
ikke vil opptre alvorlig 
eller irreversibel skade 
på naturmangfoldet 
ved etablering av det 
planlagte inngrepet. 
De øverste delene av 
vassdraget er tidligere 
sterkt utbygd med 
mange tekniske 
inngrep. 

 Er det behov for 
handleplikt i 
forhold til «Føre 
var»? 

Ja  Det bør etableres en 
kulvert under den 
planlagte utfyllingen 
over Nordre 
Korstjønna. Utløpet 
fra må markeres på 
nordsiden av den 
planlagte utvidelsen 
av rullebanen. 

Paragraf 10 
Økosystemtilnærming 
og samlet belastning 

    



Vurder alle mulige 
påvirkninger ut fra en 
samlet vurdering 

Samle alle 
registreringer og 
opplysninger og 
vurdere om disse i 
forhold til de 
planlagte 
inngrepene i sum 
vil medføre stor 
belastning på 
arter/økosystem.  

 Nei En total vurdering av 
de kjente 
opplysningene 
vedrørende ål mht 
Naturmangfoldslovens 
paragraf 8 – 12 tilsier 
en svært liten negativ 
belastning. Det er 
ingen opplysninger 
som tilsier at det 
planlagte utfyllingen 
vil medføre betydelige 
endringer for artens 
overlevelse i Nordre 
Korstjønna. 

Paragraf 11 
Kostnadene ved 
miljøforingelse skal 
bæres av tiltakshaver 

 Ja  Tiltakshaver skal koste 
tiltak som forhindrer 
avrenning og 
forurensing i 
forbindelse med 
byggefasen ved den 
planlagte utbyggingen. 

Paragraf 12 
Miljøforsvarlige 
teknikker og 
driftsmetoder 

    

 Er byggemetoden 
og driftsmetoden 
forsvarlig for 
miljøet? 

Ja  Ingen spesielle krav til 
byggemetoden ut over 
tiltak for å forhindre 
forurensing.  

 Bør det stilles krav 
til andre 
byggemetoder og 
driftsmetoder? 

 Nei  

 

 

 

 



Ut fra en samlet vurdering av Nordre Korstjønna som oppvekstområde for ål 

(Anguilla anguilla) bør det etableres en kulvert gjennom utfyllingen. Denne vil 

binder de to adskilte delene vannet sammen og må gi nødvendig 

vannsirkulasjon. Kulverten må utformes slik at den ikke slammes ned i 

byggeperioden. Vannløpet må være så høyt at det ikke blir liggende under 

nivået for dannelse og akkumulering av bunnsubstrater.  

På grunn av den lave vannføringen i utgangsbekken fra Nordre Korstjønna må 

det etableres et tydelig vannløp langs nordsiden av den planlagte rullebanen. 

For utforming av kulverter og vannløp se Elver and eel passes, a guide 

(Enviroment agency, 2011). 

 

Dyrvik 15. juli 2019 

Ola Vie 
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Forord 
 

På oppdrag for Plankontoret har Natur og Samfunn AS utført en vurdering på temaet 

naturmangfold i forbindelse med planer om utvidelse av Frøya flyplass på Frøya i Frøya 

kommune i Trøndelag  

 

Det utarbeides en reguleringsplan for prosjektet, og i den sammenheng er det behov for å få 

gjennomført en verdikartlegging av kystlyngheiene i området. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



  

   

1. SAMMENDRAG 

Bakgrunn og formål 

På oppdrag fra Plankontoret har Natur og Samfunn AS utført en verdisetting av naturtypen 

kystlynghei som blir berørt av utbyggingen og fremsatt et forslag om konsekvensvurderinger 

i forhold til kystlynghei og nedbørsmyrer som blir berørt i forbindelse med planer om 

utvidelse av Frøya flyplass på Frøya.  

 

Datagrunnlag 

Vegvesenets håndbok V712, Natur i Norge og Miljødirektoratets håndbok 13 er benyttet 

som metodisk basis for utredningen. Det er utført innsamling av eksisterende data, 

feltundersøkelser, omfangsvurdering og konsekvensutredning. Geografisk er arbeidet 

avgrenset av et definert planområde med et influensområde som kan bli indirekte berørt, og 

disse til sammen utgjør utredningsområdet. 

 

Metoder 

Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om 

kartlegging av naturtyper og vilt fra Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). 

Det er lagt vekt på å avgrense og beskrive areal med spesiell naturverdi. Verdiskalaen som er 

brukt går fra ingen relevans, via liten, middels og stor verdi for temaet. Omfanget av tiltaket 

for flora og fauna, dvs. graden av påvirkning, er vurdert etter en femdelt skala - fra stort og 

middels negativt omfang, lite/ikke noe omfang, til middels og stort positivt omfang. Til sist 

er konsekvensene utredet etter en nidelt skala, ut fra en sammenstilling av verdier og 

vurdering av omfang. I tillegg er det foreslått tiltak som kan avbøte/redusere eventuelle 

negative konsekvenser av tiltaket. 

 

Registreringer 

Det er registrert tre lokaliteter av kystlynghei i området med samlet middels verdi. Det er 

ellers tre små forekomster av nedbørsmyrer som er vurdert til lav verdi innenfor 

planområdet.  

 

Verdivurdering 

Samlet sett vurderes verdiene for tema naturmangfold til å være middels verdi. Dette særlig 

på grunnlag av forekomster av moderat verdifull /regional verdi B- kystlynghei i området.  
 

Konsekvenser 

Det er gjort en samlet vurdering av registrerte naturverdier, og gitt forslag om middels 

negativ konsekvens for naturtypene.  



  

   

2. INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn og utbyggingsplaner 

 

På oppdrag for Plankontoret skal Natur og Samfunn vurdere verdien til kystlyngheia og 

naturtypene som blir berørt av reguleringsplan for utvidelse av Frøya flyplass. Utbygger er 

Salmar AS og det skal legges til rette for utvidelse av Frøya flyplass slik at den kan 

godkjennes tilfredstille krav forskrift for store flyplasser. Rullebanen skal forlenges i 

nordøstlig retning fra 730 meter til 1199 meter og den skal breddeutvides fra 15 til 23 meter. 

Arealer for utbygging av hangar og administrasjonsbygg skal inkluderes. I tillegg skal 

arealer for eksisterende og fremtidig motorsportsenter reguleres inn.  

I forbindelse med høringen av planen har fylkesmannen bedt om at viktige naturtyper som 

kystlynghei innenfor området verdisettes. Dette er formålet med denne rapporten. 

  

 

 

Figur 1. Viser planområdets avgrensing og innhold. 

 

 

 

 

 

 



  

   

2.2 Kystlyngheia som naturtype, utforming og utviklingsfaser 

 

Med kystlynghei menes heipregete og i hovedsak trebare områder i et oseanisk klima, 

dominert av dvergbusker, særlig røsslyng (Calluna vulgaris). Disse åpne heiene har blitt 

formet gjennom rydding av kratt og skog, og er betinget av langvarig hevd med beite, og 

mange steder lyngbrenning og lyngslått. Kystlynghei er en flere tusen år gammel naturtype. 

Utvalgt naturtype kystlynghei inkluderer kystlynghei med verdi A og B. 

Naturtypen kystlynghei inngår i kystlandskapet i en mosaikk med en rekke andre naturtyper 

slik som semi-naturlig eng- og strandeng, strandberg og myr. Det norske 

kystlyngheilandskapet utgjør en del av et større lyngheilandskap som finnes langs 

atlanterhavskysten sør til Portugal. Norge har verdens nordligste kystlyngheier. Variasjoner i 

miljøvariabler (kalkinnhold, uttørkingsfare og vannmetning) danner grunnlag for en rekke 

grunntyper av kystlynghei, og variasjoner i bruk (lyngsviing og beiting) øker kompleksiteten 

i artssammensettingen og diversitet.  

Tiden etter lyngsviing kan deles inn i fire ulike faser; pionerfase, byggefase, moden fase og 

degenererende fase. Nybrent kystlynghei med lyng i pionerfasen inneholder en del urter og 

gras, mens gammel lynghei (30-50 år) ofte er meget artsfattig og har et velutviklet 

mosedekke. Pionérfasen kjennetegnes oftest ved rikelig forekomst av brente greiner av 

røsslyng, eventuelt også brente einerstammer og -greiner dersom heia var i gjengroing før 

den ble restaurert eller bruken gjenopptatt. Pionérfasen mangler oftest store moser og lav, 

som ikke tåler brenning. I byggefasen forekommer en artssammensetning som er typisk der 

kystlynghei reetableres; røsslyngen er i aktiv vekst med rikelig blomstring; pionérmoser 

avtar i mengde; avslutningen av byggefasen inntreffer når lyng (og øvrig vegetasjon) når full 

dekning (ca. 3– 12 år etter brenning). I den modne fasen, som opptrer omtrent 10-25 år etter 

brenning, avtar veksthastigheten og mengden av sideskudd øker. Det er begynnende tegn til 

at sentrum av lyngklonene åpner seg. En tradisjonell lynghei skjøtsel innebærer avsviing 

tidlig i denne fasen. I degeneringsfasen har lyngen fått tjukke, lange greiner og sentrum av 

mange lyngklonene har åpnet seg. Feltsjiktsdekningen avtar og lyngen har preg av 

fremskreden degenerering. Fasen opptrer 20 år eller lengre siden siste brenning. 

Selv om lynghei generelt regnes som et relativt sett artsfattig økosystem er det totale 

biologiske mangfoldet knyttet til hele lyngheisyklusen betydelig. Som i de fleste andre semi-

naturlige økosystemer øker også artsmangfoldet, spesielt av de skjøtselsavhengige artene, 

med kalkinnholdet i jorda (pH). 
 

2.2.1 Naturtypens generelle utvikling i Norge 

Forekomsten av kystlynghei har gått sterkt tilbake i Norge, i hovedsak på grunn av opphørt 

bruk. Naturtypen regnes blant våre mest truete, på Norsk rødliste for naturtyper (2011) er 

den i kategori sterkt truet. I de gjenværende arealene med kystlynghei i Norge er 

gjengroingen hovedtrussel. Opphørt bruk med gjengroing anses for å være hovedårsaken til 

tilbakegang av kystlynghei og dermed hovedtrusselen for naturtypen i Norge. Kystlynghei er 

blant de sterkest truete naturtypene i Norge og Europa. Den er blant 40 rødlistede naturtyper 

i Norge og blant de 15 sterkt truete (EN). Det antas at mer enn 80 % totalt er borte i Europa, 

i Norge er omkring 90 % helt borte eller i sterkt gjengroende faser 
 



  

   

2.2.2 Utvalgt naturtype 

For å ivareta kystlyngheiene og bidra til bærekraftig bruk av denne truete naturtypen, er 

naturtypen blitt en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven § 52. 

Forskriften om utvalgte naturtyper omfatter kystlynghei som oppfyller kriteriene for å bli 

klassifisert som ”svært viktig” og ”viktige” i DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper – 

verdisetting av biologisk mangfold, det vil si både A- og B-områder. 

Den 12.05.2015 ble kystlynghei en utvalgt naturtype etter følgende definisjon. « I forskrift 

13. mai 2011 nr. 512 om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven gjøres følgende 

endring. Utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven § 52 er forekomster av kystlynghei 

klassifisert som «svært viktig» (A-lokalitet) eller «viktig» (B-lokalitet) av Miljødirektoratet. 

Med kystlynghei menes heipregete og i hovedsak trebare områder i et oseanisk klima, 

dominert av dvergbusker, særlig røsslyng (Calluna vulgaris), formet gjennom rydding av 

kratt og skog, og betinget av langvarig hevd med beite, og mange steder lyngbrenning og 

lyngslått.» 

 

2.2.3 Handlingsplan for naturtypen 

Det er utarbeidet en handlingsplan for naturtypen der det står følgende: Det er mange 

grunner til å foreslå kystlynghei som utvalgt naturtype og legge fram forslag til en 

handlingsplan for den i Norge: Kystlynghei er blant de sterkest truete naturtypene i Norge og 

Europa, - den er blant 40 rødlistede naturtyper i Norge og blant de 15 sterkt truete (EN) 

(Lindgaard & Henriksen 2011). - Vi regner at mer enn 80 % totalt er borte i Europa, i Norge 

er omkring 90 % helt borte eller i sterkt gjengroende faser - De nordlige lyngheiene i Norge 

er unike, de er de nordligste lyngheiene i verden og Norge har derfor et spesielt ansvar for å 

ivareta dem - Dagens virkemidler for å ivareta naturtypen er ikke tilstrekkelige og de er lite 

samordna 

Hovedmålet med handlingsplanen er: å bidra til å ivareta naturtypen kystlynghei i Norge slik 

at variasjonen av typer og det biologiske mangfoldet knyttet til dem ivaretas på sikt, sammen 

med tradisjonskunnskapen om bærekraftig. 

Prioriterte tiltak er: målrettet og økt skjøtsel i form av beiting, lyngbrenning, restaurering av 

naturtypen ved rydding av skog og kratt. Utvikling av forvaltningskonsept basert på 

kunnskapsbaserte skjøtselsplaner og frivillige avtaler med gårdbrukere/brukere. 

 

2.2.4 Trøndelag og Mørekysten 

 

I Trøndelag og på Mørekysten er kunnskapsbasen om kystlyngheier vurdert som relativt bra. 

Det har også vært en markant økning i “villsauholdet”, og dette har ført til mer aktiv skjøtsel 

av kystlandskapet i disse områdene. En god oversikt over kystlyngheilokaliteter er gitt i 

Moen et al. (2006) og Nilsen & Moen (2009) hvor det er prioriteringer 

over de mest verdifulle områdene i Midt-Norge. I handlingsplanen spesifiseres det at på 

Hitra og Frøya i Sør-Trøndelag er det store verdifulle områder med kystlynghei. Spesielt 

fremheves øygruppen Froan nord for Frøya hvor det er aktiv skjøtsel med villsau og 

lyngsviing på flere av øyene. 

 

 

 



  

   

 

2.3 Nedbørsmyr som naturtype 

 

Nedbørsmyrer, ombrogene myrer, er flatere myrer der artene som vokser der overveiende 

har næringstilgangen fra regnvatn, og de står ikke eller i liten grad i kontakt med 

grunnvannet. De er fattige på arter.  

 

Naturtypen er rødlistet som NT på rødlista for naturtyper. Forekomsten av nedbørsmyr har 

blitt redusert de siste 50 år, og kan forventes å bli eduseres også de neste 50 år. Reduksjonen 

har imidlertid vært, og vil nok fortsatt bli, under 20 % i et 50-årsperspektiv. Ingen av B-

kriteriene får betydning for rødlistinga av nedbørsmyr, da typen er vidt utbredt og har mange 

forekomster.  

Endringer som skyldes inngrep som drenering, oppdyrking og nedbygging er høyere for 

nedbørsmyr enn for myr generelt. Dette skyldes at mye nedbørsmyr ligger i lavtliggende 

strøk, og er attraktiv for bl.a. oppdyrking og torvtekt. Enheten er dessuten sårbar for 

nitrogenforurensing.  

Torvmarksformer som eksentrisk høgmyr og terrengdekkende myr er dominert av 

nedbørsmyrvegetasjon, og flere av de ombrogene torvmarksformene har hatt klart større 

tilbakegang i areal og tilstand enn myr generelt. Myrer med torvmarksformer som atlantisk 

høymyr som har tydelig hvelving og terrengdekkende myr som ligger som tepper over 

kupert terreng har høy rødlistingstatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

3. METODE 

3.1 Datainnsamling 

3.1.1 Eksisterende informasjon 

Det er søkt i flere relevante, nasjonale databaser, primært Artsdatabankens tjeneste Artskart 

og Miljødirektoratets Naturbase for innhenting av informasjon om området.  

3.1.2 Feltundersøkelser 

Feltundersøkelsene ble utført av Gunnar Kristiansen i mai 2020. Det var gode forhold, med 

sol og vindstille. Sikten var god. Det var sein vår og dette preget kartleggingen noe. 

3.2 Retningslinjer 

Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha 

vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal 

sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas 

stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres» (PBL §33-1). Her er 

kravet til konsekvensanalyser lovfestet med bestemmelser for hvordan de skal utføres 

(Miljøverndepartementet 1999). 

Formålet med denne utredningen er å beskrive konsekvensene av inngrepene som er 

planlagt. Framgangsmåten baserer seg på metodikken som er beskrevet i V712 fra Statens 

vegvesen (2014). 

 

3.3 Vurdering av verdi 

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller et 

område. Verdien fastsettes på grunnlag av kriterier som er gjengitt i Tabell 2. Når det gjelder 

identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes DN håndbok 19 for 

kartlegging av marine naturtyper som metode. For verdisetting av vannforekomster er 

økologisk status fra vann-nett.no, og kriteriene fra Statens vegvesen sin håndbok V712 

benyttet. 

Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmangfoldets verdi. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Landskaps-økologiske 
sammenhenger  

Områder uten landskaps-
økologisk betydning.  

Områder med lokal eller 
regional landskapsøkologisk 
funksjon.  

Arealer med noe sammen-
bindings-funksjon mellom 

verdisatte delområder 
(f.eks. naturtyper).  

Grøntstruktur som er viktig 
på lokalt/regionalt nivå  

Områder med nasjonal, 
landskapsøkologisk  
funksjon.  

Arealer med sentral 
sammen-bindingsfunksjon 

mellom verdisatte delom-
råder (f.eks. naturtyper).  

Grøntstruktur som er viktig 
på regionalt/nasjonalt nivå.  

Vannmiljø/  
Miljøtilstand  

Vannforekomster i tilstands-
klasser svært dårlig eller 

dårlig.  
Sterkt modifiserte  
Forekomster. 

Vannforekomster i tilstands-
klassene moderat eller god/ 

lite påvirket av inngrep.  

Vannforekomster nær 
naturtilstand eller i 

tilstandsklasse svært god.  

Verneområder,  
NML. kap. V  

 Landskapsvernområder 
(nml. § 36) uten store 

naturfaglige verdier  

Verneområder (nml §§ 35, 37, 38 

og 39) 

Naturtyper på land og i 

ferskvann  

Areal som ikke kvalifiserer 

som viktig naturtype.  

Lokaliteter i verdikategori C, 

herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori C  

Lokaliteter i verdikategori B 

og A, herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori B 

og A.  



  

   

Naturtyper i saltvann  Areal som ikke kvalifiserer 

som viktig naturtype.  

Lokaliteter i verdikategori C.  Lokaliteter i verdikategori B 

og A.  

