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Protokoll fra møte 08.12.15. 
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REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA VEDTAK OM UTLEGGING TIL HØRING 

OG OFFENTLIG ETTERSYN 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til kommunedelplan for 

Sistranda sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg: 

 

Planbeskrivelse med bestemmelser 

Plankart 

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Innspill i tråd med kommunedelplan 

Høringsinnspill til Rabben Marina fra Lerow 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn: 

Planstrategi for Frøya kommune, vedtatt i 2012, peker på at kommunedelplan for Sistranda bør revideres i 

2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med revidering av kommunedelplan for 

Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 25.06.09. 

  

Rådmannen har opprettet en arbeidsgruppe som har fulgt planarbeidet tett. Gruppa har bestått av: 

 Kommuneplanlegger (jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag) 

 Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/Andreas Kvingedal) 

 Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/Silje Meslo Lien) 

 Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski) 

 Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

 Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 

 

Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-06-27 nr.71.) 

Den rettskraftige delen av planen består av plankart med tilhørende bestemmelser. Den juridiske virkningen 

framgår av PBL § 11-6. Virkningen er at det ikke er tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak 

som er i strid med plankart med bestemmelser: 

 Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål. 
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 Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, hva som må være 

oppfylt før en plan- eller byggesak kan avgjøres og under hvilke rammer utbygging og videre 

planlegging kan skje.   

 

Bestemmelsene inngår i samme dokument som planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper planens juridiske 

virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har den en kort beskrivelse av av 

endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009. 

 

Ny kommunedelplan skal erstatte kommunedelplan fra 2009. Sistranda har vært, og er i rask utvikling, og det 

er knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de ulike interessene komme fram og 

belyses, avveininger skal foretas for å komme fram til gode og helhetlige beslutninger om arealbruken. Det er 

utarbeidet konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunnlag for å vurdere 

endringer i planen. KU og ROS følger planen i ett samla dokument.  

 

Formål med prosessen:  

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.15, som er å finne på kommunens 

hjemmeside. Her presiseres at ulike folkehelsetiltak har vært viktige tema ved siden av å løse utbyggingsbehov 

som bl.a. småbåthavner, varierte boligtilbud og varierete næringsområder. 

 

Prosess:  

Det har vært gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding av planprogram og 

høringsutkast, jamfør PBL § 5-1. I tillegg til folkemøte og åpne kontorkvelder, er det avholdt åpent møte for 

næringslivet og egne møter med særlige interessenter. Oppstart av planarbeidet er også annonsert i lokale 

medier, samt på kommunens hjemmeside. For utdypende opplysninger, se vedtatt planprogram.  

 

Barn og unges rett til medvirkning er særskilt påpekt i PBL § 5-1. I prosessen er der brukt verktøyet Barnetråkk 

for å sikre dette. Barnetråkk er et digitalt verktøy som gir oppdatert lokalkunnskap om barn og unges arealbruk. 

Registreringene blir til et temakart som passer inn i det øvrige plangrunnlaget til kommunen. Å ta i bruk 

kartgrunnlaget med barn og unges preferanser i nærmiljøet gir grunnlag for gode politiske beslutninger og 

bedre planlegging, samt at det dekker sentrale dokumentasjonskrav. Tjenesten registrerer: elevenes skolevei, 

steder de liker: aktiviteter og beskrivelser av steder og hva som bør endres: problemer, farer eller aktiviteter.  

 

Innspillene kommet i prosessen er vurdert av rådmannens arbeidsgruppe. Vurderingene er utdypet i 

konsekvensutredningen (se vedlegg). Innspillene som rådmannen har tilrådd er innarbeidet i planbeskrivelse 

med bestemmelser og plankart.  

 

Det har i tillegg kommet innspill som vurderes å være i tråd med gjeldende kommunedelplan. Disse er ikke 

inkludert i konsekvensutredningen, men ligger vedlagt i egen tabell.  

 

Forholdet til eldre planer: 

Den nye kommunedelplanen bygger på kommunedelplan vedtatt i 2009. Denne ble utarbeidet etter Plan- og 

bygningsloven 1985. Konvertering til ny plan- og bygningslov (av 27.juni 2008) har medført mindre endringer 

av formål som er utgått ihht. ny lov. Her er det tatt utgangspunkt i hvordan områdene faktisk brukes i dag.  