Viltområder  Ikke vurderte områder 

(verdi C)  
Viltområder og vilttrekk 

med viltvekt 1  

Viltområder og vilttrekk 

med  
viltvekt 2-3  

Viktige viltområder (verdi B)  

Viltområder og vilttrekk 

med  
viltvekt 4-5  

Svært viktige viltområder 
(verdi A)  

Funksjonsområder for 
fisk og andre fersk-

vannsarter  

Ordinære bestander av inn-
landsfisk,  

ferskvannsforekomster uten 
kjente registreringer av rød-
listearter  

Verdifulle fiskebestander, 
f.eks. laks, sjøørret, 

sjørøye, harr m.fl. 
Forekomst av ål  
Vassdrag med 

gytebestandsmål/ årlig 
fangst av anadrome 

fiskearter < 500 kg.  
Mindre viktig områder for 

elvemusling eller 
rødlistearter i kategoriene 

sterkt truet EN og kritisk 
truet CR  
Viktig område for arter i 

kategoriene sårbar VU, nær 
truet NT.  

Viktig funksjonsområde for 
verdifulle bestander av 

ferskvannsfisk, f.eks. laks, 
sjøørret, sjørøye, ål, harr 
m.fl.  

Nasjonale laksevassdrag  
Vassdrag med gytebe-

standsmål/årlig fangst av 
anadrome fiskearter > 500 

kg.  
Viktig område for elvemus-

ling eller rødlistearter i 
kategoriene sterkt truet EN 
og kritisk truet CR  

Geologiske forekomster  Områder med geologiske 
forekomster som er vanlige 

for distriktets geologiske 
mangfold og karakter  

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 

stor grad bidrar til 
distriktets eller regionens 

geologiske mangfold og 
karakter  

Prioriteringsgruppe 2 og 3 
for kvartærgeologi  

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 

stor grad bidrar til landsde-
lens eller landets geologiske 

mangfold og karakter  
Prioriteringsgruppe 1 for 

kvartærgeologi  

Artsforekomster  Forekomster av nær truede 
arter (NT) og arter med 
manglende datagrunnlag 

(DD) etter gjeldende 
versjon av Norsk rødliste  

Fredete arter som ikke er 
rødlistet 

Forekomster av truete 
arter, etter gjeldende 
versjon av Norsk rødliste: 

dvs. kategoriene sårbar VU, 
sterkt truet EN og kritisk 

truet CR 

Omfang angis på en femdelt skala: 

Stort negativt - middels negativt - lite/intet - middels positivt - stort positivt. 

 

For verdisetting av ev ferskvannslokaliteter (i praksis fisk og elvemusling) er DN-håndbok 

15 (Direktoratet for naturforvaltning 2001) benyttet. Forekomst av rødlistearter er ofte et 

vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. Norsk rødliste for 2015 er benyttet i arbeidet. 

IUCNs kriterier for rødlisting av arter (IUCN 2004) blir benyttet i det norske 

rødlistearbeidet, i likhet med i de aller fleste andre europeiske land. Disse 

rødlistekategorienes rangering og forkortelser er (med engelsk navn i parentes):  

 

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 

CR – Kritisk truet (Critically Endangered) 

EN – Sterkt truet (Endangered) 

VU – Sårbar (Vulnerable) 

NT – Nær truet (Near Threatened) 

DD – Datamangel (Data Deficient) 

 

For øvrig vises det til Hilmo m.fl. (2015) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og 

artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer 

artene lever i samt de viktige trusselsfaktorer. Verdivurderingene for hvert miljø/område 

angis på en glidende skala fra liten til stor verdi. 

3.4 Vurdering av omfang 



  

   

Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 

lokalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene eller områdene 

som er verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet. 

3.5 Vurdering av konsekvens 

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 0-

alternativet. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde 

miljøet/områdets verdi og omfanget. Vifta som er vist i Figur 1 er en matrise som angir 

konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Konsekvensen angis på en nidelt skala fra ”meget 

stor positiv konsekvens” (+ + + +) til ”meget stor negativ konsekvens” (– – – –). Midt på 

figuren er en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken 

vises de positive konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser. 

 

 

Figur 1. Konsekvensvifta. Kilde: V712 (Statens vegvesen 2006, rev 2014). 

3.5.1 Sammenstilling 

For hvert aktuelle alternativ angis en samlet konsekvens, i dette tilfellet bare 0-alternativet 

og et utbyggingsalternativ. Alternativene er gitt en innbyrdes rangering etter 

konsekvensgrad. Rangeringen skal avspeile en prioritering mellom alternativene ut fra et 

faglig ståsted. Det beste alternativet rangeres høyest (rang 1).  

3.5.2 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er justeringer/endringer av anlegget som ofte medfører en ekstra kostnad 

for tiltakshaver, men hvor endringene har klare fordeler for naturverdiene. Mulige avbøtende 

tiltak er beskrevet. 

 

 



  

   

4. NATURVERDIER OG VERDISETTING 

4.1 Naturgrunnlaget 

4.1.1 Karakteristiske trekk til området 

Planområdet ligger i et kupert område med fattig berggrunn og overveiende triviell flora. 

Naturtypene innenfor området er dominert av fattig kystlyngheier i mosaikk med bart fjell og 

med forekomst av små myrer i lavere deler av terrenget. Deler myrene har innslag av 

nedbørskystmyr. Små vatn ligger spredt i forsenkninger i de samme områdene.  

 

4.1.2 Klima, vegetasjonssoner 

Frøya ligger innenfor den boreonemorale vegetasjonssone og innenfor sterk oseanisk seksjon 

med milde vintrer og mye nedbør. 

 

4.1.3 Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i området består av bergarten domineres av grunnfjell med granitt. Dette er en 

næringsfattig bergart som gir dårlige betingelser basekrevende planter.  

 



  

   

 

Figur 2. Berggunnen i området. 

 

Løsmassedekket i i området er nesten fraværende der bart fjell dominerer sammen med 

tynne morenedekker i området. Det er små områder med torv og myr sørvest og nordøst for 

sør Korstjønna samt nordøst for nord Korstjønna. 



  

   

 

Figur 3. Løsmassedekket i området. 

 

 

4.2 Verdisetting av naturtypen kystlynghei 

 

Etter NiN (Natur i Norge) 

 

En verdisetting av naturtypen kan gjøres etter kriteriene som er utviklet på basis av Natur i 

Norge systemet -Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Der gjøre det en 

sammenstilling av tilstand og naturvariasjon og på basis av dette kan naturtypen gis en verdi. 

For tilstandvurderingen inngår primærvariablene gjenvekstsuksesjonsfase og beiting som 

hovedvariabler som beskriver denne. Innslag av fremmedarter og spor av kjøretøy kan trekke 

ned tilstanden. For naturvariasjonen inngår areal som primær faktor der forekomst av 

rødlistearter og variasjon i utforming og utviklingsfaser kan være med å øke verdien. 

Lokaliteter under 50 dekar har liten verdi, områder med middels verdi har areal mellom 50 

dekar og 1000 dekar mens områdene over 1000 dekar har stor verdi. Kalkrike kystlynger har 

høyere verdi.  

 

Etter håndbok 13 

 

Verdi viktig: Her gjøres det vurderinger av tilstand (gjengroing/hevd) og velutviklethet, slik 

at de mest homogene og intakte lyngheiene blir prioritert. På for eksempel Sørvestlandet vil 

det for eksempel dreie seg om større arealer, som må dokumenteres og kartfestes. 

Verdi svært viktig: Særlig godt skjøttede kystlyngheier. Velutviklede utforminger med 

dominans av purpurlyng og/eller forekomst av sjeldne arter og/eller truete vegetasjonstyper. 

Kystlyngheier som inngår i større “helhetlige kulturlandskap”. 

 



  

   

 

4.3 Verdisetting av naturtypen kystmyr 

 

Etter NiN (Natur i Norge) 

 

NiN-systemet deler inn nedbørsmyrene i vanlig nedbørsmyr eller nedbørsdominerte myrer 

med torvmarksformer som høymyr, terrengdekkende myr og øyblandingsmyr. På kysten 

forekommer det atlantiske høymyrer, terrengdekkende myrer, øyblandingsmyrer og vanlige 

flate nedbørsmyrer. Verdisettingen baseres på en kombinasjon av tilstand og naturmangfold. 

Tilstanden vurderes på basis av innslag av påvirkning av grøfting, torvtak og 

terrenginngrep/slitasje. Naturmangfoldvurderingen er knyttet til myras areal og forekomst av 

tydelige myrstrukturer i veksling kan trekke opp verdien. En liten vanlig nedbørsmyr i 

boreonemoral sone som Frøya er på under 10 dekar og har lav verdi, moderat verdi mens en 

middels stor myr er på mellom 10 og 50 dekar og får moderat verdi. Stor verdi har myrer 

over 50 dekar. Arealkravet for atlantisk høymyr og terrengdekkende myr er større. 

 

Etter håndbok 13 

 

Viktig: Myr > 5 daa som er intakte eller med mindre eller moderat menneskelig påvirkning i 

boreonemoral sone. Dette er tilsvarende myrer over 50 daa i sørboreal 

sone og i pressområder i mellomboreal sone. 

Svært viktig: Intakt terrengdekkende myr og høgmyr i alle størrelser, og intakt myr > 50 

daa i boreonemoral sone, eller i det intensivt drevne jordbrukslandskap. 

 

 

 

4.4 Forekomster av naturtyper innenfor området 

 

Kystlynghei 

 

Området er dominert av kalkfattig kystlynghei med stort innslag av nakent berg. All 

Kystlyngheia i området har ikke vært brent eller beitet på flere tiår, og er i en 

degenereringsfase. Røsslyngen har generelt mange sideskudd og lyngen har åpnet seg og fått 

tjukke og lange greiner. Det er bare flekkvis og spredt med røsslyng som har preg av 

degenrering, og med stort innslag av heigråmose i feltsjiktet. Området er generelt artsfattig 

med lite forekomster av gras og urter. På grunn av at terrenget er så grunnlendt med mye 

nakent berg og lite løsmassedekker virker det som området er lite gjenvokst med einer og 

busker. Det forekommer enn del einer og busker på beskyttede steder.  

Litt nord for området har det vært plantet bergfuru og sitkagran. Denne har formert seg med 

jevnt og spredt med småbusker innenfor storparten av området. Det er for spredt med disse 

fremmedartene til at påvirkningen ennå er merkbar, men dette kan bli et større problem når 

spredningen fortsetter. Det er ellers lite kjørespor eller terrengslitasje i området slik at 

tilstanden samlet er moderat for området. Det er ikke registrert noen rødlistearter og samlet 

sett er arealet moderat stort slik at verdien for naturmangfold er stor. Dersom en velger å 

splitte opp området i mindre lokaliteter slik som det er gjort i NiN-kartleggingen for området 



  

   

blir arealet lite for enkelte av enhetene og moderat for enkelte. Innimellom lokalitetene 

forekommer nakent berg eller fattige jordvannsmyrer eventuelt små nedbørsmyrer. 

 

Etter håndbok 13 for miljødirektoratet vurderes kystlyngheia i området til verdien B-viktig. 

Det er et relativt stort og sammenhengende område med kystlynghei, men den er ikke i bruk, 

har ikke vært holdt i hevd på flere tiår og er generelt i degeneringsfase. Den er også 

kalkfattig og ingen rødlistearter er registrert. 

 

 

Nedbørsmyrer 

 

Det er kartlagt og utfigurert tre små nedbørsmyrer innenfor planområdet som vil kunne bli 

berørt av tiltaket. Disse er gitt lav verdi i NiN-kartleggingen på grunn av at de har små areal, 

og uten tydelige myrstrukturer i veksling. Minstestørrelsen for utfigurering er 2,5 dekar i 

dette systemet. Tilstanden er god uten særlig påvirkning av torvtekking, terrenginngrep og 

dreneringsgrøfter.  

Etter håndbok 13 er bare en av myrene avgrenset der minstearealet for avgrensing av 

naturtypen er 5 dekar. Myra er relativt intakt med små preg av inngrep i form av gamle 

(mulig-usikkert) torvtak. 

 

 

Figur 4. viser utfigurering av naturtypene i området. 
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Figur 5. Avgrensing av lokalitet 1-kystlynghei. 

 

Figur 6. Avgrensing av lokalitet 2-nedbørsmyr. 



  

   

 

 

 

Figur 7. Avgrensing av lokalitet 3-kystlynghei. 

 

 

Figur 8. Avgrensing av lokalitet 4 – kystlynghei. 



  

   

 

 

Figur 9. Avgrensing av lokalitet 5-nedbørsmyr. 

 

 

Figur 10. Avgrensing av lokalitet 6-nedbørsmyr 



  

   

 

Tabell 2. Verdisetting og oversikt over naturtypene i området 

 

 

 

Figur 11. Typisk kystlynghei i området med stor andel nakent berg og flekkvis med dominans av 

heigråmose. 

 

Verdisetting lokaliteter 

 

Nr. 

på 

kart 

Naturtyper tilstand naturmangfold  Verdi 

NiN 

 

Verdi 

håndbok 13 

1 kystlynghei moderat liten moderat viktig 

2 nedbørsmyr god liten moderat viktig 

3 kystlynghei moderat liten moderat viktig 

4 kystlynghei moderat moderat moderat viktig 

5 nedbørsmyr god liten moderat - 

6 nedbørsmyr god liten moderat - 



  

   

 

Figur 12. Typisk nedbørsmyr innenfor området. I forgrunnen er det fjell oppe i dagen og mer grunnlendt. 

Overganger mellom fuktig kystlynghei og nedbørsmyr dels små områder med terrengdekkende myr. 

 



  

   

 

Figur 13. Spredning av gran i kystlyngheia innenfor området. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

5. VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENSER 

5.1 Alternativ 0 

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ. 

Dagens situasjon refererer til nåværende forhold. Alternativet brukes som referanse ved 

vurdering og sammenstilling av omfang og konsekvenser av tiltaket. 0-alternativet settes 

uansett pr definisjon til intet omfang. Med intet omfang vil også konsekvensen av 0-

alternativet for naturmangfoldet bli ubetydelig. 

 

5.2 Utbyggingsalternativet 

Verdi 

 

Kystlynghei, samlet naturtypelokalitet og nedbørsmyrer naturtypelokaliteter  
De tre lokalitetene med kystlynghei er slått sammen til en lokalitet (fordi de henger sammen 

i landskapet, økologisk og geografisk; med samlet stort areal som er i brakkleggingsfase.  

De tre nedbørsmyrene har lav verdi.- der bare en har c verdi etter håndbok 13, 

 

Samlet verdi er B-viktig/moderat verdi 

 

Samlet verdi: Middels 

 

Omfang 

 

Samlet areal er stort for kystlyngheiene. Adkomstveier, flystripe og infrastruktur vil bygge 

ned forholdsvis små deler av området/lokaliteten sammenlignet med det store arealet samlet 

sett som naturtypen/lokaliteten har, og som den ellers har i området.  

 

Omfanget i forhold til lokaliteten med kystlynghei vurderes til liten. 

 

Nedbørsmyrene som har lav verdi vil trolig kunne bli bygget helt ned, og omfanget vil bli 

stort for disse. Omfanget i forhold til nedbørsmyrene vil bli stort. 

 

Samlet omfang vurderes til middelsbedring her også 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

Konsekvens 

 

Middels samlet verdi og samlet middels omfang  

 

 

 
 

Det forslås en samlet konsekvens middels for naturtypene som er verdisatt i dette området . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

5.3 Vurderinger i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven 

§8 Kunnskapsgrunnlaget 

“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.” 

 

En har gjennom denne utredning vurdert naturverdier og tilstand i tilknytning til 

kystlyngheia på Frøya. Dette vil være preget av noen subjektive vurderinger. En har forsøkt 

å bruke en verdisettingsmetode etter Natur i Norge systemets verdisetting og 

Miljødirektoratets håndbok 13. 

Det vurderes at kjennskapen til kystlynghei på Frøya er god. 

 

 

§9 Føre-var-prinsippet 

“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade 

på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 

unnlate å treffe forvaltningstiltak.” 

 

Kunnskapen for naturverdiene kan oppfattes som god for området slik at føre var prinsippet 

ikke i så stor grad vil benyttes i dette prosjektet. 

 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 

er eller vil bli utsatt for.” 

 

Tiltaket er av moderat størrelse og skjer i et område som har stor arealer med kystlynghei 

som ikke har vært i bruk på lenge. Lenger nordvest på Frøya er det store arealer med 

kystlynghei som beites og som er holdt i hevd og har større verdi. Det er også svært store 

arealer ellers på Frøya med kystlynghei som ikke har vært holdt i hevd. Kystlynghei generelt 

er i stor tilbakegang på grunn av at de ikke brukes og delvis på grunn av ulike arealinngrep. 

Siden det finnes store arealer langs kysten med lignende kystlyngheier som ikke har vært 

holdt i hevd vurderes det at tiltaket ikke er alvorlig i samlet grad-ift samlet belastning for 

naturtypen. 

5.4 Avbøtende tiltak 

 

Det er kan foreslås avbøtende tiltak som at blant annet adkomstveier og dels infrastruktur og 

anleggsområdet kan planlegges slik at minst mulig av kystlynghei blir berørt. Riggområder 

bør ikke omfatte arealer som ikke blir eller er berørte/nedbygde. Dersom det er behov for 

dette kan det være mulig å legge ut duk og lignende for å skåne underliggende terreng når 

arealer med massedeponier og lignende skal tilbakeføres i ettertid.  

I forhold til kystlyngheia kan det være et poeng å stramme opp sidefyllinger mest mulig for å 

unngå inngrep i kystlyngheia nordover i området. Dette kan være aktuelt ved 

breddeutvidelsen av flystripa. 



  

   

Videre bør det vurderes kompenserende tiltak som å holde kystlyngheiene som ikke brennes 

eller beites mer i hevd tilgrensende planområdet eller i tilsvarende område på Frøya. 
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Forslag til vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommunestyre egengodkjenning av 

reguleringsplanen for Indre Purkskaget (PlanID: 5014202001), som vist på planbeskrivelse 

datert 14.04.2021, planbestemmelser datert 14.04.2021 og plankart datert 04.01.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir 

digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger. 

 

 

Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse, datert 14.04.2021 

2. Planbestemmelser, datert 14.04.2021 

3. Plankart, målestokk: 1:1000, datert 04.01.2021 

4. Vedlegg 1: Situasjonsplan 

5. Vedlegg 2: ROS - analyse 

6. Vedlegg 3: Geoteknisk notat 

7. Vedlegg 4: Tilstandsrapport sedimenter i sjø 

8. Vedlegg 5: Vurdering naturmangfold 

9. Vedlegg 6. VA-plan 

 

Saksopplysninger:   

Planforslaget 

Planforslaget er utarbeidet av Joar Johansen i samarbeid med Arkitektkontoret Odd Thommesen AS på 

vegne av Havnago AS. Revidert forslag ble mottatt hos kommunen 24.01.2021 og endringene etter 

høringsuttalelser mottatt 14.04.2021. 

Hensikt med regulering 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for sjøhus/naust og rorbuer i Indre del av Purkskaget, 



innerst i Måøyholet. Planforslaget åpner for inntil 4 rorbuer, 7 sjøhus/naust, småbåthavn med 

gjesteplasser og servicebygg. Planområdet omfatter et areal på ca. 2,6 dekar.  