 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner 

Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommuneplanområdet. Dette gjelder for Ervika, 

Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhamarvik næringspark. Disse er gjengitt i 

planbeskrivelsen. De er dessuten tilgjengelige i kommunens karttjeneste. I følge § 11-6 i PBL vil framtidig 

arealbruk fastsatt i kommuneplan være bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Der det 

eventuelt blir motstrid mellom kommuneplan og eldre reguleringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder. 

I ny kommunedelplan er i hovedsak vedtatte eldre reguleringsplaner vist som hensynssone etter PBL § 11-8f, 

Sone hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde. I den delen av sentrum som omfatter bl.a. idrettsanlegg, 

kommunehus og skoleanlegg, er det noen endringer/ justeringer i arealbruken. Her gjelder derfor 

kommundelplanen der det er motstrid med reguleringsplan vedtatt 07.08.1982. 

 

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde:  

· Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014, skal fortsatt gjelde. 
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· Frøya kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, landdelen av planen skal fortsatt gjelde, søndre 

del av sjødelen foreslås endret.  

· Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde. 

· Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012, skal fortsatt gjelde. 

· Rabben vest, vedtatt 01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

· Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

· Rabben boligfelt, sist endret/vedtatt 25.02.99, skal fortsatt gjelde. 

· Reguleringsplaner for Nordhammarvik Næringspark, sist endret/vedtatt 20.06.2013, skal fortsatt 

gjelde. 

· Reguleringsplan Ervika havn, godkjent 23.10.2008, skal fortsatt gjelde. 

· Reguleringsplaner for Siholmen vedtatt 05.11.2015 og for Sistranda boligtun vedtatt 22.09.2010 skal 

fortsatt gjelde. 

· Herredshus, Helsesenter m.m. vedtatt 07.08.1982. Her gjelder kommuneplanen ved motstrid med eldre 

reguleringsplan. Det foreslås endringer med utvidelse av areal til idrettsanlegg og endret fordeling av 

boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau og en mindre endring av kjøreatkomst til fotballhallen. 

 

Hovedinnhold i planen: 

Under listes hovedendringene i høringsutkastet. For nærmere utdypning og vurderinger, se 

konsekvensutredning og planbeskrivelse med bestemmelser.  

 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

Det er vurdert tre områder til framtidig helsehus/boliger til pleietrengende: Grønnskaget øst for fylkesvegen, 

Beinskardet og Gulosmyran.  

 

Beinskardet vurderes å være beste alternativ da det ligger nært sentrum på Midtsian og området er stort nok til 

å samle pleie- og omsorgstjenesten på ett sted. Her kan det legges til rette for å benytte ressursene bedre, dette 

gjelder både ansatte og utstyr. Den sentrale beliggenheten gjør at pasienter og beboere lettere kan benytte seg av 

tilbud i sentrum og det er enklere for pårørende å komme på ”snarvisitt” i forbindelse med andre gjøremål i. 

Beinskardet er dessuten nært dagens base for helsetjenester. Arealet er stort nok til å dekke behovet ut over 

kommuneplanperioden (10-12 år). Dette er viktig for å kunne sikre en effektiv, samlet tjeneste også på lang 

sikt. Utbyggingen oppfattes som naturlig fortetting av et allerede utbygd område.  

 

Områder som i kommunedelplanen fra 2009 var disponert til allmennyttig formål er nå vist som eksisterende 

områder for offentlig eller privat tjenesteyting. Dette gjelder utbygde barnehager på nedsida av fylkesvegen på 

Grønnskaget, samt på Nordrabben. I tillegg er områder som tidligere var vist til offentlig formål på Midtsian nå 

vist til offentlig eller privat tjenesteyting, med unntak av noen mindre områder som er tilbakeført/omdisponert 

til boliger (B3). B3b – gamle videregående skole, har også vært diskutert med tanke på utvidelse av barne- og 

ungdomsskolen. Rådmannens innstilling er at kapasitetsproblemer på skolen møtes med: 

 Mer effektiv bruk av skolens arealer. 

 Utnytte ledig kapasitet på andre skoler – vurdering av dagens skolegrenser. 

 

Boliger 

Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra 4634 per 01.01.2015 til 

5500 i 2040.   

 ÅR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Folkemengde 

Frøya kommune 4144 4215 4314 4326 4369 4506 4547 

Antall byggetillatelser på 

boliger/leiligheter  24 29 21 12 35 61 45 

 Tabell: sammenheng befolkningsutvikling og boligbygging på Frøya i perioden 2008 – 2014  

 

Utviklingen i boligbygging og befolkningstall henger sammen.  Tallene over gjelder hele kommunen. Med 

bakgrunn i erfaringer er det anslått at ca halvparten av boligbyggingen skjer på Sistranda.  Framskrevet 

boligbyggeprognose for Sistranda gir ut fra dette et tilretteleggingsbehov for ca 25 boliger/leiligheter i året, dvs. 