Beliggenhet, eksiterende forhold 

Planområdet ligger innerst i Måøyholet på Mausund, ca. 130 m fra Mausundvær kai. Strandlinjen i 

Måøyholet er i dag relativt tett bebygd med sjøhus, naust og flytebrygger på begge sider. Innerst i 

bukta er det etablert naust med tilhørende marina. Planforslaget er en videreføring av den etablerte 

marinaen og vil resultere i ett lengre sammenhengende kaianlegg innerst i Måøyholet. Området rundt 

tiltaket består av relativt konsentrert småhusbebyggelse. Strandlinjen i planområdet fremstår som 

ubebygd kupert kystlandskap. 

Forhold til overordnende planer 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til bebyggelse og anlegg. Tiltaket er i tråd med 

overordnet planverk. 

Førstegangsbehandling 

Planen ble vedtatt og sendt ut til høring og offentlig ettersyn i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske 

tjenester, sak 3/21, 11.02.2021. Brev til naboer og regionale- og statlige sektormyndigheter ble sendt 

23.02.2021, frist for merknader ble satt til 09.04.2021. 

Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 

17.02.20 Anmodning om oppstartsmøte mottatt 

fra Havnago AS 

Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 

foreslått planavgrensning 

20.04.20 Oppstartsmøte avholdt på Rådhuset Fra kommunen møter: Øyvind Wormdal 

Selboe (Arealplanlegger), Anders Bakken 

Hekland (Arealplanlegger), Bjørnar Grytvik 

(Avdelingsleder VA) og Erlend Brunstad (VA). 

Forslagstiller og Tiltakshaver: Joar Johansen 

(Havnago AS) 

29.10.20 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 

kommer med merknader 

04.01.21 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes Joar 

Johansen 

06.01.21 

25.01.21 

Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht. 

merknadene som er gitt 

02.02.21 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 

23.02.21 Høring og offentlig ettersyn Planen sendes på høring og offentlig ettersyn 

til 

naboer og sektormyndigheter 

09.04.21 Høringsfrist utløpt Det er kommet innsigelser fra Statsforvaltning 

i løpet av høringstiden 

14.04.21 Revidert planforslag mottatt 

 

Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 

merknader fra sektormyndighetene 

21.04.21 Forespørsel om tilbaketrekking av 

innsigelser 

Kommunen sender forespørsel om trekking av 

innsigelser 



30.04.21 Trekking av innsigelser av myndighetene Statsforvaltning trekker sine innsigelser 

 Planen behandles i planutvalget  

 Planen egengodkjennes i Kommunestyret  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 23.02.21 til 09.04.21. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 11 

uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Statens Vegvesen 23.02.21 Har ingen merknader til planforslaget. Tatt til orientering. 

Forurensningsmyndighet 

for avløp 

24.02.21 Utslippsledning fra avløpsanlegg bør 

plasseres i samme trase som eksisterende 

ledning fra den kommunale slamavskilleren 

som går i Måøyhålet og ende utenfor 

moloen. 

Tatt til etterretning. 

Sametinget 26.02.21 Minner om det generelle 

aktsomhetsansvaret. Foreslår tekst som må 

fremgå av reguleringsbestemmelsene 

gjelding det. 

Tatt til etterretning. 

Trøndelag 

fylkeskommune 

15.03.21 Minner om at område med tidligere 

regulerte sjøhus naust ikke bør brukes til 

fritidsboliger, jfr. gjeldende reguleringsplan 

for området. Kai foran rorbuer skal være 

tilgjengelig for allmennheten, dette skal tas 

inn i reguleringsbestemmelsene. 

 

Det skal avsettes 1 gjesteplass per 10 

båtplass på flytebrygge. 

 

Viser til den generelle aktsomhetsplikten 

etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en 

under opparbeidingen skulle støte på noe 

spesielt i grunnen (mulig fredet 

kulturminne), skal arbeidet stanses og 

fylkeskommunen varsles. 

Tatt til etterretning. 

Det er vurdert i 

bestemmelsene 3.1.4. 

 

 

 

 

Tatt til etterretning. 

Det ligger i 

bestemmelsen 5.1.2. 

 

 

Tatt til etterretning. 

Legges i 

bestemmelsene under 

punkt 3.1.6. 

Kystverket 16.03.21 Foreslår at bestemmelsen §4.1.5 

kompletteres med et nytt punkt under §5 

Bruk og vern av sjø og vassdrag: 

«§5.1.4 Kai på påler kan tillates etablert i 

arealet avsatt til småbåthavn i sjø etter 

tillatelse gitt i Havne- og farvannsloven». 

 

Foreslår nytt punkt i bestemmelsene: 

§5.1.5 Etablering av småbåthavn kan ikke 

gjennomføres før det foreligger nødvendig 

tillatelse etter havne og farvannsloven. 

Tatt til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

Tatt til etterretning. 

 

 

 



 

Innenfor ankringsområdet til flyteanlegget i 

småbåthavnen, tillates ikke tiltak som er i 

konflikt med bruken av området til 

oppankring. Eksempelvis kabler, rør, 

ledninger og andre tiltak som kan være til 

hinder for anleggssikringen. 

 

Tatt til etterretning. 

Statsforvalteren i 

Trøndelag 

08.04.21 Er skeptiske til fritidsbebyggelse i områder 

helt ned til sjøen. Mener at det er uheldig å 

planlegge fritidsboliger på dette arealet før 

de andre arealene på Mausund som finnes 

allerede avsatt til formålet er bebygd. 

Fritidsbebyggelse helt ned i sjøkanten er 

ikke i samsvar med Statlige 

planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

Frøya er i sone 2 hvor bygge- og 

deleforbudet skal praktiseres strengt. 

Klima- og miljøavdelingen har faglig råd om 

ikke å regulere inn nye fritidsboliger helt 

nede i sjøkanten og avvente ytterligere 

regulering til dette formålet inntil allerede 

avklarte arealer til fritidsbebyggelse i 

området er realisert. 

 

 

 

Det bør tas inn i bestemmelse § 4.5.2.2 at 

det kan etableres WC i servicebygget. 

 

 

INNSIGELSE: Bestemmelse § 3.1.7 må tas 

ut, og det må tas inn en bestemmelse som 

sier at det ikke tillates rom for varig 

opphold i naust/sjøhus. 

 

INNSIGELSE: Det er ikke heldig at det i 

bestemmelse § 3.1.5 tillates at et opphevet 

areal på inntil 15m2 foran hver 

rorbu/fritidsbolig privatiseres. 

Bestemmelse § 3.1.5 må tas ut. 

Tatt til orientering. 

Området blir tatt med 

videre. Det finnes ett 

lite areal som er 

allerede regulert som 

fritidsbolig i 

nærområdet. Det gir 

noe grunn for at 

sammenhengen 

utvides. Dessuten er 

planområdet et godt 

alternativ for de 

fritidsboligene som 

trenger bedre 

tilknytting til 

samferdsel. Områdene 

ligger også godt 

tilrettelagt for en god 

arealutnyttelse. 

 

Tatt til etterretning. 

Det inkluderes i 

bestemmelsen. 

 

Tatt til etterretning. 

Bestemmelsen er tatt 

ut og ny foreslått 

bestemmelsen tatt inn 

under 4.5.2.1. 

 

 

Tatt til etterretning. 

Bestemmelsen er tatt 

ut. 

NVE 08.04.21 Tilstrekkelig sikkerhet er oppnådd ifm. 

planlagte tiltak. NVE anser at saksområdet 

er tilstrekkelig ivaretatt slik planforslaget 

foreligger og har ingen ytterligere 

merknader i saken. 

Tatt til orientering. 

 

 



 

Innsigelser 

Det er varslet innsigelser til planen fra Statsforvalteren i Trøndelag. Innsigelsene gjelder 2 

bestemmelser som måtte tas ut og én ny bestemmelse som sier at det ikke tillates rom for varig opphold 

i naust/sjøhus. 

Trekking av innsigelser: Begge innsigelsene er hensyntatt i revidert planforslag. Kommunen har fått 

bekreftelse på at varslet innsigelser fra myndighetene er trukket. 

Endringer etter førstegangsbehandling 

Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn: 

1. (Varslet innsigelse) Bestemmelse § 3.1.5 tas ut, der sto: «Det tillates at et opphevet areal på 

inntil 15m2 foran hver rorbu/fritidsbolig privatiseres». Planbeskrivelsen tilpasser seg 

endringen ved punktet 6.2.1. 

2. (Varslet innsigelse) Bestemmelse § 3.1.7 tas ut, der sto: «Framføring av vann og strøm til 

sjøhus/naust kan tillates der forholdene ligger til rette for det. Innlegging av vann forutsetter 

at dette frostsikres eller tilrettelegges for avtapping om vinteren slik at forstapping unngås. 

Innstallering av vannklosett forutsetter egen søknad om utslippstillatelse på vanlige vilkår». 

3. (Varslet innsigelse) Ny bestemmelse § 4.5.2.1: «Innenfor felt BUN tillates det oppført 

bygninger med behov for tilknytning til sjøen som sjøhus, naust, sjå, sjøboder og lignende. 

Bygg innenfor område skal benyttes til oppbevaring av utstyr for sjøaktiviteter. Bygninger 

kan også benyttes som arbeidsplass for stell og vedlikehold av utstyr til fiske og fangst. 

Sjøhus/naust tillates ikke innredet med rom for varig opphold». Det legges inn 

rekkefølgebestemmelser som sikrer at leveringskapasiteten vil være tilstrekkelig når feltet blir 

utbygget. 

4. Aktsomhetsplikten legges inn i bestemmelser under punkt 3.1.6. 

5. Bestemmelsen 4.5.2.2 inkluderer at det tillates toalett i servicebygget. 

6. Bestemmelsen 5.1.2 endres til «Det skal avsettes minst 1 gjesteplass per 10 båtplass for 

allmenn benyttelse». 

7. Ny bestemmelse 5.1.4: «Kai på påler kan tillates etablert i arealet avsatt til småbåthavn i sjø 

etter tillatelse gitt i Havne- og farvannsloven». 

8. Ny bestemmelse 5.1.5: «Etablering av småbåthavn kan ikke gjennomføres før det foreligger 

nødvendig tillatelse etter havne og farvannsloven». 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», 

med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes oppfangskriterier og skal derfor 

ikke konsekvensutredes. 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

 

Vurdering: 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 



 

Samlet vurdering 

Planinitiativet fremmes av Havnago AS og er utarbeidet av Joar Johansen i samarbeid med 

Arkitektkontoret Odd Thommesen AS. Det ønskes regulert et område på ca. 2,6 daa. Hensikten med 

planarbeidene er å tilrettelegge for inntil 4 rorbuer, 7 sjøhus/naust, småbåthavn med gjesteplasser og 

servicebygg. Forslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel, og det er dermed ikke krav om 

konsekvensutredning med planprogram jfr. Plan- og bygningsloven § 4-2. 

Etter kommunedirektørens vurdering gir planforslaget en fornuftig utbygning i Purkskaget. Området 

skal holdes åpent for allmenheten og vil sammen med eksisterende marina resultere i en lengre 

sammenhengende kai. Dette område vil fungere som fint oppholdsarealet for besøkende på Mausund. 

Området ligger nært Mausundvær kai, matbutikk og kafe. Nærhet til sjøen og gode muligheter til 

friluftsliv vurderes som positivt mtp. folkehelse. En av målsetningene i samfunnsdelen av 

kommuneplanen er å «stimulere til levende grender og øysamfunn». Kommunedirektøren ser på det 

omsøkte tiltaket som veldig positivt ved at det bedrer tilbudet for tilreisende til øyrekka. 

 

Konklusjon 

I henhold til PBL §12-12, egengodkjenner Frøya kommune reguleringsplanen for Indre Purkskaget. 
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1  SAMMENDRAG 
 
Planforslaget omfatter et område på ca. 2,6 daa innerst i Purkskaget på Mausund i Frøya Kommune. 
Planområdet består av både sjø- og landområder. 
 

 
Planbegrensningen er markert med rød strek. 
 
 
 

2  BAKGRUNN 
 
 
2.1 Hensikt med planen 
Hensikten med planarbeidet er å rydde opp i strandlinjen for økt areal for sjøhus/naust og rorbuer i Indre del 
av Purkskaget, innerst i Måøyhålet. 
Målet for reguleringen er i samsvar med kommunenes mål om høy utnyttelse av arealer avsatt til 
sjøhusbebyggelse. 
 
2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er Havnago AS. 
Planarbeidet utføres av Joar Johansen, i samarbeid med Arkitektkontoret Odd Thommesen AS. 
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Eierforhold 
Planområde berører følgende eiendommer: 

 65/152 – Karl Ove Bjørnstad 

 65/454 – Karl Ove Bjørnstad AS 

 65/59 – Mausund Fiskemottak AS 

 65/570 – Joar Johansen 
 
 
2.3 Tidligere vedtak i saken 
Det foreligger ingen tidligere vedtak i saken. 
 
2.4 Utbyggingsavtaler 
Ikke relevant for denne planen. 
 
2.5 Krav til konsekvensutredning 
Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning. 
 
 
 

3  PLANPROSESSEN 
 
 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram 
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 20.04.2020. 
 
Igangsatt reguleringsplanarbeid blir kunngjort i Hitra-Frøya 12.05.20, med merknadsfrist 05.06.20. 
Naboer og sektormyndigheter ble tilskrevet med brev 12.05.20. 
 
Nedenfor følger en oversikt over sektormyndigheter, grunneier/hjemmelshavere og naboer som er varslet om 
igangsatt reguleringsarbeid: 
Statens Vegvesen, firmapost@vegvesen.no  
Fylkesmannen i Trøndelag, fmtlpost@fylkesmannen.no 
Trøndelag Fylkeskommune, postmottak@trondelagfylke.no  
Kystverket, post@kystverket.no  
NVE, nve@nve.no  
Trondheim Havn, firmapost@trondheimhavn.no  
NTNU Vitenskapsmuseet, postmottak@museum.ntnu.no  
Trønderenergi, firmapost@tronderenergi.no  
ATB atb@atb.no  
Mausund Grendelag, mausundgrendelag@gmail.com  
Mausund Fiskarlag, egiviv@online.no  
Jan Erik Berg. 
Tor Morten Berg. 
Eli Marie Johansen. 
Karsten Johan Johansen. 
Olga Rødsjø Johansen. 
Karin Sofie Antonsen. 
Ellen Hansine Johansen. 
Mausund Fiskemottak AS, egiviv@online.no  
Coop Mausund SA, unni.oline.grindstad@coop.no  
Jan Helge Berge. 
Malvin Arnstein Berge. 
Egil Jr AS, egiviv@online.no  
Bjørn Joar Hustøft 
Egil Oddbjørn Hustøft. 
Else Karin Lervik. 
Frode Foss. 
Lilli Husby. 
Frank Berge. 
Gunleif Janes Øyen. 
Reidar Kristiansen. 
Jostein Petter Nesset. 
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Georg Kristiansen. 
Pål Børmark. 
Astrid Elise Flor. 
Åge Helmersen. 
Jan Egil Gårdsøy (død, sendt til sønn Alexander Jellum Gårdsøy). 
May Iren Kvello Bukten. 
Odd Steinar Bukten. 
 
 
 

4  PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
 
 
4.1 Overordnede planer 
Nasjonale, regionale og kommunale føringer som større eller mindre grad vil være aktuelle i forbindelse med 
planen vil være: 

 Kommuneplanens arealdel. 

 Kommuneplanens samfunnsdel. 

 Regional strategi for arealbruk i Sør-Trøndelag 2014-2024. 

 Interkommunal kystsoneplan for Sør-Trøndelag. 

 Universell utforming. 
 
4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende reguleringsplan for området er Reguleringsplan for Mausund Havneområde, vedtatt 25/3-2004, og 
reguleringsplan for Inder del av Måøyhålet, vedtatt 28/8-14. 
Planområdet er i gjeldende reguleringsplan regulert til sjøhus/naust og småbåthavn. 
 

 
Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for området. 
 
 
4.3 Tilgrensende planer 
Ikke relevant da området ligger omsluttet av ovenfor nevnte planer. 
 
4.4  Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 
 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene. 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 
 
5.1  Beliggenhet 
Planområdet ligger innerst i Måøyhålet på Måøya på Mausund. 
Planområdet omfatter et areal på ca. 2,6 daa, og berører ca. 2% av total strandlinje på Måøya. 
 

 
 
Planområdets beliggenhet markert på kart over Mausund. 
 
 
5.2  Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Området er i dag ubebygd og ligger brakk, område er regulert til Sjøhus/Naust i gjeldende reguleringsplan. 
Mot nord grenser planområdet mot eksisterende fritidsbolig og mot Purkskagveien, mot øst grenser 
planområdet mot Måøyveien, mot sør grenser planområdet mot eksisterende naustrekke og småbåthavn, 
mot vest grenser planområdet mot fiskerihavn og brygger som brukes til fiskeriformål. 
 
 
5.3  Stedets karakter 
Stedets arkitektur preges av småhusbebyggelse i varierende form, material- og fargebruk. 
 
 
5.4  Landskap 
 

 Området består av berglendt kuppert kystlandskap. 

 Området ligger sør og vestvendt, og har følgelig svært gode solforhold. 

 Havneområdet ligger lunt og skjermet av molo ytterst i Måøyhålet. 

 Området har slik det ligger i dag minimal estetisk- og kulturell verdi. 
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Bilder fra området. 
 
 
5.5  Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert fredede kulturminner innenfor planområdet. 
 
 
5.6  Naturverdier 
Temaet er utredet i rapport « Vurdering av tiltak i hht Naturmangfoldloven» utarbeidet av Åkerblå AS. 
Konklusjon hentet fra rapporten: 
Samlet sett blir det vurdert til at tiltaket ikke påvirker forekomstene av skjellsand, kamskjell eller graden av 
forurensing i stor negativ grad. Det er heller ikke grunn til å tro at de de økologiske forholdene i Purkskaget 
og nærliggende områder vil bli påvirket svært negativt av tiltaket. 
 
 
5.7  Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 
Området ligger i dag brakk, og brukes i svært liten grad til rekreasjon eller uteopphold. 
 
 
5.8  Landbruk 
Området er lite egnet, og brukes ikke til noen form for landbruk i dag. 
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5.9  Trafikkforhold 
 

 Kjøreadkomst til området vil skje fra fylkesvei 6468. 

 Veien ved planområdet fører til fergeleiet, og har ifølge Statens Vegvesen en ÅDT på 30 biler. 

 Kollektivdekningen i området er ikke veldig godt utbygd. Eneste kollektivtilbud i område er ferge over 
til Fast-Frøya, med 5-6 avganger hver vei hver dag. Fergeleie ligger cirka 100 meter fra 
planområdet. 