300 boliger i 12-årsperioden.  
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Det er behov for flere og varierte boligområder. Etterspørselen etter rimelige boliger er stor. Dette tilsier tett 

utbygging i flere områder. Det er videre stort behov for leiligheter i sentrum. Samtidig er det også mange som 

ønsker eneboligtomter. Svært mange ønsker å bo sjønært. Det er også etterspørsel etter mer landlige 

eneboligtomter, også her med ønske om sjøkontakt.  

 

Innenfor vedtatte reguleringsplaner ligger det pr. i dag ca 90 boenheter som ikke er realisert.I tillegg ligger det 

en arealreserve til boligformål i gjeldende kommunedelplan på 150 daa hvor det ikke er utarbeidet 

reguleringsplan. Av dette er ca 50 daa i Ervika og 100 daa på Sistranda. På Sistranda ligger denne reserven i 

tilknytning til eldre, etablert boligbebyggelse.  

 

Det er nødvendig å utarbeide reguleringsplaner for områdene, inklusive for de eldre, etablerte boligområdene 

på Sistranda. Dette sikrer en optimal utnyttelse av arealene, samtidig som viktig felles infrastruktur som 

vegatkomst, lek og uteoppholdsareal m.v. blir løst. 

 

Til sammen er vel 200 daa fordelt på 11 områder er utredet til boligformål. Av dette tilrås 8 områder tatt inn i 

kommuneplanen, flere i redusert omfang. Disse tilsvarer 88,6 daa utbyggingsområde. 

 

Dette gir følgende reserve: 

 

Bolig/tomtereserve Sistranda Siholmen- Ervika 

Ferdigregulerte områder 90 tomter  0 tomter 

Avklart i tidligere 

kommuneplan – ikke regulert 

100 daa (delvis 

fortetting) 

50 daa 

Ny kommuneplan 2015 66,1 daa 22,5 daa 

 

 

Følgende nye boligområder foreslås: 

 

- Siholmen - Ervika: Boliger på strekningen Siholmen - Ervika er ment å dekke etterspørsel etter mer landlige 

boliger.  

o B1 er nytt boligområde på 7 daa og ligger ca 1,6 km fra sentrum. Dette erstatter delvis område for 

spredt boligbygging fra kommunedelplan 2009.  

 

o B11 på 15,5 daa, ligger nedenfor fylkesvegen nord for Siholmen, ca 1,5 km fra sentrum. Området er 

tenkt som et tilbud med nær tilknytning til sjøen. 

 

- Sentrumsnære boliger/Sistranda: Det foreslås 6 nye boligområder på til sammen 66,1 daa i tilknytning til 

sentrum. Områdene ligger i en avstand på inntil 1,4 km fra skoleområdet i sentrum. Ubebygde områder i B3 

egner seg til leilighetsbygg/lavblokk. De øvrige områdene til tettere småhusbebyggelse. 

 

o B2 øvre del av Sivegen, 13,5 daa, med enkel forbindelse til skole/sentrum og fritidsaktiviteter. Dette er 

utvidelse av eksisterende boligområde.  

 

o B3 a, b, c utgjør et sammenhengende område for hovedsaklig tett utbygging. Området er på 19,7 daa 

hvorav 6,7 daa er bebygd. Dette gir 13 daa uutnytta boligareal i direkte tilknytning til sentrum.  B3 b 

er en omdisponering av gamle videregående skole.   

 

o B4 er en tilbakeføring til bolig (2,6 daa) i tilknytning til Grønnskagveien 32.  

 

o B5 er et område på 4,3 daa øst for Beinskaret.  

 

 

o B6 a, b, c utgjør et sammenhengende område på 27,5 daa på Sørrabben.  

  

o B7 Sørrabben på 5,2 daa ligger i strandsonen like nedenfor fv. 714.  