 
 
5.10  Barns interesser 
Arealet som skal omreguleres er i dag ikke i bruk av barn og unge. 
 
 
5.11  Universell tilgjengelighet 
Området er i dag utilgjengelig for personer med nedsatt bevegelsesevne. 
 
 
5.12  Teknisk infrastruktur 
Det er i dag ingen teknisk infrastruktur innenfor planområdet. 
 
 
5.13  Grunnforhold 
Området bestå i hovedsak av berg, stedvis med tynt jordlag. 
I sjøen består bunnen hovedsakelig av berg, men med enkelte partier med et tynt lag sand/silt. 
GeoMidt AS har utarbeidet geoteknisk notat, og konkludert med at de ikke ser noen geotekniske problemer 
med tiltaket. 
 

 
NGUs løsmassekart viser at det er bart fjell, stedvis tynt dekke innenfor hele planområdet. 
 
 
5.14  Analyser / Utredninger 
Viser til «Tilstandsrapport Sedimenter i Sjø» utarbeidet av Mausund Feltstasjon. 
Følgende stoffer påvises med verdier over grenseverdier satt i veileder fra Miljødirektoratet: 
Naftalen, benzo[a]antracen, dibenzo[a,h]antracen, antracen, fluoranten, pyren, krysen/trifenylen, 
benzo(b)fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren og tributyltinn. 
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6  BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
 
6.1  Planlagt arealbruk 
Området planlegges brukt til sjøhus/naust for fritidsbruk, rorbuer for fritidsbruk, og småbåthavn. 
 
6.1.1  Reguleringsformål 
Sjøhus/naust, fritidsbebyggelse og småbåthavn. 
 
 
6.2  Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
Sjøhus/Naust  1120 m2 
Fritidsbebyggelse 732   m2 
Småbåthavn  761   m2 
 
TOTALT  2613 m2 
 
 

 

 
Forslag til plankart. 
 
 
6.2.1  Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 
 

 Sjøhus/Naust 
Dette er områder avsatt for bygninger med behov for tilknytning til sjøen som sjøhus, naust, brygger og 
lignende. 
Kai foran sjøhus skal være tilgjengelig for allmenheten. 

 Fritidsbebyggelse 
I område for fritidsbebyggelse tillates oppført inntil 4 frittstående rorbuer. 
Kai foran rorbuer skal være tilgjengelig for allmenheten. 
 
 

 Småbåthavn 
I område avsatt til småbåthavn kan det legges ut flytebrygge for båter inntil 25 fot. 
 
 
6.3  Bebyggelsens plassering og utforming 
Forslag til plassering er vist på situasjonsplan som følger planforslaget. 
Ny bebyggelse skal ha en tradisjonell form med saltak. Det tillates moderne materialbruk, detaljering og 
fargebruk. 
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6.3.1  Bebyggelsens høyde 
I planens område for fritidshus (rorbuer) er det tillatt med oppføring av bygning i inntil halvannen etasje. 
Maksimal mønehøyde settes til kote +9,5. 
Største tillatte gesimshøyde for naust og sjøhus/sjå/sjøbod er 2,9 meter regnet fra underkant bunnsvill i 
sjøhus/sjå/sjøbod eller gjennomsnittlig golvnivå i naust med skrått golv. 
 
Ferdig gulv i sjøhus/naust tillates lagt på kote +2,5. 
Øvrige sjøhus/kaianlegg i Måøyhålet ligger i hovedsak på kote +1,8 til +2,2. Sjøhusrekke bygd i 2014-2015, 
som dette prosjektet skal bygges sammen med, ligger med ferdig gulv og kai på kote +2,5, det er derfor 
svært ønskelig at nytt kaianlegg ligger på samme høyde på grunn av brukbarhet, tilgjengelighet og estetikk.  
Bebyggelse som ligger under kote +3,0 må dimensjoneres for å tåle overflømming. 
 
Ferdig gulv rorbuer legges på kote +3,00, og vil da være 37cm over estimert 200-års stormflo i 2090.  
 
 
6.3.2  Grad av utnytting 
For felt BUN og BFR tillates BYA på inntil 50%. 
 
 
6.4  Parkering 
Det skal avsettes minimum 0,75 parkeringsplass per rorbu, og minimum 0,5 parkeringsplass per 
sjøhus/naust. 
 
 
6.5  Tilknytning til infrastruktur 
Viser til VA-plan som er en del av planforslaget. 
 
 
6.6  Universell utforming 
Prinsippet for universell utforming er lagt til grunn og er ivaretatt gjennom bestemmelsene. 
Kai foran sjøhus og rorbuer/fritidsboliger skal være tilgjengelig for bevegelseshemmede. 
Inngangspartiet til rorbuer/fritidsboliger skal være trinnfritt. 
 
 
6.7  Kulturminner 
Det er ikke registrert fredede kulturminner innenfor planområdet. 
 
 
6.8  Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Viser til VA-plan utarbeidet av Prosjektutvikling Midt-Norge AS. 
VA-plan viser tilknytning til eksisterende kommunal vannledning, rørføringer og plassering av nytt 
renseanlegg. 
 
 
6.9  Avbøtende tiltak / løsninger i ROS 
Viser til ROS-analyse. 
Planforslaget anses ikke for å ha betydelige negative konsekvenser verken for omgivelsene, eksisterende 
eller framtidig brukere av området. 
 

 
 
7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 
 
7.1  Overordnede planer 
 

 Kommuneplanens arealdel. 

 Gjeldende reguleringsplan. 
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7.2  Landskap 
Området ligger i dag brakk og uten vedlikehold, en utbygging med sjøhus og marina som her tenkt vil gjøre 
at området vil få en estetisk ansiktsløftning.  
Landskapet blir påvirket da det skal mudres, og strandlinje flyttes og rettes opp. Når utbyggingen er fullført vil 
landskapsendringen i svært liten grad være synlig, og området vil fremstå helhetlig og i harmoni med 
omkringliggende områder. 
 
 
7.3  Stedets karakter 
Stedets arkitektur preges av småhusbebyggelse i varierende form, material- og fargebruk. 
Den planlagte bebyggelsen skal tilpasses områdets karakter og formspråk. 
Den planlagte bebyggelsen ligger lavt i terrenget og vil ikke ha negativ innvirkning på nabobebyggelsens sol- 
eller utsiktsforhold. 
 
 
7.4  Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi 
Det er ikke registrert fredede kulturminner innenfor planområdet. 
 
 
7.5  Forhold til naturmangfold 
Temaet er utredet i rapport « Vurdering av tiltak i hht Naturmangfoldloven» utarbeidet av Åkerblå AS. 
Konklusjon hentet fra rapporten: 
Samlet sett blir det vurdert til at tiltaket ikke påvirker forekomstene av skjellsand, kamskjell eller graden av 
forurensing i stor negativ grad. Det er heller ikke grunn til å tro at de økologiske forholdene i Purkskaget og 
nærliggende områder vil bli påvirket svært negativt av tiltaket. 
 
 
7.6  Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk 
Området benyttes i dag i svært liten grad til rekreasjon eller uteopphold. 
En utbygging slik som omsøkt vil gi flere adgang til sjøen, og følgelig gi flere tilgang til sjønære 
rekreasjonsområder. 
 
 
7.7  Uteområder 
Kai foran sjøhus/naust og rorbuer skal være tilgjengelig for allmennheten, og man vi få en sammenhengende 
«kaipromenade» på nesten 100 meter innerst i Måøyhålet. 
Uteområdene på baksiden av bebyggelsen skal brukes til adkomstareal og parkering. 
 
 
7.8  Trafikkforhold 
Planforslaget vil i svært liten grad påvirke trafikkforholdene i området. 
Tiltaket vil generere svært liten trafikk, og det vurderes at det ikke vil utgjøre økt fare for trafikkulykker eller 
økt fare for konflikter med myke trafikkanter. 
 
 
7.9  Barns interesser 
Arealet som skal omreguleres er i dag ikke i bruk av barn og unge, og det blir heller ikke innregulert formål 
direkte knyttet til barn og unge. Småbåthavna er imidlertid med på å styrke barn og unges interesse ved at 
båtliv er en svært viktig friluftsaktivitet for familien. Ved at det legges til rette for flere båtplasser, vil flere få 
mulighet til å utøve denne friluftsaktiviteten og det vil være positivt i et folkehelseperspektiv. 
 
 
7.10  Sosial infrastruktur 
Planforslaget vil ikke ha innvirkning på skole-  eller barnehagekapasitet. 
 
 
7.11  Universell tilgjengelighet 
Kai foran sjøhus og rorbuer/fritidsboliger skal være tilgjengelig for bevegelseshemmede. 
Inngangspartiet til rorbuer/fritidsboliger skal være trinnfritt. 
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7.12  ROS 
Viser til ROS-analyse som er en del av det komplette planforslaget. 
ROS-analysen viser at området ikke er utsatt for stor risiko eller sårbarhet som ikke kan hensyntas gjennom 
avbøtende tiltak. 
Vind og stormflo er de viktigste momentene som er aktualisert. 
 

 Vindforhold 
Det vurderes at området er vindutsatt. Da ny bebyggelse vil utelukkende bestå av små separate 
bygningsvolum vil det ikke utarbeides en vindanalyse. 
Ny bebyggelse må dimensjoneres i henhold til forskriftskrav. 
Det vurderes at tiltaket ikke vil ha konsekvenser for omkringliggende bebyggelse. 
 

 Stormflo 
Store deler av planområde ligger innenfor hensynssone for stormflo i kommuneplan (200års/2090). 
Dette hensyntas med at naust sjøhus legges på minimum kote +2,50 og rorbuer legges på minimum kote 
+3,00. 
Bebyggelse som ligger under kote +3,0 må dimensjoneres for å tåle overflømming. 
 
 
7.13  Klima og klimatilpasning 

 I anleggsfasen 
I anleggsfasen skal det tilstrebes at masser som tas ut i forbindelse med mudringen skal brukes på området, 
dette vil minimere behovet for massetransport og utslipp knyttet til transport. 
For å unngå å spre uønskede/fremmede arter utenfor nåværende voksested skal alle jordmasser som 
graves ut brukes internt innenfor planområdet, blant annet til å plastre eksisterende steinfylling mot fylkesvei.  

 Bebyggelse og anlegg 
Rorbuer/fritidsboliger blir prosjektert og bygd i hht. gjeldende krav i teknisk forskrift mtp. energieffektivitet.  
Bebyggelse og konstruksjoner som ligger under kote +3,0 må dimensjoneres for å tåle overflømming. 
Ny bebyggelse skal dimensjoneres i hht. gjeldende krav i TEK med tanke på klimapåkjenning (vind, snø og 
lignende) 
 
 
7.14  Teknisk infrastruktur 
Ny vannledning skal tilknyttes kommunal vannledning nord-vest for planområdet. Det er i forbindelse med 
utarbeidelse av VA-plan avklart at eksisterende kommunal vannledning har tilstrekkelig kapasitet. 
Det skal etableres en ny slamavskiller i nordre hjørne av planområdet som skal håndtere spillvann fra ny 
bebyggelse. 
For nærmere detaljer vises det til VA-plan utarbeidet av Prosjektutvikling Midt-Norge AS. 
 
 
7.15  Støy 

 Eksterne støykilder 
Det vurderes at det ikke er eksisterende støykilder i nærheten av området som vil medføre behov behov for 
særskilte tiltak for å redusere støy.  

 Støy i anleggsperioden 
Det må påregnes noe støy i anleggsperioden, men da anleggsarbeidet er av et relativt beskjedent omfang 
vurderes det at det ikke er behov for særskilte tiltak for å skjerme nærliggende bebyggelse for støy. 
Støyende arbeid i tidsrommet fra kl. 23.00 til kl. 07.00 tillates ikke. 

 Støy i forbindelse med bruk av ny bebyggelse og kaianlegg 
Det må påregnes økt ferdsel av folk og økt båttrafikk, noe som kan føre til økt støy i havneområdet. 
Dette anses som akseptabelt da økningen vurderes å være liten, og bruken er i tråd med eksisterende bruk 
av omkringliggende områder. 
 
 
7.16  Interessemotsetninger 
Ut ifra tilbakemeldingene som har kommer etter at varsel opp oppstart ble kunngjort, er det minimal fare for 
at tiltaket skal føre til noen interessemotsetninger. 
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8 KONSEKVENSUTREDNING 
 
 
Planforslaget skal ikke konsekvensutredes. 
 
Begrunnelse:  
§ 6 første ledd bokstav b) 
Det er ikke krav om utredning der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne. 
 
 

 
9 INNKOMNE INNSPILL 

 
 
Innen høringsfristens utløp hadde det kommet innspill fra AtB, Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i 
Trøndelag og Statens Vegvesen. Det ble i tillegg mottatt et innspill fra NVE etter fristens utløp. 
Viser til eget merknadsbehandlingsskjema for behandling av innspillene. 
 
Innspillene i sin helhet ligger som vedlegg til det komplette planforslaget. 

 
 

10 AVSLUTTENDE KOMMENTARER 
 
 
Planens dokumenter 
 
Planmaterialet består av følgende dokumenter: 

 Plankart 

 Planbeskrivelse 

 Planbestemmelser 

 Merknadsbehandlingsskjema 

 Situasjonsplan 

 Terrengsnitt med ny bebyggelse 

 Samleoppriss 

 Tegning servicebygg 

 Tegning rorbu 

 Tegning sjøhus 

 Snitt gjennom fylling 

 Situasjonsplan fylling 

 ROS-analyse 

 Geoteknisk notat 

 Tilstandsrapport sedimenter i sjø 

 Overordnet VA-plan 

 Rapport – Vurdering av tiltak i hht Naturmangfoldloven 

 Innspill fra Statens Vegvesen 

 Innspill fra ATB 

 Innspill fra Trøndelag Fylkeskommune 

 Innspill fra Fylkesmannen i Trøndelag 

 Innspill fra NVE 

 Fullmakt fra Karl Ove Bjørnstad 

 Fullmakt fra Mausund Fiskemottak AS 
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Mausund 05.01.21 
Joar Johansen 
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Planident : 5014202001 

Arkivsak : 20/324 

Reguleringsplan for Indre Purkskaget 

Reguleringsbestemmelser 

         Sign: ……………………………………. 

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 14.04.2021 

Dato for godkjenning i kommunestyret :  

 

§1 AVGRENSING 

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan-ID 5014202001, datert 

17.02.20 

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.  

§2 REGULERINGSFORMÅL 

I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med følgende 

arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser.  

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr 1) 

 Fritidsbebyggelse (BFR) 

 Sjøhus, Naust (BUN) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 12- 5 nr 6) 

 Småbåthavn (VS) 

 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1 Generelle bestemmelser 

§ 3.1.1 Før utbygging av planens byggeområde kan bygningsmyndighetene kreve tomteplan 

for gjeldende reguleringsområde med ny bebyggelse vist i sammenheng med 

eksisterende bebyggelse. 

§ 3.1.2 Sammen med byggemeldingen kan det kreves fasadeoppriss i målestokk 1:200 der ny 

planlagt bebyggelse blir vist i sammenheng med eksisterende bebyggelse. 
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§ 3.1.3 Ubebygde arealer av tomtene skal en tiltalende utforming. Område skal holdes ryddig. 

Frilandslagring skal kun benyttes når det er nødvendig for den daglige driften av bygg 

og anlegg. 

§ 3.1.4 Kai foran felt BUN og BFR skal være åpen for allmenn ferdsel. Levegger og andre 

installasjoner som hindrer ferdsel tillates ikke. 

§ 3.1.5 Berg- og løsmasser som mudres ut tillates brukt som fyllmasse innenfor planområdet. 

§ 3.1.6 Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller 

andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 

Fylkeskommunen og Sametinget omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette 

pålegget formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

§ 3.2 Samfunnssikkerhet 

§ 3.2.1 Det stilles krav om geoteknisk vurdering før tiltaket igangsettes. 

 
§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

§ 4.1.1 Byggegrenser 

Byggegrenser er vist på plankartet. For planen gjelder følgende: 

§ 4.1.2 Byggegrense mot fylkesvei skal være 10 meter fra senterlinje vei. 

§ 4.1.3 Byggegrense mot kommunal vei skal være 7 meter fra senterlinje vei. 

§ 4.1.4 Byggegrense sammenfaller med formålsgrense mot sjø. 

§ 4.1.5 Kai på påler tillates bygd inntil 3 meter ut i areal avsatt til småbåthavn i sjø. 

 
§ 4.2 Grad av utnytting 

§ 4.2.1 Område avsatt til sjøhus og naust (BUN) kan bebygges med inntil 50% BYA. 

§ 4.2.2 Områder avsatt til fritidshus (BFR) kan bebygges med inntil 50% BYA. 

§ 4.2.3 Parkeringsareal, terrasse på bakkeplan og kaiareal skal ikke medregnes i 

utnyttelsesgrad. 

 

§ 4.3 Funksjons- og kvalitetskrav 

§ 4.3.1 Parkering og sykkelparkering 

§ 4.3.2 Det skal avsettes minimum 0,75 parkeringsplass per rorbu, og minimum 0,5 

parkeringsplass per sjøhus/naust. 

§ 4.3.3 Det skal avsettes minimum 2 sykkelparkeringsplasser per rorbu, og minimum 1 

sykkelparkeringsplass per sjøhus/naust. 

 

§ 4.4 Renovasjon 

§ 4.4.1 Innenfor hvert felt tillates det oppført et skur på inntil 5m2 for avfallshåndtering. 

 

§ 4.5 Arealformål 

§ 4.5.1 Fritidsbebyggelse (BFR) 

§ 4.5.1.1 Innenfor felt BFR tillates det oppført inntil 4 stk. frittstående rorbuer.  
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§ 4.5.2 Sjøhus, Naust (BUN) 

§ 4.5.2.1 Innenfor felt BUN tillates det oppført bygninger med behov for tilknytning til sjøen 

som sjøhus, naust, sjå, sjøboder og lignende. Bygg innenfor område skal benyttes til 

oppbevaring av utstyr for sjøaktiviteter. Bygninger kan også benyttes som 

arbeidsplass for stell og vedlikehold av utstyr til fiske og fangst. Sjøhus/naust tillates 

ikke innredet med rom for varig opphold. 

§ 4.5.2.2 Innenfor felt BUN tillates det oppført et servicebygg med tilgang til toalett, vask, dusj 

og kjøkken. Det tillates ikke rom for varig opphold i servicebygget. Bygget skal 

plasseres bak sjøhus/naustrekke. Servicebygget skal ha en arkitektonisk utforming og 

materialbruk som harmonerer med feltet for øvrig. 

 

§ 4.6 Plassering 

§ 4.6.1 Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankartet. 

 

§ 4.7 Byggehøyder  

§ 4.7.1 I planens område for fritidsbebyggelse (BFR) er det tillatt med oppføring av bygning i 

inntil halvannen etasje. Maksimal mønehøyde settes til kote + 9,5. Ferdig gulv plan 1 

skal ligge på kote +3,0 eller høyere. 

§ 4.7.2 Største tillatte gesimshøyde i område for sjøhus/naust (BUN) er 2,9 meter regnet fra 

underkant bunnsvill i sjøhus/sjå/sjøbod eller gjennomsnittlig golvnivå i naust med 

skrått golv. Ferdig gulv skal ligge på kote +2,5 eller høyere. 