 

Næring 
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For videre næringsutvikling er det tatt utgangspunkt i at området ved Nordhammarvik næringspark kan være et 

godt utgangspunkt. En stor del av næringslivet på Frøya er knytta til sjøbasert virksomhet, og det er derfor 

behov for utvidet areal til dette, jf. at Nordhammarvik næringspark allerede er fylt opp av interessenter. Det er 

imidlertid viktig å legge til rette for næring som ikke er avhengig av sjøtilknytning et annet sted. Dette for å 

spare verdifull strandsone. Følgende næringsområder er foreslått: 

 

 

 

 

N1, Sjøtilknytta næring 

Området foreslås som en direkte utvidelse mot nord av Nordhammarvik næringspark. Her er det grunt og det 

ligger til rett for en utfylling. Det er viktig at utfyllingen avrundes mot nord slik at en får etablert en mest mulig 

naturlig kystlinje.  Det må utarbeides reguleringsplan for området. 

 

N2, for ikke sjøbasert næring 

Det har vært vurdert to områder som begge ligger på vestsida av fylkesvegen og nært det etablerte 

industriområdet.  Vest for fylkesvegen ligger det også en gravplass og noen boliger samt en 

bensinstasjon/verksted. Dette er virksomheter som det må tas hensyn til. Ut fra konsekvensutredningen 

konkluderes det med at alt. mot nord, N2, er det beste. Området gir rom for buffersone mot eksiterende boliger 

og vil ikke forstyrre gravplassen i samme grad som det sørlige alt. 

 

Småbåthavn - farled 

Behovet for småbåthavn er stort, og antall plasser er anslått til 2-300 plasser i planperioden, dette er basert på 

et betydelig udekt behov. Ut fra konsekvensutredningen konkluderes det med at intensjonen fra 

kommunedelplan 2009 videreføres med tilbud både ved Siholmen og Rabbenkaia.  Dette medfører en utvidelse 

av småbåthavn ved Rabbenkaia ifht. gjeldende plan. Se forøvrig beskrivelse av Rabben under annet: KB1. 

 

I tillegg vises et havneområde i sjø/farled utenfor Midtsian/Frøya kultur- og kompetansesenter. Utgangspunktet 

er å vurdere havn med tosidig molo og kaiplass til Frøya videregående skole sin båt (fru Inger) og til båter 

tilknyttet Blått Kompetansesenter. I tillegg skal det gis muligheter for etablering av gjestehavn for småbåter. 

Her må det utarbeides reguleringsplan som også ivaretar det nære landområde med bl.a. Sistien, jf. 

retningslinje tilknyttet bestemmelse 4.3. 

 

Naust 

Det er kommet inn innspill om naust, både ønske om nye naust og anmodning om å sikre eksisterende naust 

slik at disse kan bygges opp igjen/restaureres ved behov. Eksisterende naust framstår som relativt spredt. Det 

ikke er tradisjon for å bygge mange naust i sammenhengende rekke, men heller ett naust på hver eiendom. 

Dette landskapsbildet er det ønske om å bevare. 

 

Følgende tilrådninger foreligger: 

o Sør for Rabbenkaia, vist som Annet byggeområde Naust. Dette området som er avgrenset av sjøen og 

fylkesvegen, begrenses i ny plan til de sjønære områdene. Området opp mot vegen tilbakeføres til 

LNFR. 

o I LNFR områdene nedenfor fylkesvegen mellom Nordhammervika og Siholmen vises en sone med 

åpning for spredt naustbebyggelse. Planbestemmelsene fastslår at eksisterende naust i LNFR området 

med åpning for spredt naustbebyggelse, skal inngå i planen, samt at det tillates bygd maks 4 nye naust 

på eiendommen 19/9 og 19/20 (jf. innspill naust).  

o Det er også kommet innspill om naust i tilknytning til Folkeparken.  Ivaretakelse av dette går fram av 

føringer for reguleringsplan, jf. kommunedelplanens bestemmelser. 

 

Sentrumsformål 

Planen viser to nye områder til sentrumsformål. Dette omfatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, 

herunder nødvendige grøntareal og trafikkareal til bebyggelsen. 

 

o S1 er en mindre utvidelse av eksisterende sentrumsformål.  

Her inngår forretningsbebyggelse og Sistien. Det vises til konsekvensutredningen hvor det konkluderes 

med at dette er en liten utvidelse som med avbøtende tiltak/aktsomhet lar seg løse. 

o S2 Siholmen 
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Dette er et uregulert område hvor det har vært stor aktivitet i mange år. Den faktiske arealbruken er 

reiseliv, bolig, forretning og tjenesteyting. I tillegg arrangeres Frøyafesivalen ved Siholmen hver 

sommer.Kommunedelplanen fra 2009 viste området til havneområde, erverv og naust/sjøhus, mens 

naboområdet var vist til senterområde. I 2014 ble det godkjent reguleringsplan for naboområdet, som 

ble regulert til forretning/kontor samt område med sjøhus, naust, og bygg tilknyttet Frøya 

videregående skole/ fiskerivirksomhet. Det er en intensjon om å opprettholde variert aktivitet på 

Siholmen, og det er mest hensiktsmessig å benytte sentrumsformål for å ivareta dette. 