 

§ 4.8 Takform 

§ 4.8.1 Bebyggelse innenfor felt BFR skal ha saltak med takvinkel 32-45 grader. 

§ 4.8.2 Bebyggelse innenfor felt BUN skal ha saltak med takvinkel 32-37 grader. 

 

§ 4.9 Materialbruk 

§ 4.9.1 Bebyggelse innenfor felt BFR og BUN skal bygges med en tradisjonell form med 

stående trekledning og saltak, men tillates utført med moderne detaljering, 

vindusutforming og materialbruk. 

Fargebruk skal være i henhold til kommuneplanens arealdel sine bestemmelser. I 

tillegg tillates det brukt ubehandlet trekledning og tjærefarget kledning. Fargebruk 

skal redegjøres for i søknad om byggetillatelse. 

Bygninger skal behandles fasademessig på alle frittstående sider. Bygningsrådet skal 

påse at bebyggelsens form, fasader og synlige materialbruk harmonerer med stedlig 

byggeskikk og omkringliggende bebyggelse. 

 

§ 4.10 Adkomst 

§ 4.10.1 Det tillates 2 avkjørsler til planområdet. Avkjørslene skal plasseres som anvist med pil 

på plankart. 

 

§ 4.11 Tilgjengelighet 

§ 4.11.1 Kai foran sjøhus og rorbuer/fritidsbebyggelse skal være tilgjengelig for 

bevegelseshemmede. 

§ 4.11.2 Inngangsparti til rorbuer/fritidsboliger skal være trinnfritt. 
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§ 5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

§ 5.1 Småbåthavn (VS) 

§ 5.1.1 I område avsatt til småbåthavn tillates det flytebrygge for båter på inntil 25 fot. 

§ 5.1.2 Det skal avsetter minst 1 gjesteplass pr. 10 båtplasser for allmenn benyttelse. 

§ 5.1.3 Flytebrygge skal utrustes med minimum 1 fastmontert badestige. 

§ 5.1.4 Kai på påler kan tillates etablert i arealet avsatt til småbåthavn i sjø etter tillatelse gitt 

i Havne- og farvannsloven. 

§ 5.1.5 Etablering av småbåthavn kan ikke gjennomføres før det foreligger nødvendig 

tillatelse etter Havne- og farvannsloven. 
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Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
 
 

  

 

Vedrørende forespørsel om trekking av innsigelse - reguleringsplan for 
Indre del av Purkskaget - Frøya kommune 

Statsforvalteren viser til deres henvendelse av 19.04.21 med forespørsel om vi trekker innsigelser 
fremmet i høringsuttalelse av 07.04.21. Endringene i planbestemmelsene er forelagt aktuelle 
fagavdeling som gjør følgende vurdering: 
 
Klima og miljø: 
Våre innsigelser er imøtekommet og planforslaget kan vedtas.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Thomas Møller 
seniorrådgiver 

Kommunal- og justisavdelingen  Kommunal- og justisavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Saksbehandler klima og miljø: Maria Aastum. 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Erlend Brunstad Arkiv: GNR 21/258  

Arkivsaksnr.: 21/1097    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

BEINSKARDET 3 - EGENGODKJENNING AV SLUTTREGNSKAP OG 

TOMTESALG  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar sluttregnskapet for Beinskardet 3 med en totalkostnad 

på kr. 6.930.894 inkl. mva. godkjennes som fremlagt. 

 

2. Kommunestyret vedtar at område B2 legges ut for salg til privat utbygger jfr. 

utbyggingsavtale. 

 

3. Område B3 deles opp i 7-8 boligtomter jfr. mulighetskisse, og fradeles og selges 

på ordinært vis av kommunen. 

 

4. Kommunedirektøren fremmer egen sak om tomtepris for område B2 og B3. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Reguleringsplan for Beinskardet 3 

2. Mulighetsskisse tomteutnyttelse 

3. Dronebilde 

4. Utbyggingsavtale Beinskardet 3, felt B2 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

21/1097-1 BEINSKARDET 3 - EGENGODKJENNING AV SLUTTREGNSKAP OG 

TOMTESALG  

  

 

 

Saksopplysninger:   

Saken gjelder sluttregnskap for Beinskardet 3. 

 



Det vises til reguleringsplan for boligområdet Beinskardet 3 som ble egengodkjent av 

kommunestyret den 15.12.2016. Med bakgrunn i denne planen gjorde så kommunestyret 

følgende vedtak i sitt møte den 26.01.2017 (ref. arkivsak 16/3753): 

«Frøya kommune står for utbygging av infrastruktur med veg, vann og avløp i Beinskardet 3, 

slik det er gjort tidligere i Beinskardet for del 1 og 2 deretter vurderes det å legge området ut 

for salg til private utbyggere.» 

 

Trønderplan har vært engasjert for å detaljprosjektere utbyggingen med veg, vann og avløp 

inkludert utarbeidelse av beskrivelse og konkurransegrunnlag. 

Tilbudforespørsel for utbyggingen ble lyst ut på anbud i mars 2019. KN Entreprenør AS 

leverte det rimeligste tilbudet og vant konkurransen. Det ble inngått kontrakt mellom 

kommunen og KN i november 2019. 

Dato for oppstart entreprenør var 05.02.20. Dato for ferdigstillelse var 22.10.20 og signert 

overtakelse av anlegget er datert 04.12.20. 

 

 

 

Gitte bevilgninger: 

Budsjett ved start  kr. 6.338.460 inkl. mva 

Tilleggsbevilgninger 2020: kr. 2.472.000 inkl. mva 

Budsjett totalt:   kr. 8.810.460 inkl. mva 

 

Tilleggsfinansieringen på kr. 2.472.000 dekkes av salgsinnteter fra salg av tomter i feltet 

Beinskardet 3, jfr. FSK-sak 168/20, KST-sak 40/20, arkivsak 20/704. 

 

Sluttregnskap entreprenørkostnader: 

Post     Eks. mva  Inkl. mva 

Kontraktssum entreprenør  4.010.548,00  5.013.185,00 

Endring 1 – Gatelys      222.250,00     277.812,50 

Endring 2 – Vannkummer     322.522,50     403.153,13 

Endring 3 – Sandfangskummer      38.043,00       47.553,75 

Endring 4 – Strømforsyning       75.903,00       94.878,75 

Endring 5 – Eksterne fjellmasser    256.417,58     320.521,97 

Endring 6 – Kumskilt        10.365,00       12.956,25 

Tillegg – Planering fiber        25.456,00       31.820,00 

Sum Total    4.961.505,08  6.201.881,35 

 

 

Opplysninger om endringene: 

I oppstartsmøte den 24.01.20 med KN Entreprenør ble det tatt opp diverse forhold 

kommunen ønsket å endre i forhold til det som var med i detaljprosjekteringen fra 

Trønderplan datert 13.02.2019. Blant annet var ny kommunedelplan for Sistranda 

(egengodkjent jfr. KST-sak 121/18 datert 27.09.18) et sentralt tema. Dette med bakgrunn i at 

det ble tatt inn et nytt boligområde B19 ovenfor Beinskardet 3. Dette måtte vi ta hensyn til, 

spesielt vedrørende kapasitet på VA-anlegget. 

Jfr. arkivsak 19/2564 for informasjon vedrørende søknad om mindre endring på 

reguleringsplan for Beinskardet 3. 

 



Etter oppstartsmøtet med KN Entreprenør ble Trøndeplan engasjert på nytt for å revidere 

tegningsgrunnlaget. Reviderte arbeidstegninger er datert 27.02.20. 

 

Endring 1: Det ble avklart at feltet skal ha gatelys i tråd med belysning i Beinskardet 1 og 2.  

 

Endring 2 og 3: Det ble bestemt å sette ned 2 stk. ekstra vannkummer i endepunktet av begge 

veiene. Dette både for å gjøre klart og sikre vannforsyning til B19-feltet, men også for å få et 

ekstra uttak til brannvatn og for å ha mulighet til å hente ut renseplugg fra pluggkjøring. 

Videre ble det avklart å etablere 8 stk. flere sandfangskummer. Dette både for å håndtere økte 

menger overvann som trolig vil komme fra B19-feltet, samt for drenering fra de ekstra 

vannkummene. 

 

Endring 4: Det var ikke beskrevet arbeider for strømforsyning eller plan for kabler og skap i 

feltet. Kommunen fikk raskt avklart med Tensio om avtale for kabelutbygging i feltet. 

 

Endringsmelding 5: I konkurransegrunnlaget var det beskrevet 1.000 m3 masse som skulle 

masseutskiftes. Disse mengdene er stipulert, men det var antatt at det kunne være lommer 

med myr i traseen som måtte trauges ut og fjernes. Det vi så når vi startet opp med graving 

var at det var en god del mer myrmasser enn det som var forventet. Ved beregning av 

massebalansen så vi et underskudd på ca. 1.200 m3 fjellmasser. I den forbindelse ble det 

tilført eksterne fjellmasser. 

 

Endring 6: I henhold til kommunens VA Norm skal kummer være markerte med kumskilt. 

Dette var ikke inkludert i beskrivelsen. 

 

Prosjektregnskap: 

Prosjektering:   kr.        2.931,20 

Entreprise:   kr. 4.299.076,80 

Endringer:   kr.    925.501,60 

Byggeledelse:   kr.    143.810,00 

Annet:    kr.    129.838,40 

Interne kostnader:  kr.      82.300,00 

Sum mva:   kr. 1.347.436,15 

Sum totalkostnader:  kr. 6.930.894,15  

 

Oppsummering: 

Sum budsjett   kr. 8.810.460 inkl. mva 

Sum totalkostnader  kr. 6.930.894 inkl. mva 

Restbeløp til gode  kr. 1.879.566 inkl. mva 

 

Totalkostandene på kr. 6.930.894,15 inkl. mva dekkes inn av salg av tomter i Beinskardet 3. 

 

 

 

 

 

Vurdering sluttregnskap: 

 



Vår erfaring fra dette prosjektet er at det i prosjekteringsfasen kunne vært utført et bedre 

prosjekteringsarbeid fra konsulent og en bedre oppfølging/kontroll fra kommunens side før 

konkurranse ble lyst ut på anbud, jfr. endringsmeldinger. 

 

Selve gjennomføringen av tiltaket er etter vår oppfatning at dette prosjektet har gått svært 

bra. Et mindreforbruk på nesten 1,9 mill. kr. er positivt i seg selv. Samtidig er det gledelig at 

utførelse kan sies å ha vært vellykket, selv om vi måtte justere og gjøre endringer i 

arbeidstegningene i oppstartsfasen.  

 

Det har vært fokus på å ha en tett dialog og hyppig oppfølging med utførende entreprenør. 

Dette har ført til at vi har fått raske tilbakemeldinger, samt fått tidlig beskjed på hendelser og 

mindre problemstillinger som har dukket opp i anleggsfasen. Videre har dette også ført til at 

vi raskt kunne svare opp spørsmål og henvendelser fra nærliggende beboere og turfolk i 

området.  

 

 

Vurdering for salg av tomter i Beinskardet 3 

 

Området B1 er ikke aktuell for vurdering da det allerede er inngått avtale/kontrakt med 

privatperson om kjøp av tomt, jfr. arkivsak 16/3753. I henhold til avtalen er tomtepris fastsatt 

til en øvre grense på kr. 500.000,-. 

 

Område B2 er et større område som ligger mellom de to tilførselsveiene, og vil være godt 

egnet til konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, leilighetsbygg eller lignende) i henhold til 

gjeldende reguleringsbestemmelser. Dette vil derfor ligge til rette for helhetlig utbygging i 

regi av privat utbygger i samsvar med tidligere kommunestyrevedtak. 

Kommunedirektøren foreslår derfor at område B2 legges ut for salg til utbyggere for samlet 

utbygging på bakgrunn av kriterier fastlagt av kommunen. Et kriterium må være kvalitet på 

boligområdet. Det betyr at interesserte utbyggere må levere et enkelt forprosjekt på prosjektet 

de ønsker å realisere. Dette må vise hvordan reguleringsbestemmelser blir oppfylt og gjøre 

det mulig å vurdere bokvalitetene i området. Bokvalitetene som vurderes må omfatte 

fordeling av leilighetstyper, disponering av utearealer med hensyn til solforhold, lekeplasser, 

parkeringsløsninger, arkitektur med mer. Det andre kriteriet må være pris. Pris må som et 

minimum forutsettes å dekke alle kommunens kostnader. Det må fastlegges hvordan de ulike 

kriteriene pris/kvalitet skal vektes i forbindelse med valg av utbygger. 

./. Se forslag til prisinndeling under, samt vedlagte forslag til utbyggingsavtale. 

 

Område B3 er et langstrakt område med ca. 30-35 meters dybde på sørsiden av vei 2. Dette 

vil kunne benyttes til konsentrert småhusbebyggelse, men vil på grunn av sin form også være 

egnet til å legges ut til eneboligtomter. Med en tomtestørrelse på ca. 700 m2 vil en her trolig 

kunne få plass til ca. 8 tomter. 

B3 kan vurderes på samme måte som B2 og annonseres til utbyggere enten som eget 

delområde eller sammen med B2. Kommunedirektøren vurderer at det kan være ønskelig at 

kommunen i tillegg til feltutbygging av B2, kan være ønskelig å ha enkelttomter å tilby til 

privatpersoner. Kommunedirektøren vil derfor foreslå at det foretas en fradeling av inntil 8 

tomter a ca. 7-800 m2, og at disse legges ut for salg enkeltvis. 

./. Jfr. vedlegg 2 – Mulighetsskisse tomteutnyttelse. 

 

 



Økonomi ved salg 

 

Areal B1 =   1.430 m2 

Areal B2 =   12.500 m2 

Areal B3 =     6.500 m2 

Areal totalt = 20.430 m2 

 

Utregning av tomtepris ved fordeling av areal blir da: 

 

B1 = 6.930.894,15 kr * 1.430 m2 /20.430 m2   =    485.128,67 kr. 

B2 = 6.930.894,15 kr * 12.500 m2 /20.430 m2  = 4.240.635,20 kr. 

B3 = 6.930.894,15 kr *   6.500 m2 /20.430 m2  = 2.205.130,30 kr. 

 

Ved tomtesalg må også kostnader som blant annet grunnerverv, oppmåling og fradeling, 

kunngjøringer, salgskostnader, tilknytningskostnader regnes inn i tomteprisen. Disse 

kostnadene er ikke inkludert i utregningen ovenfor. 

Kommunedirektøren vil på et senere tidspunkt fremme egen sak på tomtepriser. 

 

Forhold til overordnet planverk 

 

Reguleringsbestemmelser - Arealformål: 

 

Bebyggelse og anlegg 

- Frittliggende småhusbebyggelse 

- Konsentrert småhusbebyggelse 

- Energianlegg 

- Lekeplass 

 

Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg 

- Fortau 

- Gang- og sykkelveg 

- Annen veggrunn (teknisk infrastruktur) 

 

Grønnstruktur 

- Friområde 

 

Sikringssoner 

- Frisiktsområde 
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Reg.plan Beinskardet 3
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TILBUD/UTBYGGINGSAVTALE BEINSKARDET 3 – FELT B2 
 
Frøya kommune har opparbeidet infrastruktur i Beinskardet 3 – felt B1, B2 og B3 og inviterer 
herved til konkurranse om utbyggingsavtale for felt B2. 
 
Felt B2 har et areal på ca. 12,5 da. og det legges til grunn en god tomteutnyttelse i relasjon 
til reguleringsplanens krav om minimum 3 boliger pr. da.  Det vises for øvrig til 
reguleringsplanens bestemmelser hva gjelder opparbeidelse av lekeplasser, parkering, 
biloppstillingsplasser og avfallshåndtering. 
 
Det vises til vedlagte mulighetsstudie datert 17.06.2020 som viser mulig bebyggelse av 
arealene. 
 
Tomteområdet består for det meste av jord-, fjell-, og myrmasser, og det må påregnes en del 
sprenging, uttrauing og planering. 
Arealene har en fin beliggenhet med utsikt til sjøen. 
                    
Under vurdering av innkomne tilbud vil det bli lagt vekt på helhetlig konsept for god 
tomteutnyttelse og bebyggelse som er tilpasset eksisterende bebyggelse i området og i tråd 
med reguleringsbestemmelsene. 
 

KRITERIER SOM VIL LEGGES TIL GRUNN FOR UTVELGELSE: 
• Full tomteutnyttelse (i tråd med reguleringsplan) 

• Estetisk god utforming av bygg, illustrasjon/situasjonsplan vedlegges tilbudet. 

• Boliger med 1 ½ /2 etasjer i tråd med reguleringsbestemmelser 

• Parkeringsarealer som skaper gode trafikale og trafikksikkerhetsmessige løsninger. 

• Illustrasjon og utforming av lekeplasser 

• Pris 

• Igangsetting/ferdigstillelse av tomteområdet 

• Evt. andre kriterier 

 
I tillegg kommer kostnader med fradeling og oppmåling, tinglysning, tilknytningsavgifter og 
vedlikeholdsandel på fellesveger. 
Utbygging av tomteområdet må være startet innen ett år fra kontraktsinngåelse og 
ferdigstillelse i tråd med kjøpekontraktens vilkår. 
 
Etter tilbudsfristens utløp vil utvelgelseskriterier bli vurdert og behandlet av kommunestyret 
for avgjørelse. 
 



Frøya kommune forbeholder seg retten til å anta eller forkaste et hvilket som helst tilbud. 
 
Kontaktperson Frøya kommune: Nils Jørgen Karlsen, epost: nils.karlsen@froya.kommune.no 
 
Tilbud sendes Frøya kommune, Postboks 152, 7261 Sistranda og merkes «Tilbud utbygging 
Beinskardet 3, felt 2» 

 
Tilbudsfrist settes til  xx.xx.2021 – kl. 12.00. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: GNR 20/1  

Arkivsaksnr.: 21/593    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ERVERV AV GNR 20 BNR 1 TIL FREMTIDIG BRUK I "MORGENDAGENS 

OMSORG" /OMDISPONERING AV AREAL/ SALG AV AREAL TIL DALPRO AS. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune erverver deler av parsell fra gnr 20 bnr 1 for 600 000 kr av Hallgeir 

Bremnes og Eli Kristin Fredagsvik. Parsellen har et areal på ca. 1000 m2. 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt innenfor rammen som vist i 

punkt 1. 

3. Frøya kommune selger 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 000 000 kr til DalPro AS 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå salgskontrakt innenfor rammen som vist i 

punkt 3. 

5. Kjøpet finansieres ved salg av gnr 20 bnr 42 til DalPro AS 

 

Erverv av deler av parsell gnr 20 bnr 1 600 000 kr 

Salg av 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 - 4 000 000 kr  

 

 

Vedlegg: 

 

E-post fra Hallgeir Bremnes om tilbudet etter ny forhandlingsrunde 

Vedtak fra FSK 04.05.21 

Saksframlegg av 04.05.21 

 

Vedlegg fra saken som ble behandlet 04.05.21 

 

Intensjonserklæring fra DalPro AS 

Epost fra Hallgeir Bremnes angående evt. kjøp 

Kart for salg 

Kart for kjøp 

 



Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med prosjektet «Morgendagens omsorg» har brannvesenet pålagt en adkomstvei 

fra sør (brannvei). Det er også planlagt en gang- og sykkelvei gjennom området, for å knytte 

Rabben til midtre Sistranda, som er en del av dette. 

 

Kommunedirektøren har vært i forhandling meg grunneier for å erverve denne «brannveien».  

Grunneier er villig til selge 1.000 kvm av gbnr 20/1 til dette formålet, til 600 kr pr kvm, totalt 

600 000 kr. Grunneier setter da som forutsetning at det avtalefestes en rettighet knyttet til VA 

ledninger som går over gbnr 20/1 og at ved en regulering av gbnr 20/1 at BYA 

(utnyttelsesgraden) ikke blir påvirket av kjøpet av 1 mål av eiendommen til «brannvei». 

 

Grunneier tilbyr også hele parsellen av gbnr 20/1, ca. 7406 m2, til taksten grunneier har fått på 

eiendommen – 6.700.000 kr. Dette blir 905 kr pr m2. 

 

Forhandlingsutvalget hadde møte med grunneier til formannskapet møte 04.05.21, og 

forhandlet prisen på parsellen av gbnr 20/1 til 6.450.000 kr, Dette blir 871 kr pr m2  

 

Grunneier meddeler at lavere pris pr m2 på areal til «brannveien» er akseptabelt, da antall 

enheter som kan bygges på eiendommen ikke blir påvirket av at kommunen erverver dette 

området. Prisen for hele området er satt i tråd med taksen grunneier har av eiendommen, med 

et fratrekk for reguleringskostnaden av området.  

 

Saken ble behandlet i formannskapet 04.05.21, der vedtaket (se vedlegg) ble at 

forhandlingsutvalget skulle ha en ny forhandlingsrunde med grunneier.   

 

Vurdering: 

 

Etter behandlingen i formannskapet 04.05.21, fikk forhandlingsutvalget følgende mandat: 
«Forhandlingsutvalget gis i mandat å fortsette forhandlinger med grunneierne av parsell gnr. 20, bnr. 1  

for et areal på ca. 7406 m2. Resultatet av forhandlingene behandles i sak i formannskapsmøte 18.mai.» 

 

Forhandlingsutvalget hadde nytt møte med grunneier 06.05.21 for å forhandle ny pris. 

Grunneier ble tilbudt følgende etter dette møtet:  
 
Hei 
Ut ifra dagens møte med forhandlingsutvalget ønsker Frøya kommune å tilby 6 000 000 kr 
for parsell av gnr 20 bnr 1 ca. 7406 kvm. 
 
Forhandlingsutvalget legger til grunn i tilbudet at ut fra e-taksten grunneier har for 
parsellen, så er et området på ca. 500 kvm tatt ut. Dette mener forhandlingsutvalget bør 
reflekteres i salgssummen. 
 
Med en positiv tilbakemelding fra grunneier vil dette bli framlagt for politisk behandling i 
formannskapet 18.05 og kommunestyret 27.05 
 
Med negativ tilbakemelding vil dette også bli framlagt formannskap og kommunestyret, 
men da med innstilling på erverv av kun «brannvei», ca. 1 mål for 600 000 kr. 
 

Kommunedirektøren fikk følgende svar fra grunneier 10.05.21 



Hei, 
 
Takker for tilbud, og ser ingen grunn til å gå ned på prisen så mye som dere ønsker. 
Området har en vesentlig høyere verdi for vår del frem i tid når en bygger ut området for 
boliger jfr tidligere forhåndskonferanse med FK.(forslag regplan) 
Området er av satt til boligformål og har da en større verdi. 
 
Antall m2 er ca. og er målt ut fra kart på nett som vi ikke kan gå god for at dette stemmer 
her. 
Samt at den eiendommen som ligger i mellom må få justert grenser ved en eventuell 
overdragelse. 
En snakker her om det øvre området mot barnehagen og det er på ca. 7,4m2 + -. 
 

 Vårt tilbud er som følger 6,5 mill. da har vi redusert fra E taksten også. Slik at en får 
sakene ferdig vedrørende området. 

 Kommunen får da ryddet opp i tidligere ulovlige forhold med gravinger og legging 
av infrastruktur over tomten, så en slipper ytterligere avtaler og bindinger frem i 
tid. 

 Det registreres at det allerede også startet opp med «brannveien» på vår tomt. 
 
En ser også av vedtak tilsendt at Frøya kommune selger næringstomt til ca. 1000,-/m2 til 
Dalpro AS på andre siden av morgendagens omsorg, så hvorfor vårt område avsatt til 
boligformål skal ha vesentlig lavere verdi forstås ikke. 
Differansen på tilbud og bud er da over 1  mill +. Så vi er av den oppfatning at dette er et 
veldig bra tilbud til Frøya kommune. 

 
Detaljer og formaliteter ser man på etter eventuelt aksept. 
 
Tilbudet står til utløp av førstkommende FSK/ kommunestyremøte. 
 

Avsluttende kommentarer  

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak legges i tråd med tilbudet til grunneier, at kommunen 

erverver kun ca. 1 mål til «brannvei», for 600 000 kr.  

 

Angående punktet fra grunneier, om igangsettelse av arbeidet med «brannvei», så har 

kommunedirektøren vært i kontakt med Ivar Sæther, prosjektleder i «Morgendagens omsorg» 

og Markus Viggen hos Ruta (Entreprenør for utbyggingen), som har bekreftet at det ikke er 

startet et arbeid med «brannvei» fra deres side. 

 

For ytterligere opplysninger i saken, se vedlagte opprinnelige saksframlegg i saken.  

 

 

 

 



E-post fra Hallgeir Bremnes om tilbudet etter ny forhandlingsrunde 

 

Hei, 

 

Takker for tilbud, og ser ingen grunn til å gå ned på prise så mye som dere ønsker. 

Området har en vesentlig høyere verdi for vår del frem i tid når en bygger ut området for boliger jfr 

tidligere forhåndskonferanse med FK.(forslag regplan) 

Området er av satt til boligformål og har da en større verdi. 

 

Antall m2 er ca og er målt ut fra kart på nett som vi ikke kan gå god for at dette stemmer her. 

Samt at den eiendommen som ligger i mellom må få justert grenser ved en eventuell overdragelse. 

En snakker her om det øvre området mot barnehagen og det er på ca 7,4m2 + -. 

 

 Vårt tilbud er som følger 6,5 mill. da har vi redusert fra E taksten også. Slik at en får sakene ferdig 
vedrøredne området. 

 Kommunen får da ryddet opp i tidligere ulovlige forhold med gravinger og legging av 
infrastruktur over tomten, så en slipper ytterligere avtaler og bindinger frem i tid. 

 Det registreres at det allerede også startet opp med «brannveien» på vår tomt. 
 

En ser også av vedtak tilsendt at Frøya kommune selger næringstomt til ca 1000,-/m2 til Dalpro AS på 

andre siden av morgendagens omsorg, så hvorfor vårt område avsatt til boligformål skal ha vesentlig 

lavere verdi forstås ikke. 

Differansen på tilbud og bud er da over 1  mill +. Så vi er av den oppfatning at dette er et veldig bra tilbud 

til Frøya kommune. 

 

Detaljer og formaliteter ser man på etter eventuelt aksept. 

 

Tilbudet står til utløp av førstkommende FSK/ kommunestyremøte. 

 

Hallgeir Bremnes 

Arbeidende styreleder 

Grunder 

Mob: +47 90158802 



Mail: hallgeir@bremnesgruppen.no 

Web: www.bremnesgruppen.no 

  

 

  

Notice of confidentiality. Disclaimer. 

The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the addressee and it is sent in 

the strictest confidence, and may contain legally privileged information. If you have received this e-mail 

in error you must preserve its confidentiality, and immediately advise the sender. Should you have 

received this communication in error, please note that making use of this information, forwarding it, 

copying it, or in any way disclosing its content to any other person, is strictly prohibited. It is the sole 

responsibility of the addressee to scan this e-mail and any attachments for computer viruses or other 

defects. The sender does not accept liability for any loss or damage of any nature, however caused, 

which may result directly or indirectly from this e-mail or any file attached. 

  

 

Fra: Thomas Elier Sandvik <Thomas.Sandvik@froya.kommune.no>  

Sendt: 6. mai 2021 12:44 

Til: Hallgeir Ivan Bremnes <hallgeir@bremnesgruppen.no> 

Kopi: Kristin Furunes Strømskag <KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no>; Beathe Sandvik 

Meland <BeatheSandvik.Meland@froya.kommune.no>; geir@froygruppen.no; Nils Jørgen Karlsen 

<Nils.Karlsen@froya.kommune.no> 

Emne: VS: forslag på tekst til Hallgeir 

 

Hei 

 

Ut ifra dagens møte med forhandlingsutvalget ønsker Frøya kommune å tilby 6 000 000 kr for parsell av 

gnr 20 bnr 1 ca. 7406 kvm. 

 

Forhandlingsutvalget legger til grunn i tilbudet at ut fra e-taksten grunneier har for parsellen, så er et 

området på ca. 500 kvm tatt ut. Dette mener forhandlingsutvalget bør reflekteres i salgssummen. 

 



Med en positiv tilbakemelding fra grunneier vil dette bli framlagt for politisk behandling i formannskapet 

18.05 og kommunestyret 27.05 

 

Med negativ tilbakemelding vil dette også bli framlagt formannskap og kommunestyret, men da med 

innstilling på erverv av kun «brannvei», ca. 1 mål for 600 000 kr. 

 

Fint om vi kunne fått tilbakemelding på dette innen 10.05. Vi sender ut papirene til formannskapet 11.05 

 

Legger ved protokollen fra sakens behandling i formannskapet 04.05.21 

 

Med hilsen 

Thomas Elier Sandvik 

Kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester            

 

 

Mob: 412 15 328 

www.froya.kommune.no 

 

 

 

E-post til og fra Frøya kommune vil være 

gjenstand for journalføring, jfr. Arkivloven. 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 04.05.2021 

Sak: 88/21  Arkivsak: 21/593 

 

SAKSPROTOKOLL - ERVERV AV GNR 20 BNR 1 TIL "MORGENDAGENS OMSORG"  

 

Vedtak: 

 

1. Forhandlingsutvalget gis i mandat å fortsette forhandlinger med grunneierne av parsell gnr. 20, bnr. 1   

    for et areal på ca. 7406 m2. Resultatet av forhandlingene behandles i sak i formannskapsmøte 18.mai.  

 

2. Frøya kommune selger 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 000 000 kr til DalPro AS  

 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå salgskontrakt innenfor rammen som vist i punkt 2.  

 

4. Eventuelt kjøp finansieres ved bruk av disposisjonsfond og salg av eiendom til DalPro AS   

 

Disponibelt saldo på disposisjonsfond pr 22.04.2021 er på kr 88.116.587  

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 04.05.21: 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av ordfører: 

 

1. Forhandlingsutvalget gis i mandat å fortsette forhandlinger med grunneierne av parsell gnr. 20, bnr. 1 for et 

areal på ca. 7406 m2. Resultatet av forhandlingene behandles i sak i formannskapsmøte 18.mai.  

 

2. Frøya kommune selger 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 000 000 kr til DalPro AS  

 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå salgskontrakt innenfor rammen som vist i punkt 2.  

 

4. Eventuelt kjøp finansieres ved bruk av disposisjonsfond og salg av eiendom til DalPro AS   

 

Disponibelt saldo på disposisjonsfond pr 22.04.2021 er på kr 88.116.587  

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunedirektørens instilling: 

 

Falt enstemmig. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: GNR 20/1  

Arkivsaksnr.: 21/593    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ERVERV AV GNR 20 BNR 1 TIL FREMTIDIG BRUK I "MORGENDAGENS 

OMSORG" /OMDISPONERING AV AREAL/ SALG AV AREAL TIL DALPRO AS. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune erverver parsell av gnr 20 bnr 1 for 6 450 000 kr av Hallgeir Bremnes 

og Eli Kristin Fredagsvik. Parsellen har et areal på ca. 7406 m2. 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt innenfor rammen som vist i 

punkt 1. 

3. Frøya kommune selger 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 000 000 kr til DalPro AS 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå salgskontrakt innenfor rammen som vist i 

punkt 3. 

5. Salgene finansieres ved bruk av disposisjonsfond og salg av eiendom til DalPro AS 

 

Erverv parsell av gnr 20 bnr 1 6 450 000 kr 

Salg av 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 - 4 000 000 kr  

Bruk av disposisjonsfond 2 450 000 kr 

 

Disponibelt saldo på disposisjonsfond pr 22.04.2021 er på kr 88.116.587 

 

 

Vedlegg: 

 

Intensjonserklæring fra DalPro AS 

Epost fra Hallgeir Bremnes angående evt. kjøp 

Kart for salg 

Kart for kjøp 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med prosjektet «Morgendagens omsorg» har brannvesenet pålagt en adkomstvei 

fra sør (brannvei). Det er også planlagt en gang- og sykkelvei gjennom området, for å knytte 

Rabben til midtre Sistranda, som er en del av dette. 

 

Kommunedirektøren har vært i forhandling meg grunneier for å erverve denne «brannveien».  

Grunneier er villig til selge 1.000 kvm av gbnr 20/1 til dette formålet, til 600 kr pr kvm, totalt 

600 000 kr. Grunneier setter da som forutsetning at det avtalefestes en rettighet knyttet til VA 



ledninger som går over gbnr 20/1 og at ved en regulering av gbnr 20/1 at BYA 

(utnyttelsesgraden) ikke blir påvirket av kjøpet av 1 mål av eiendommen til «brannvei». 

 

Grunneier tilbyr også hele parsellen av gbnr 20/1, ca. 7406 m2, til taksten grunneier har fått på 

eiendommen – 6.700.000 kr. Dette blir 905 kr pr m2. 

 

Forhandlingsutvalget har hatt møte med grunneier, og forhandlet prisen på parsellen av gbnr 

20/1 til 6.450.000 kr, Dette blir 871 kr pr m2.  

 

Grunneier meddeler at lavere pris pr m2 på areal til «brannveien» er akseptabelt, da antall 

enheter som kan bygges på eiendommen ikke blir påvirket av at kommunen erverver dette 

området. Prisen for hele området er satt i tråd med taksen grunneier har av eiendommen, med 

et fratrekk for reguleringskostnaden av området.  

 

Vurdering: 

 

I forbindelse med denne saken, har kommunedirektøren i tillegg vært i kontakt med DalPro 

AS. De er på utkikk etter en tomt på Sistranda for å bygge sitt nye bygg, da de trenger større 

arealer enn de har i dag på Siholmen. De er svært interessert i en tomt i nærheten av 

Helsehuset og omsorgsboligene på Bekken. Kommunedirektøren har innhentet 

intensjonserklæringer fra DalPro AS på dette. De har forpliktet seg til å kjøpe 4 000 m2 til 4 

millioner kr, under forutsetning at tomten er ferdigregulert. 

 

Gnr 20 bnr 1 er pr i dag ikke regulert, men avsatt i områdeplan for Sistranda til boligformål. 

Kommunen har imidlertid avsatt et område ved det nye helsehuset, på nordre side av veien til 

fremtidig utbygging. Dette området er ferdigregulert og passer godt til DalPro AS sitt formål.  

Kommunedirektøren foreslår derfor at DalPro AS får kjøpe 4 mål til 4 millioner kr av denne 

eiendommen for å realisere sine planer.  

 

Kommunedirektøren foreslår ut fra dette at kommunen erverver hele parsellen av gbnr 20/1, 

og avsetter av dette området ca. 1 mål til «brannvei» og inntil 4 mål til framtidige behov som 

en «omdisponerer» for området som foreslås selges til DalPro AS. Det resterende området på 

2,406 m2 avsettes til fremtidige behov kommune har til utbygging. Dette kan f.eks. være 

tilpassede boliger til funksjonshemmede eller andre med behov for tilpassede boliger.  

 

Hvis kommunestyret ikke ønsker å kjøpe hele parsellen av gbnr 20/1, men bare ønsker å 

realisere «brannveien», så har kommunedirektøren avklart de andre forutsetningene som stilles 

for å kjøpe areal til dette formålet. Grunneiers krav om å avtalefeste rettigheter i forbindelse 

med VA ledninger er i tråd med kommunens retningslinjer for slike tilfeller. Ønsket om økt 

utnyttelsesgrad kan ivaretas i reguleringsprosessen, og er også ønsket fra statsforvalteren i 

slike pressede områder som Sistranda har blitt. 

 

Alternativ brannvei 

Som et alternativ, er det en mulighet for å legge brannveien østover, langs Rabben barnehage 

og knytte seg til Kreklingveien i stedet for Bekkaelvaveien. Et grovt estimat viser at det vil 

minimum ha en ekstrakostnad på 200 000 kr, da veien blir ca. 50m lengre. Dette er pt ikke 

utredet nærmere, da dette alternativet ikke løser tomteutfordringen til DalPro AS. 

 



I hht til kommunens reglement for kjøp og salg av eiendom, vil kommunedirektøren ved 

positivt vedtak i denne sak inngå kjøpe/salgskontrakter med hhv Bremnes/Fredagsvik og 

DalPro AS. Kjøpekontraktene legges som referatsaker til kommunestyret 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Det foreslås at kjøpet finansieres fra disposisjonsfondet, og DalPro slik: 

 

Erverv parsell av gnr 20 bnr 1 6 450 000 kr 

Salg av 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 - 4 000 000 kr  

Bruk av disposisjonsfond 2 450 000 kr 

 

 

 

 

 

 



www.dalpro.no DalPro AS, Hammerstadveien 1, 7250 Melandsjø

Frøya kommune v/kommunedirektør

Intensjonserklæring kjøp av tomt

DalPro AS bekrefter med dette at vi vil være interessert i å kjøpe tomt i feltet ved
Morgendagens omsorg, ved Rabben på Sistranda, dersom muligheten byr seg. DalPro ønsker
å kjøpe 4 mål for å bygge nytt vaskeri og flerbrukshus, under forutsetning av at tomten
selges ferdig regulert for dette formålet. DalPro er villig til å gi pris ut fra verdivurdering,
inntil 1.000.000.- pr mål. DalPro forutsetter at det til tomten legges eksisterende veinett,
vann og avløpsnett, samtstrømnett inkludert i kjøpesummen.

Frøya, 19.04.2021

Ove Haugen Ole-Morten Sørvig
Styreleder DalPro AS Daglig leder DalPro AS



Epost fra Hallgeir Bremnes angående evt. kjøp 

Hei 

 

Noen oppklaringer Thomas. 

 

Tomta blir slik hvis det blir aktuelt: 

 

 

Forsiktig med å bruke antall m2. Dette er ca. tall. 