 

 

 

Annet  

KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 

Dette er et uregulert område som i kommunedelplan 2009 ble vist som annet byggeområde: Allmennyttig 

formål. Allmennyttig formål inngår ikke i PBL 2008, og området vises i forslag til ny plan til kombinert bygge- 

og anleggsformål KB1.  Dette omfatter også en fylling i sjø. Det pågår reguleringsarbeid for området. Dette er 

en utvidelse av småbåthavn i kommunedelplan fra 2009, jf. omtale side 14 under småbåthavn og KU. 

 

Gangveg 

For å ivareta bedre trafikksikkerhet er det foreslått gangveg/fortau langs i Sørveien samt Mellomveien mellom 

Siveien og forbi Internatbakken. Dette ivaretar myke trafikanter på veg til sentrum, skole og til 

fritidsaktiviteter. 

 

I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 

Idrettsanlegget ved Golanskogen foreslås utvidet for å gi plass til fotballhall. Denne er planlagt delvis på 

nåværende utendørs fotballbane som nå erstattes med en mindre sjuerbane. Adkomst til fotballhallen forusettes 

å skje i tilknytning til eksisterende veg i område for tjenesteyting, ev. med en justering av denne.  

 

F1, Friområde  

Frøya folkepark skal være en opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske og kulturelle utvikling. 

Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter. Noen historiske bygg blir flyttet til området i 

tillegg til at typiske sjøhus blir satt opp. I det samme området er det etablert et miljø for sjøsport/kiting som 

innlemmes i folkepark-planene. Etablering av Folkepark kombinert med kiting vil bidra positivt til det sosiale 

og kulturelle miljøet på Frøya. Folkeparken blir liggende sentralt på Sistranda og vil virke samlende for alle 

grupper i befolkningen og vil bidra positivt til integrering av innvandrere.   

Administrasjonsbygg for folkeparken tenkes etablert sør for Frøya kultur- og kompetansesenter, innenfor 

området avsatt til sentrumsformål. Sistien vil være et viktig del av folkeparken. God utforming av Sistien 

mellom F1 og Administrasjonsbygget vil være vesentlig, se bestemmelse 3.6. Det skal utarbeides 

reguleringsplan for folkeparken. 

 

Turveg 1/ utvidelse Sistien 

Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Siholmen til Rabbakaia, videreføres fram til 

Nordhammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og sykkelvegtilbud langs fylkesveg 714. 

Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er også knyttet til turveger innover Hauan. Stien binder 

også sammen ulike områder og aktiviteter som foregår i strandsona. Denne vil få en enkel opparbeiding, 

gruslagt i 2,-2,5 meters bredde. Dette skal gjøre stien brukbar for syklister og rullestoler/barnevogner. Det er 

samtidig viktig å innordne stien til landskapet og unngå å overdimensjonere den. Turstien er både ment å være 

et tiltak som skal fremme rekreasjon og friluftsliv, samtidig som det utgjør en attraktiv veg for gående og 

syklende på veg til og fra daglige gjøremål.  Stien skal ha en høyere standard mellom folkeparken og 

Administrasjonsbygget sør for Frøya kultur- og kompetansesenter.  

 

I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide rasteplass/utsiktspunkt ved endepunktet i sør, rett nord for 

avkjørsla til Nordhammervik næringspark.  Her ligger en del av den gamle fylkesvegen i en kurve på utsida av 

dagens veg.  Det forutsettes at bilatkomst til området skjer via atkomstvegen til industriområdet, og at området 

ellers opparbeides som en rasteplass med utsikt mot sjøen.  

 

Planbestemmelsene angir de juridisk bindende bestemmelsene av planen, og er listet fra side 19 i 

planbeskrivelsen.  
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Vurdering: 

 

Denne saken ble første gang fremmet i formannskapet 08.12.15. Det ble da fattet følgende vedtak:  

 

Det jobbes videre med kommunedelplana ut fra følgende innspill: 

Det sees på om det er mulig å plassere helsehuset og omsorgsboliger enda nærmere 

sentrumsfunksjonene. 