 

Kjøp av hele område: 

 Ca 7,4 mål, / 

 Da tomta til B. Lien også skal rettes opp. (20/12 og 20/28) 

 Prisen for området er taksert med E takst 6,7 mill. 

 Oppmåling og sammenføyninger av hele området til alle de respektive eiendommer. (H. 
Bremnes og Bjørnar Lien) 

 Slik at en slipper mange GNR/BNR i området. (slik det er i dag) 
 

Erverv av «brann veien». 

 Ca 1 mål til 600 000,- 

 Signering av avtalen som er forelagt angående utlagt VAR osv ledninger/nett (foreligger fra 
Teknisk allerede) 



 Eventuelle andre begrensninger utover 1 mål dekkes av kommunen, der eier 20/1 får 
begrensninger eller andre økonomiske tap jfr en utbygging av resterende område 

 Avtale utarbeides av juridisk fagfolk der Frøya kommune dekker utgiftene for begge parter. 

 Ved senere utbygging av 20/1 forplikter Frøya kommune at det er tilstrekkelig med kloakkløsning 
iht utnyttelsesgrad/BYA (denne er allerede på plass lengre nede på tomta) 

 

 

Så dette kan vi finne en ordning på Thomas. Så 2 valg her, eller legge om vei. 

 

Hallgeir Bremnes 

Arbeidende styreleder 

Grunder 

Mob: +47 90158802 

Mail: hallgeir@bremnesgruppen.no 

Web: www.bremnesgruppen.no 

  

 

  

  

 

Fra: Thomas Elier Sandvik <Thomas.Sandvik@froya.kommune.no>  

Sendt: 27. april 2021 13:32 

Til: Hallgeir Ivan Bremnes <hallgeir@bremnesgruppen.no> 

Emne: Kjøp av eiendom 

 

Hei 

Holder på å skrive saken om kjøp av eiendom. Kommunedirektøren ønsket en bekreftelse fra dere på at 

dette er greit og omforent, når vi nå skal skal legge fremt dette for formannskap og kommunestyre. 

 

Frøya kommune erverver parsell av gnr 20 bnr 1 for 6 450 000 kr av Hallgeir Bremnes og Eli Kristin 

Fredagsvik. Parsellen har et oppmålt areal på 8.085 m2. 



 

Alternativt, hvis kommunestyret ikke ønsker å kjøpe eiendommen 

 

Erverv av «brannveien». 

Grunneier er villig til selge 1.000 kvm av gbnr 20/1 til dette formålet, til 600 kr pr kvm, totalt 600 000 kr. 

Grunneier setter da som forutsetning at det avtalefestes en rettighet knyttet til VA ledninger som går 

over gbnr 20/1 og at ved en regulering av gbnr 20/1 at BYA (utnyttelsesgraden) ikke blir påvirket av 

kjøpet av 1 mål av eiendommen til «brannvei». 

 

Dette vil bli offentlig når vi legger frem saken, slik jeg orienterte om tidligere. 

 

 

Med hilsen 

Thomas Elier Sandvik 

Kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester 

 

 

Mob: 412 15 328 

www.froya.kommune.no 



Området som selges til DalPro AS, merket i kartet  

 

 



Området som kjøpes, merket i kartet  

 

Oversikt fra Hallgeir Bremnes 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: GNR 21/376  

Arkivsaksnr.: 21/917    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SALG AV PARSELL AV EIENDOM GBNR 21/376 - BKS EIENDOM AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Blått kompetansesenter Eiendom AS får erverve parsell av kommunal eiendom - 

gbnr 21/ 376 

2. Eiendommen har et antatt areal på 1.335 km. Endelig areal fastsettes ved 

oppmåling 

3. Pris pr kvm er satt til 348 kr pr. kvm. 

4. Kjøper betaler tilleggskostnader for delings- og oppmålingsgebyr samt 

kostnader for tinglysing 

5. Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

6. Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er 

lagt til grunn 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått en henvendelse fra Blått kompetansesenter Eiendom AS om erverv 

av tilleggsareal for bygging av andre byggetrinn Blått kompetansesenter - «BLÅTT 2». 

Tilleggsarealet er en del av gbnr 21/ 376 (markert med striplet linje i kartutsnitt, under: 

 



 
Parsellen de ønsker å erverve: 

 

 
 

Arealet er på ca 1.335 kvm, noe som blir endelig oppmålt som en del av prosessen. 

Reguleringsplanen omfatter et noe større areal mot nord (del av gbnr 21/ 376) enn 

eiendommen som BKS Eiendom eier i dag, dvs også den parsell som nå ønskes ervervet. 

Ervervet er i tråd med reguleringsplanen. 

 

 



 
 

Reguleringsplanen omfatter også vei til bedehus og til nærliggende naust. Det må hensyntas i 

prosessen. 

 

Forhandlingsutvalget har vært i møte med søker. Eiendommen som ble ervervet av BKS 

Eiendom i 2015, ble solgt for 300 kr pr kvm – vedtak i FSK 14.01.2015 – Sak 14/15.  En 

KPI-justering fra februar 2015 til mars 2021 gir en prisstigning på 15,9%, hvilket gir en kvm-

pris på 348 kr, noe som søker har akseptert. 

Ut i fra vurderingen av areal gir det en total kjøpesum på 464.580 kr. I tillegg kommer 

delingsgebyr, oppmålingsgebyr og kostnader for tinglysing.  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren er positiv til at kommunen selger omsøkte parsell. Det er i tråd med de 

planer som tidligere har blitt presentert for kommunen og som reguleringsplanen for området 

allerede har hensyntatt. 

 

Kommunedriektøren tilrår derfor at: 

 

 Blått kompetansesenter Eiendom AS får erverve parsell av kommunal eiendom - gbnr 

21/ 376 

 Eiendommen har et antatt areal på 1.335 km. Endelig areal fastsettes ved oppmåling 

 Pris pr kvm er satt til 348 kr pr. kvm. 

 Kjøper betaler tilleggskostnader for delings- og oppmålingsgebyr samt kostnader for 

tinglysing 

 Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

 Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til 

grunn 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 21/879    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

STYRKING AV PLANOMRÅDET  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret setter av 1 million kr til rekruttering innen planområdet 

2. Kommunestyret setter av 1 million kr til målrettet arbeid med plan innen næring 

 

Saldo på disponibelt disposisjonsfond er kr 81 428 839 pr 14.05.21 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune har i en lengere periode hatt hyppige utskiftninger av medarbeidere som 

jobber innen planområdet. Dette er utfordrende for kommunen da det er høyt aktivitetsnivå på 

området, samt at kommunen også jobber aktivt med egne planer. 

 

 

Vurdering: 

Frøya kommune har i en lengere periode hatt hyppige utskiftninger av medarbeidere som 

jobber innen planområdet. Dette er utfordrende for kommunen da det er høyt aktivitetsnivå på 

området, samt at kommunen også jobber aktivt med egne planer som strategisk næringsplan, 

mulighetsstudier næring, klima og energiplan, beitebruksplan og sentrumsplan for Sistranda 

med flere.  

 

For å sikre framtidig ressurstilgang innen dette feltet og samtidig bedre kapasiteten på kort 

sikt ser nå Kommunedirektøren på en ordning som innebærer en kombinasjon av 

rekrutteringstiltak og kjøp av eksterne tjenester.  

 

Kommunedirektøren forslår å avsette 1 million til rekruttering, f.eks. gjennom en 

videreutdanning og/eller traineeordning, slik at vi kan få medarbeidere som forplikter seg over 

en lengre periode. 

 

I tillegg forslås det å avsette 1 million til å jobbe målrettet med plan innen næring. Sistnevnte 

er en kortsiktig strategi for sikre framdrift i pågående rulleringsarbeid med kommuneplan og 

fram til kommunen får på plass ny kommuneplanlegger 



 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mats Hammer  Østang Arkiv: 233 J53  

Arkivsaksnr.: 20/444    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

OPPFØRING AV FUGLEKIKKER-/UVÆRSHYTTER PÅ TITRAN  

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at det etableres uværshytter på ett eller flere av følgende 

områder på Titran: 

- Kjervågsund 

- Stabben 

- Svalbalen 

Jf. situasjonskart, datert 11.05.2021  

 

2. Kommunestyret vedtar at grusparkeringsplassen i enden av Kjervågsundveien, jf. 

situasjonskart v/ Kjervågsund, datert 11.05.21 utbedres innenfor prosjektets 

budsjettramme. 

 

3. Tiltaket har en økonomisk ramme pålydende kr 1´724´849 inkl mva. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

  

20/444-1 UTBETALING AV TILSKUDD - BYGGING AV FUGLEKIKKING-

/UVÆRSHYTTER  

  

20/444-2               NYTT FORSLAG: UVÆRSHYTTE PÅ STABBEN 

 

20/444-3               SITUASJONSKART TITRAN 

 

20/444-4               SITUASJONSKART KJERVÅGSUND 

 

20/444-5               FREMDRIFTSPLAN 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Det er gjennom prosjektet «Uværshytter» et omforent ønske at det føres opp tre uværshytter 

på Titran for å akkomodere friluftsliv i naturrike omgivelser. En prosjektgruppe ble nedsatt, 



bestående av ordfører Kristin Strømskag, Øyvor Helstad ved landbruk, natur og miljø, Grethe 

Lund ved Titran Grendalag, Ingrid Kristiansen - kommunelege, Karl Thorvaldsen - ornitolog, 

Gunhild Riiber – Turlaget samt tidligere prosjektleder Lars Christian Larsen. I løpet av 

sommeren tiltrådte Lars Christian en annen stilling og saksbehandler trådte inn som 

prosjektleder. Videre har Andreas Skagøy tatt over for Riiber som Turlagets representant, 

mens Anders Bakken Hetland tiltrådte gruppen i relasjon til funksjon kommuneplanlegger. 

 

Prosjektgruppen ønsket at prosjektet skulle utgjøre 3 stk. hytter hvor hver av dem ligger på 

mellom 15-25m2, og plassering av disse ble avgjort i prosjektgruppen: én på Kjervågund, én 

på Svalbalen og én på Stabben. Enheten på Stabben tenkes som en uværshytte – en hytte å 

oppholde seg i med ly for vær og vind, samtidig som man har god sikt over storhavet. Det 

skal også være mulig å overnatte her ved behov. Enheten på Svalbalen er tenkt som en noe 

mindre enhet som brukes som base for utforskning av omkringliggende naturterreng, mens 

enheten på Kjervågsund er spesielt tiltenkt ornitologer grunnet habitatet rundt tomten. 

Relevante grunneiere – John Georg Lund og Isak Gaustad - er orientert og har sagt seg villig 

til å leie ut areal for dette prosjektet. Leieavtaler er utarbeidet og blir signert med det første. 

Lund stiller også egnet område til disposisjon for anleggelse av parkeringsplass ved 

Kjervågsund for å ta unna pågangen av friluftsmennesker, turister og ornitologer.  

 

Det jobbes nå med prosjektering av hyttene slik at de skal kunne produseres i 

sommermånedene. Det er lagt frem en tidsplan på dette, og vi er per nå i rute i henhold til 

vedlagt fremdriftsplan. 

 

Prosjektets totale ramme er på kr 1´724´849,-, hvorav kr 1´224´849,- er i omposterte midler 

fra prosjektet «Helhetlig Idrettspark», samt kr 500´000,- i tilskudd fra Miljødirektoratet med 

frist for sluttrapport desember 2021. Prosjektet kutter mye utgifter allerede i konsulentbruk 

siden saksbehandler er utdannet arkitekt ved Bergen Arkitekthøgskole, og slipper å bruke 

midler på å hyre inn arkitekter. Per nå har det gått midler til materiell for modellbygging, 

lisens for tegneprogramvare samt lønn for timebruk til saksbehandler.  

 

Det ble tidligere lagt frem et forslag til utforming av hyttene, men på ønske fra 

prosjektgruppen produserte saksbehandler et nytt forslag for å kutte kostnader på produksjon 

av hyttene. Den nye hytten er tegnet slik at intern arbeidskraft – snekkere – kan bygge den 

selv, uten å måtte hyre inn ekstern bistand fra entreprenører. Den er tilpasset Stabben, men er 

tegnet slik at samme prinsipp enkelt kan tilpasses til de andre tomtene. Forslaget ble lagt frem 

for prosjektgruppen 26.04.21, som vedtok dette. Samme forslag er vedlagt saksfremlegget. 

Med dette vedtok også prosjektgruppen at prosjektet utføres uten videre tilleggsbevilgning; 

dvs. at så mange hytter som mulig produseres innenfor gjeldende budsjettramme. Dersom det 

ble nødvendig med en prioritering over hvilken eller hvilke hytter av hensyn til tilgjengelige 

ressurser, penger og tid, ble prosjektgruppen enige om å prioritere hytten på Kjervågsund 

mtp. bruken inn mot ornitologer og deres sesongavhengige arbeid. 

 

Ekstern arkitektfaglig konsulent kom nylig, på saksbehandlers oppfordring, med et ca. estimat 

på en kvadratmeterpris for hytten. Den var pålydende kr 30´000,- inkl.mva. per m2, som 

inkluderer material, produksjon og timepris. Tas det utgangspunkt i foreslåtte hytte på 20m2, 

utgjør dette kr. 600´000,- inkl.mva. per hytte. Ihht. matrisen nedenfor som viser budsjettet for 

uværshytteprosjektet, vil budsjettet da rekke for to hytter. Som nevnt er allerede 

Kjervågsund-hytten prioritert, så dermed vil prosjektgruppen ved neste møte avgjøre hvilke av 

de to andre tomtene – Stabben eller Svalbalen – som får en hytte. Konsulent la for øvrig vekt 



på at gitt slike type prosjekters natur, er det vanskelig å komme med en eksakt 

kvadratmetersum, da dette avhenger av faktorer som ikke er mulig å vite eksakt på forhånd, 

som uvisse grunnforhold i urørte områder, værforhold under oppføring, ytterligere 

nødvendige tilpasninger ihht. forannevnte, osv.  

 

Ved Kjervågsund er det i enden av veien gruset opp en enkel parkeringsplass rett på myren. 

Ifølge grunneier Lund er dette et sted som opplever mye tilfart av turfolk som kommer dit 

med bil. Saksbehandler har selv vært på plassen, og opplever den som meget utsatt for 

erosjon og generell slitasje. I sammenheng med at en hytte etableres i området, er det 

sannsynlig at tilfarten vil øke; skjønt uvisst hvor mye. Dermed er det behov for å utbedre 

denne, og det er satt av en sum i budsjettet nedenfor på bakgrunn av estimat fra entreprenør. 

 

Alt i alt er det etter Kommunedirektørens skjønn ønskelig at det etableres uværshytter på 

Kjervågsund og Svalbalen / Stabben, jfr kartvedlegg, samt utbedring av parkeringsplassen i 

enden av Kjervågsundveien. 

 

 

Status høringsinnstanser  

 

Maritim sektor i Fylkeskommunen hadde ingen innsigelser mot tidligere plassering av 

uværshytte på Stabben, så lenge den tok hensyn til krigsminnene der. Plasseringen måtte 

endres av praktiske grunner, men da lenger vekk fra krigsminnene. Maritim sektor er 

informert om dette, og responsen er positiv, såfremt de får se endelige forslag. Fylkesmannen 

er underrettet om prosjektet, og responsen er positiv. Det må søkes dispensasjon fra LNFR-

formålet i kommuneplanens arealdel, samt bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet langs 

sjø. Saksbehandler jobber med dette. 

 

 

Vurdering: 

 

Det ønskes at det etableres hytter ihht. ovennevnte beskrivelse og vedlagte dokumenter på 

områdene Kjervågsund og Svalbalen / Stabben, samt en utbedring av eksisterende 

grusparkeringsplass i enden av Kjervågsundveien. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kjervågsund, Stabben og Svalbalen er inkludert i Kommuneplanens arealdel innunder §36; 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (§11-7 NR. 5 OG §11-11). Stabben 

hører også innunder §52; 52. HENSYNSSONE MED SPESIELT VIKTIGE LANDSKAPS- 

NATUR-, FRILUFTSLIV OG KULTURVERDIER (§11-8, BOKSTAV C). Det må søkes 

om dispensasjon fra LNFR, mens tiltaket på Stabben må ifølge Kommuneplanen gjøres rede 

for særskilt og sendes til regional kulturminneforvaltning til uttalelse. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Prosjektet vil holde seg til gjeldende budsjettramme. 

 



Utgiftsposter / budsjett 

 Prisestimat inkl.mva 

Skisse- og forprosjekt (lisensavgifter, 

materiell) 

kr 55´000,- 

Utgifter bygging (materiell, produksjon, 

timepris) 

kr 1´200´000,- 

Søknader kr 30´000,- 

Utbedring av parkeringsplass v/ 

Kjervågsundveien 

kr 90´000,- 

Intern lønnskostnad 12mnd kr 190´000,- 

Sikkerhet 10% + kr 3´349,- kr 159´849,- 

SUM kr 1´724´849,- 

 

 

 



Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statensnaturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

Utbetaling av tilskudd - Bygging av
fuglekikking/uværshytte(r)

Takk for søknaden fra 03.03.2020 med referansenummer 20SF2153 om tilskudd på kr 750 000. Vi har
behandlet søknaden og gir med dette et tilskudd på kr 500 000. Tiltaket som gis tilskudd er "Bygging
av fuglekikking/uværshytte(r) ".

Begrunnelsen for vedtaket er:
Prosjektet vil kunne bidra til å sikre gode naturopplevelser på Titran for både lokale og besøkende.
Det vil kunne bidra til bred verdiskaping og gi en positiv effekt for både natur og lokalsamfunn når
flere får tilgang til slike naturopplevelser og dermed en bedre kjennskap til naturverdiene i
området. Tiltaket regnes derfor for å være innenfor formålet med ordningen.

Eierskapet for hyttene som bygges må avklares før tiltaket igangsettes.

I 2020 har Miljødirektoratet fått inn 40 søknader og et samlet omsøkt beløp på over 14 millioner
kroner til ordningen "Tilskudd til verdiskaping basert på naturarven". Miljødirektoratet har i 2020 ca.
3,5 millioner kroner til fordeling. Miljødirektoratet har på grunn av begrensede budsjettrammer og
mange gode søknader ikke klart å prioritere å gi fullt tilskudd som omsøkt til denne søknaden, men
gir et redusert tilskudd for gjennomføring av tiltak i prosjektet.

Tilskuddet utbetales kvartalsvis: tilskudd for 1. og 2. kvartal utbetales i april, tilskudd for 3. kvartal
utbetales 25. juni og tilskudd for 4. kvartal utbetales 24. september.