 

Det er ønskelig at enda flere muligheter for sjønær bebyggelse vurderes, jfr mellom Siholmen og 

Fredagsvika. 

 

Videregående skoles behov for sjøanlegg taes høyde for. 

  

Arealet som den gamle videregående skole i dag ligger på må sees nærmere på. Her kan det være 

aktuelt å dele arealet mellom behovet for en mulig fremtidig utbygging av Sistranda skole opp imot 

behovet for boliger. 

 

Plassering av renseanlegget 

 

Byggegrense mot sjøen, den vil måtte være differensiert. 

 

Gangveien mellom Beinskardet og kommunesenteret må være sammenhengende 

 

Enstemmig. 

 

Saken var deretter oppe i kommunstyret 10.12.15. Her ble følgende vedtak fattet:  

 Saken trekkes da den er send tilbake til plangruppen for videre utredning. 

 

Enstemmig. 

 

Rådmannen har etter disse vedtakene innhentet opplysninger og arbeidet videre med innspillene. Disse er 

vurdert og innarbeidet i saksdokumentene.     

 

På bakgrunn av innspill til planarbeidet, konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse innstiller 

rådmannen at kommunestyret vedtar at Frøya kommune legger forslag til plankart og planbeskrivelse med 

bestemmelser, datert 11.01.2016, ut på høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14.  
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/ Kommunestyret  

 

GARANTI FOR BYGGELÅN I KOMMUNALBANKEN FOR FRØYA STORHALL AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 40 000 000 som Frøya Storhall 

AS tar opp til bygging av 11-hall med klatrehall og servicebygg på Sistranda. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 40 000 000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver 

tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 

maksimale garantiansvar kan ikke overstige 40 000 000 kroner + 10 %. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 2 år med tillegg 

av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Byggeprosessen med Frøya Storhall er kommet i gang. Takket være stor dugnadsinnsats med mye maskinelt 

utstyr er tomta ryddet for trær på rekordtid. Det betyr at utgraving av tomt kan begynne innen kort tid.  

Ettersom tilskuddene fra næringslivet vil komme på konto i siste halvdel av byggeprosessen, er det behov for 

byggelån. Dette er det tatt høyde for i finansieringsplanen, der det er satt av 1,5 mill kroner til utforutsatte 

utgifter/byggelånsrenter. Frøya kommune har tidligere garantert for et ordinært lån på 10 millioner, som det i 

skrivende stund jobbes med å få på plass. Ettersom det også må forskotteres for spillemidler og merverdiavgift, 

vil det være behov for et byggelån på inntil 40 millioner kroner. Kommunalbanken har varslet at de kan gi et 

slikt lån med 1,65 % nominell rente, forutsatt kommunal garanti. Lånet kan trekkes opp gradvis etter behov, 

med avdragsfri periode på for eksempel 2 år. 

 
Ved utgangen av byggeperioden sommeren 2016 vil lånet løpe med ca. 25 mill. kroner, som gradvis nedbetales 

når momskompensasjonen kommer i 2017 og når spillemidlene gradvis kommer i perioden 2017-2020. 
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Vurdering: 

 

Rådmannen ser at det helt klart er behov for et byggelån. Alternativt kunne det vært aktuelt med kommunal 

forskottering av merverdiavgifta og spillemidlene. Dette ville utvilsom vært en besparelse for byggeprosessen. 

Rådmannen overlater den vurderingen til kommunestyret og innstiller på garanti for byggelån, slik det søkes 

om. 
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/ Kommunestyret  

 

NY HOVEDBRANNSTASJON - SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til tidligere behandling vedrørende ny brannstasjon og utlysing på anbud høsten 2015.  

 

Med bakgrunn i opplysningene som ligger i saksfremlegget og de vurderinger som er gjort når det 

gjelder de innkomne anbud vedtar kommunestyret følgende: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar at det inngås leiekontrakt med utbygger for ny brannstasjon på 

Sistranda. 

 

2. I henhold til innkomne anbud finner Frøya kommune at anbud fra KN Eiendomsutvikling AS 

med brannstasjon plassert på Melkstaden i sambruk med KN Entreprenør AS er det mest 

økonomiske fordelaktige og det vises her til den vekting som er foretatt i samsvar med 

tildelingskriteriene gitt i konkurransegrunnlaget.  

 

3. Det inngås kontraktforhandlinger med KN Eiendomsutvikling AS om inngåelse av leiekontrakt 

for leie av brannstasjon inkludert fellesarealer i sambruk med KN Entreprenør AS, samt 

utearealer i henhold til anbud mottatt 07.12.2015 og supplert med anbudspris på leie av råtomt 

mottatt 06.01.2016. 

 

4. Det inngås festekontrakt mellom Frøya kommune som bortfester og KN Eiendomsutvikling AS 

som fester om feste av nødvendig festetomt fra Gnr. 22, bnr. 55 på Melkstaden. Festeavgiften 

fastlegges til samme størrelse som for resten av festekontraktene i Nordhammarvik 

næringspark. 

 

5. Det forutsettes at det inngås egen avtale når det gjelder bruk av fellesarealene og at det er klare 

avtaler for bruken av utearealer inkludert parkering. 

 

6. Det forutsettes at brannstasjonen står ferdig senest til årsskifte 2016/2017 og at økning av 

leiekostnadene innpasses i budsjettet/økonomiplanen fra og med 2017. 

 

7. Anbyderne gis rett til å klage på selve anbudsantakelsen. Klagefrist er 10 dager etter varsel om 

vedtak er mottatt. 

 

Vedlegg: 

 

Anbudsprotokoll 

Særutskrift fra k-sak 63/15 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
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Saksbehandling og utredning i forbindelse med ny brannstasjon 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyrets sak 63/15 ble det vedtatt at det skulle utlyses et totalprosjekt i DOFFIN for bygging av ny 

brannstasjon på Sistranda. I konkurransegrunnlaget skulle det forutsettes både kjøp av nøkkelferdig bygg 

m/tilstrekkelig tomt og et bygg som leies over 10 år med opsjon på ytterligere leie i 10 år. Det skulle bes om 

pris for ulike alternative lokaliseringer, henholdsvis på Siholmen og på Melkstaden. 

 

Anbud ble utlyst 28.10.2015 med anbudsfrist 07.12.2015. Ved anbudsfristens utløp hadde vi mottatt 3 anbud 

som følger: 

 

Anbyder Tilbud – kjøp 

(ekskl. mva) 

Tilbud leie pr. 

år 

(ekskl. mva) 

Byggetid 

1. Ruta Entreprenør AS,   

Trondheim 

19.990.000,- 1.990.000,- 8 mndr. 

2. KN Eiendomsutvikling AS,             

Hitra 

13.777.660,-  

+ leie av fellesareal pr. år kr. 

594.000,- 

1.400.000,- 210 arb. 

dager 

(10,5 mnd) 

      3. Frøy Eiendom AS, Frøya 17.790.000,- 1.449.000,- 9 mndr 

 

Alle priser er gitt uten råtomt. Dette ble gjort for å ha lik sammenligning mellom de ulike anbud når det gjelder 

selve bygget og opparbeidet uteareal. 

Anbyder nr. 1 har forutsatt å benytte kommunens tomt på Melkstaden. Slik bygget er inntegnet på tomten blir 

denne for liten til det bygget som er tilbudt og til det nødvendige utearealet. Uansett er deres tilbud så høyt at 

det ikke vil nå opp i konkurransen. 

 

Som det fremgår av anbudsprotokollen er det anbyder nr. 2 og 3 som er rimeligst og med bakgrunn i dette ble 

det så på nytt sendt forespørsel til disse anbyderne om å komme med pris på råtomt både for kjøp og leie. 

Anbudsfrist var her satt til 06.01.2016.  

 

Anbyder nr. 2 har kommet med følgende priser: 

 

 Kjøp av tomt: kr. 1150,- pr. m2 

 Leie av tomt:  kr. 30,- pr. m2 

 

Anbyder nr. 3 har kommet med følgende priser: 

 

 Kjøp av tomt: kr. 1.210.000,-  

 Leie av tomt:  kr.      50.000,- 

Tomten som tilbys er beskrevet i tilbudet og er på ca. 2300 m2 som da betyr en kvadratmeterpris på 

henholdsvis kr. 526,- for kjøp og kr. 22,- ved leie. 

Alle priser er ekskl. mva. 