Sammendrag av søknad:
"Prosjektet baserer segpå et politisk vedtak i Frøya kommune: «Rådmannen gis i oppdrag å utrede
et prosjekt på fuglekikking/uværshytt(er) på Titran. Det søkes delfinansiering ogsamarbeid fra
myndigheter ogandre aktuelle partnere.»
På bakgrunn av dette har kommunen satt ned ei prosjektgruppe bestående av ulike kommunale
tjenesteområder samt frivilligheten. Denne gruppa har sammen funnet frem til 3 ulike
hytteprosjekter som ønskes gjennomført. 1 turhytte, 1 fuglekikkerhytte og1 uværshytte. Turhytte
vil være plassert slik at en må ut på tur (svaberg) for å komme dit. Fuglekikkerhytte er lagt der
ornitologer menerden vil ha best nytteverdi for formålet, og heller ikke så langt fra parkeringda
det ofte er tungt utstyr som skal fraktes. Uværshytte er planlagt i nærheten av Stabben fort

Frøya Kommune
Pb 152
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Saksbehandler:
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(krigsminnesmerke) som allerede eret opparbeidet område medtanke på toalett ogparkering.
Hyttene vil nok kunne brukesom hverandre, men hovedfokusunderutformingogbyggingvil være
ønskene ovenfor.

Andre utdragfra søknaden:
Målgruppe forprosjektet vil være alle som ønskeropplevelser knyttet til kysten ogdyrelivet her.
Det spesielle medTitran erat det liggerrett ut mot storhavet, noe som gjørdet til et yndet
turistmål foropplevelseravrøft værsom stormer. Titran erogså et fabelaktigstedforå utforske
det varierte fuglelivet som finnesherute. "

Utbetalingen:

Dato Beskrivelse Beløp

16.04.2020 Tilskudd til tiltaket "Bygging avfuglekikking/uværshytte(r)" - 1.
utbetaling

250 000

25.06.2020 Tilskudd til tiltaket "Bygging avfuglekikking/uværshytte(r)" - 2.
utbetaling

125 000

24.09.2020 Tilskudd til tiltaket "Bygging avfuglekikking/uværshytte(r)" - 3.
utbetaling

125 000

Vi utbetaler tilskuddet til konto 4312 15 29999 med betalingsreferanse 2020/3720-06042020.

Vi stiller følgende krav til rapportering:

Leveranse Beskrivelse Frist

Sluttrapport Sluttrapport og regnskap 31.12.2020

Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter.

Gi oss umiddelbar beskjed, dersom forutsetningene for å gjennomføre tiltaket endres vesentlig eller
faller bort (teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig).

Viktig å vite
Vær oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen kan kontrollere om tilskuddet er
brukt i samsvar med forutsetningene. Vær også oppmerksom på at vi helt eller delvis kan kreve at
du/dere betaler tilbake tilskuddet, dersom midlene ikke er brukt i tråd med forutsetningene, eller
at forutsetningene faller bort.

Husk å oppbevare regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen avtiltaket i tråd med generelle regler
om oppbevaring avbilag i bokføringsloven.

Klage
Du kan klage på vedtaket til Klima- og miljødepartementet innen tre uker fra mottakelse avdette
brevet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Eventuelle klager sendes til Miljødirektoratet, jf.
forvaltningsloven § 32. Alle parter har som hovedregel rett til å se sakens dokumenter.
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Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet erelektronisk godkjent.

Knut Fossum Ingrid Moe Dahl
seksjonsleder saksbehandler

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
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Fremdriftsplan 

UVÆRSHYTTEPROSJEKTET / 551591 
 

2020 - 2021 

 

 

*Det tas sikte mot å holde prosjektgruppemøter månedlig og/eller ved behov. Datoer og tidspunkt 

anpasses gruppen.  

 

Måned 
 

Hva 

September 2020 Research / konseptskisser 
  

Oktober  
 

- Research / konseptskisser 
- dialog grunneiere 
/ prosjektgruppemøte 

 

November  - Utvikling fra konseptskisser til 
grunnleggende  

designparametre 
 

Desember  - Fødselspermisjon og avspasering v/ 
overtid for  

prosjektleder 
 

Januar 2021 
 

- Utvikling av design 
- produsere politisk sak 

- arbeide med søknader, tillatelser, 
dispensasjoner 

 

Februar  
 

- Forslag til utforming av hyttene  
tegnes og legges frem for prosjektgruppen 

- Arbeide videre med søknader, 
tillatelser, dispensasjoner 

- presentasjon av prosjektet for  
Turlaget avlyst pga. korona 



 

Mars  
 

- Finpussing av utforming 
- Prosjektgruppemøte:  

 

April  
 

- Revidert forslag til utforming 
- Prosjektgruppemøte: oppdatering 

 

Mai  
 

- Parkeringsplass Kjervågsund 
(rammeavtale) 

- Prosjektgruppemøte: oppdatering 
- Detaljprosjektering revidert forslag 

- Ferdigstille søknader, tillatelser, 
dispensasjoner 

 

Juni  
 

- Detaljprosjektering revidert forslag 
- Påbegynne konstruksjon av hyttene, på 

bakgrunn av prosjektering 
- Prosjektgruppemøte: oppdatering (før 

sommerferie) 
 

Juli 
 

- Konstruksjon av hyttene / plassering 

August 
 

- Konstruksjon av hyttene / plassering 
- Prosjektgruppemøte: oppdatering 

 

September 
 

- Buffermåned for uforutsette situasjoner 
- Prosjektgruppemøte: oppdatering 

 

Oktober 
 

- Buffermåned for uforutsette situasjoner 
- Prosjektgruppemøte: oppdatering 

 

November 
 

- 

Desember 2021 
 

- Sluttrapport for midler fra 
Miljødirektoratet  

/ prosjektet 
 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2582    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 

Revidering av satsningsområder og presisering av fondets funksjon og vilkår, mai 2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret utvider styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger 

administrasjonen å hensynta følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:  

a. Tydeligere fokus på hovednæring 

b. Aldersgrense på 18 år 

c. Tilskuddet skal være utløsende. Det gjelder også om totalinvesteringen er høy og 

tilskuddsbeløpet blir en marginell del av finansieringen 

d. Ha fortsatt fokus på primærnæringer - fiskeri og jordbruk/ matproduksjon 

2. Det innføres 4 søknadsfrister i året; 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember 

3. Den økonomiske rammen for hver tildelingsrunde settes til 700.000 kr 

4. Innkomne søknader blir behandlet i en og samme sak, der prioritereringer og tildelinger 

skjer innefor rammen på 700.000 kr 

 

 

Vedlegg: 

 

 Vedtekter 

 

Saksopplysninger:   

 
Kommunalt næringsfond, med en ramme på 6.000.000 kr ble finansiert over Havbruksfondet. Vedtak 

ble fattet i kommunestyret i september 2019; vedtekter og satsningsområder.  

 

Vedtektene sier følgende: 

 

 Støtte gis som tilskudd 

 Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jfr. Kommunelovens §51) 

 Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat 

næringsvirksomhet 

 

Vedtektene definerer også vilkår for å motta støtte: 

 



 Samlet støtte max 50% av budsjett 

 35% støtte til harde investeringer 

 50% støtte til myke investeringer 

 Ikke støtte til lett omsettelige varer 

 Max tilskuddsbeløp: 200.000 kr 

 Motiverende og utløsende – ikke igangsatt før søknad sendes inn 

 Bosatt i Frøya kommune  

 Ikke tilskudd til drift 

 Tilskudd kan gis til fellestiltak 

 50% forskudd  

 

I kommunestyremøtet – 28.01.2021, sak14/21 – ble satsningsområdene samt faktorer for vurdering av 

søknader justert som følger: 

 

1. Kommunestyret justerer satsningsområder som følger: 

a. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

b. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

c. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

d. Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

e. Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk 

 

2. Kommunestyret utvider styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger administrasjonen 

å hensynta følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:  

a. Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

b. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender 

c. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring 

d. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen 

e. Definisjonen av «lettomsettelige varer» skal skjerpes. Det skal legges inn en klausul 

om at det man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i 

løpet av 2 år 

f. Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan 

har utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 

g. Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan bedriften 

har utviklet seg 

 

Det er Formannskapet som forvalter fondet og som fatter vedtak om tilskudd. Søknader under 40.000 

kr behandles administrativt. Søknader blir vurdert og behandlet fortløpende. 

Blått kompetansesenter (BKS) har en rolle som støtteressurs i å skrive søknader. I de små bedriftene 

får de – i en søknadsprosess – hjelp til å strukturere tanker og ideer, planlegge og til strategisk 

utvikling.  

 

Økonomi 

 
Vi hadde et gjenstående beløp i det gamle næringsfondet. I løpet av 2020 ble det overført midler fra 

Orkdalsregionen (235.000 kr) samt ekstra statlige korona-midler øremerket kommunale næringsfond 

(978.706 kr). I sak 155/20 i kommunestyret, 10.12.2020 - Disponering av Havbruksfondet 2020 – ble 

det avsatt ytterligere 1.500.000 kr til Næringsfondet. 

 

Prosjekt Navn   Saldo 



112016 Kommunalt næringsfond Gammel saldo - bundet driftsfond 334 568 

  Fra Havbruksfondet Disposisjonsfond 2020-2023 6 000 000 

  IB September 2019   6 334 568 

  Orkdalsregionen   235 000 

  Fylkeskommunen Korona   978 706 

 Fra Havbruksfondet 2020  1 500 000 

   Totalt   9 048 274 

 

 

 Vedtatt støtte i 2019 beløper seg til 562.669 kr, hvor av det er utbetalt 413.308 kr, fordelt på 

9 søknader 

 Vedtatt støtte i 2020 beløper seg til 3.319.144 kr, hvor av det er utbetalt 2.288.858 kr, fordelt 

på 30 søknader 

 Hittil i 2021 (mars) har vi vedtatt støtte til en sum av 2.011.834 kr, hvor av det er utbetalt 

580.000 kr, fordelt på 18 søknader 

 Siden mars 2021 har vi mottatt ytterligere 10 søknader med totalt søknadsbeløp på 1.461.000 

kr som ikke er behandlet politisk 

 I perioden 2019 og frem til mars 2021 har vi innvilget tilskudd til en sum av 5.893.647 

 

Diskusjon i Formannskapet – april 2021 

 
I formannskapets møte 20.04.2021 ble Næringsfondet igjen diskutert: 

 

 Antallet nye søknader øker fortsatt 

 Tydeligere fokus på hovednæring 

 Aldersgrense på 18 år 

 Konkurransevridning er et vanskelig kriterie å forholde seg til 

 Tilskuddet skal være utløsende. Det gjelder også om totalinvesteringen er høy og 

tilskuddsbeløpet blir en marginell del av finansieringen 

 Ha fortsatt fokus på primærnæringer - fiskeri og jordbruk/ matproduksjon 

 Utrede muligheten for 2-4 søknadsfrister pr år med en felles vurdering av innkomne søknader, 

prioritere tilskuddsmidler 

 Maksimal ramme pr år. Tildelinger i den takt vi nå ser, tømmer næringsfondet ila 2021 

 

Vurdering: 

 
Kommunedirektøren mener at vedtektene for Næringsfondet ivaretar kommunens intensjoner og 

foreslår at de holdes uendret. 

 

Kommunedirektøren foreslår at styringsdokumentet – satsningsområder – utvides og tar hensyn til de 

innspill som har fremkommet i diskusjonen: 

 

 Tydeligere fokus på hovednæring 

 Aldersgrense på 18 år 

 Tilskuddet skal være utløsende. Det gjelder også om totalinvesteringen er høy og 

tilskuddsbeløpet blir en marginell del av finansieringen 

 Ha fortsatt fokus på primærnæringer - fiskeri og jordbruk/ matproduksjon 

 



Videre foreslår kommunedirektøren at det settes 4 søknadsfrister pr år: 

 

1. 1. mars 

2. 1. juni 

3. 1. september 

4. 1. desember 

 

Innkomne søknader blir da behandlet i en og samme sak, der man prioriterer og tildeler tilskudd i 

henhold til prioriteringer. 

 

Den totale tildelingsrammen ble i 2019 vurdert til gjennomsnittlig 1.500.000 kr pr år. Kommunestyret 

overførte ytterligere 1.500.000 kr til næringsfondet i 2020 og vi har i tillegg fått overført midler fra 

staten øremerket korona. Kommunedirektøren forutsetter at det også ved kommende innbetalinger fra 

Havbruksfondet blir avsatt midler til kommunalt næringsfond. I kommunestyrets møte 10.12.2020 – 

sak 155/20 – ble Disponering av Havbruksfondet 2020 og fremtidig produksjonsavgift behandlet. 

Som prinsipp ble 5% av inntekter fra Havbruksfondet avsatt til tilskuddsfond, totalt 4.500.000 kr, 

hvorav 1.500.000 kr ble avsatt til næringsfondet. I videre beregning av næringsfondets størrelse og 

tilskuddsramme, forutsettes tilføring av 1.500.000 kr årlig for 2021, 2022 og 2023. 

 

Næringsfondet har pt en beholdning på 3.154.627 kr. Ved ytterliger tilførsel v totalt 4.500.000 kr for 

årene 2021-23, gir det en totalramme på 7.654.627 kr. Ved tildelinger 4 ganger i året, hensyntatt en 

runde avklart i 2021, gjenstår det 11 tildelingsrunder i perioden 2020-2023 (3+4+4). En fordeling av 

gjenstående midler gir en tildelingspott pr runde på knappe 700.000 kr. Kommunedirektøren anbefaler 

at total tilskuddsramme pr behandling beløper seg til 700.000 kr. 

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

 Kommunestyret utvider styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger administrasjonen 

å hensynta følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:  

o Tydeligere fokus på hovednæring 

o Aldersgrense på 18 år 

o Tilskuddet skal være utløsende. Det gjelder også om totalinvesteringen er høy og 

tilskuddsbeløpet blir en marginell del av finansieringen 

o Ha fortsatt fokus på primærnæringer - fiskeri og jordbruk/ matproduksjon 

 Det innføres 4 søknadsfrister i året; 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember 

 Den økonomiske rammen for hver tildelingsrunde settes til 700.000 kr 

 Innkomne søknader blir behandlet i en og samme sak, der prioritereringer og tildelinger skjer 

innefor rammen på 700.000 kr 

 

 

 

 



          Vedlegg 2 

 

Vedtekter - kommunalt næringsfond – Frøya kommune 
 

§ 1 Vedtektene omfatter  
 

Frøya kommune har et kommunalt næringsfond med formål å gi støtte til næringstiltak. I KST-

møte 23.05.2019 – sak 62/19 - ble følgende vedtatt: 

 

Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1.500.000 pr år i planperioden, til sammen 

6.000.000 kr. 

 

Retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Frøya kommune. 

 

§ 2 Formål  
 

Fondet skal benyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutvikling i Frøya kommune.  

Fondsmidlene skal prioriteres til tiltak som er i tråd med satsningsområdene. 

Satsningsområdene kan endres i planperioden. 

 

§ 3 Støtteformer  
 

▪ Støtte gis som tilskudd 

▪ Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jfr. 

Kommunelovens §51) 

▪ Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat 

næringsvirksomhet 

 

§ 4 Støttevilkår  
 

▪ Samlet støtte skal ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov 

▪ Det kan gis inntil 35% støtte til såkalte harde investeringer, f eks maskiner og inventar 

▪ Det kan gis inntil 50% støtte til såkalte myke investeringer, f eks innkjøp av ekstern 

ekspertise, konsulenter og egeninnsats 

▪ Det gis normalt ikke støtte til lett omsettelige investeringer, som f eks biler og 

datautstyr 

▪ Det anbefalte totale tilskuddsbeløpet bør ikke overstige 200.000 kr 

▪ Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke 

dersom de er påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende faktor 

for gjennomføring av tiltak. Frøya kommune kan sette vilkår for tilskuddet 

▪ Søknader kan avslås administrativt der søknader åpenbart ikke oppfyller kriteriene for 

fondet 

▪ Søker bør være bosatt i Frøya kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør 

være registrert i kommunen 

▪ Det gis ikke tilskudd til drift. Dette gjelder også finansiering av kommunens ordinære 

oppgaver innenfor næringsutviklingsarbeid 

▪ Tilskudd kan gis til fellestiltak rettet mot flere bedrifter. Tilskuddsbeløp og %-vis støtte 

kan da overstige vilkårene for enkeltbedrifter 



▪ Ved tilsagn om midler må mottaker akseptere tilbud inne 3 måneder. Hvis tilbud ikke 

er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort 

▪ Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som er grunnlaget for vedtak om støtte 

blir endret uten forhåndssamtykke fra kommunen 
 

§5 Forvaltning av fondet  
 

▪ Formannskapet forvalter fondet. Saksbehandler behandler søknader og innstiller til 

formannskapet med vurdering og anbefaling 

▪ Søknader med tilskuddsbeløp under 40.000 kr kan behandles og vedtas 

administrativt. Det påligger saksbehandler å informere formannskapet 

▪ Søknader blir vurdert og behandlet fortløpende  
 

§ 6 Utbetaling og rapportering  
 

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

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

spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt 

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

Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år 

etter at søknaden er innvilget 

▪ Det kan gjøres unntak fra disse reglene med egne vedtak i den enkelte sak. Dette 

behandles administrativt 

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

kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 

tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold 
 

§ 7 Godkjenning av vedtekter  
 

Vedtekter for kommunalt næringsfond kan endres etter vedtak i Formannskapet.  

 

 

Vedtatt kommunestyret – Frøya kommune – 26.09.2019 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/923    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

VALG TIL STYRET I DALPRO  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Følgende medlem til styret for 2 år velges:  

 

Følgende varamedlem for 2 år velges: 
 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Ved årets generalforsamling for DalPro AS skal det velges 1 medlemmer med personlige varamedlem for 2 år. 

Følgende styremedlem med personlig varamedlem er nå på valg:  

 

Medlem: Heidi Taraldsen  

Varamedlem: Aleksander Søreng 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: U00  

Arkivsaksnr.: 20/2586    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

VALG AV VARAMEDLEMMER TIL KOMMUNENS FORHANDLINGSUTVALG  

 

Forslag til vedtak: 
 

Som vara til forhandlingsutvalg næring i Frøya kommune gjøres følgende valg: 

 

Som vara til ordfører velges: 

 

Som vara til opposisjonsleder velges: 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 
I kommunens reglement for forhandlingsutvalg næring, vedtatt 28.01.21 står det følgende om 

sammensetningen av utvalget: 

 

«OPPRETTELSE/VALG OG SAMMENSETNING  

Forhandlingsutvalget består av ordfører og opposisjonsleder. Kommunedirektøren utpeker to 

medlemmer som fungerer som sekretariat» 

  

I protokollen fra møtet i kommunestyret, K- sak 146/20, ble følgende vedtatt: 

 

«Leder i utvalget er ordfører» 

 

Vurdering: 

 
Det formålstjenelig at det i tillegg til faste politiske representanter velges vara. Disse kan da tre inn i 

utvalget ved inhabilitet, sykdom etc. Dette for å sikre kontinuiet i utvalgets arbeid, samt å unngå 

evtuelle problemstillinger knyttet til habilitet. Posisjonen og opposisjonen fremmer hhv hvert sitt 

forslag suppleant til forhandlingsutvalg næring. 
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