 

Tar man utgangspunkt i de kjøp/leiepriser for råtomt på 2300 m2 som er tilbudt fra tilbyder nr. 2 og 3 så får 

man følgende totale priser ekskl. mva.: 

 

KN Eiendomsutvikling AS: 

 

 Kjøp: kr. 16.422.660,- + leie av fellesareal pr. år på kr. 594.000,- 

 Leie:  kr.   1.469.000,- pr. år 

 Innløsningssum etter 20 år leie: kr. 8.200.000,- 

 

Frøy Eiendom AS: 

 

 Kjøp: kr. 19.000.000,- 

 Leie:  kr.   1.499.600,- pr. år 
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 Innløsningssum etter 20 års leie: kr. 12.000.000,- 

  

 

I anbudet fra KN Eiendomsutvikling AS har de forutsatt at de får kjøpe eiendom av Frøya kommune som ligger 

sør og øst for dagens Mestabygg. De vil i tillegg til brannstasjon bygge eget bygg som ligger inntil 

brannstasjonen og i sitt tilbud er det forutsatt felles vaskehall, møterom og treningsrom. Dette var det åpnet for 

i konkurransegrunnlaget. 

 

For kjøp er det derfor bare selve brannstasjonen med uteareal hvor kommunen blir eier, mens fellesarealene 

som ovenfor nevnt må det betales årlig leie for. Dette utgjør kr. 594.000,- pr. år og dette inkluderer alle 

driftsutgifter som strøm, renhold, kommunale avgifter, samt at møterom, vaskerom og treningsrom er innredet 

med nødvendige møbler og utstyr. 

Disse utgiftene for inngåelse av leieavtale vil også bli betalt av utleier for fellesarealene. For de arealer som kun 

omfatter selve brannstasjonen må leietaker betale strøm, vann og kloakk. 

 

I anbudet fra Frøy Eiendom AS er det i årlig leie inkludert tømming av oljeutskiller, septik, vedlikehold av 

ventilasjon, varmepumper og porter. 

 

Vurdering: 

 

I konkurransegrunnlaget er det inntatt følgende tildelingskriterier: 

 

Pris 60% 

Funksjonalitet/planløsninger 30% 

Byggetid 10% 

 

For de to anbyderne som er aktuelle dvs. anbyder nr. 2 og 3 må det foretas to separate vurderinger for 

henholdsvis kjøp og leie. Det gis poeng ut fra de priser som er gitt og funksjonaliteten til bygget med utearealer. 

Høyeste poengsum er 10 for hver enkelt kriterie og poengsummen multipliseres så med prosenten for vekting. 

Den som for høyeste poengsum er beste anbyder 

 

KJØP AV NØKKELFERDIG BYGG: 

 

KN Eiendomsutvikling AS: 

 

Pris:       8,6 poeng x 0,6 = 5,16 

Funksjonalitet:   9,5 poeng x 0,3 = 2,85(Ikke topp score som følge av fellesarealer,    

                                                                         men noe oppveies med at det er store arealer,  

samt kortere avstand til risikoobjekter fra Melkstaden) 

Byggetid:    9,5 poeng x 0,1 = 0,95 

SUM     = 8,96 

 

Frøy Eiendom AS: 

 

Pris:  10,0 poeng x 0,6 = 6,0 

Funksjonalitet:  9.7 poeng x 0,3 = 2,91(Ikke topp score som følge av lengre avstand til  

                     risikoobjekter.) 

Byggetid: 10.0 poeng x 0.1 = 1,0  

SUM     = 9,91 

 

Dersom det blir vedtatt at kommunen selv skal kjøpe så vinner her Frøy Eiendom AS 

 

LEIE AV BYGG M/UTEAREALER: 

 

KN Eiendomsutvikling AS: 

 

Pris:  10,0 poeng x 0,6 = 6,0 

Funksjonalitet   9,5 poeng x 0,3 = 2,85 
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Byggetid   9,5 poeng x 0,1 = 0,95 

SUM     = 9,80 

 

Frøy Eiendom AS: 

 

Pris:    9,7 poeng x 0,6 = 5,82 

Funksjonalitet   9,7 poeng x 0,3 = 2,91 

Byggetid: 10,0 poeng x 0.1 = 1,0 

SUM     = 9,73 

 

Dersom det blir vedtatt at kommunen skal leie bygg m/utearealer så vinner  

KN Eiendomsutvikling AS. 

 

Administrasjonen er etter kommunens delegeringsreglement gitt fullmakt til å anta anbud. I og med at vi har 2 

ulike «vinnere» alt etter om man skal eie eller leie, må antakelse av anbudet ses i sammenheng med valg av 

eierform. Dette er det formannskap og kommunestyre som må ta stilling til. 

 

For de to anbyderne så er KN Eiendomsutvikling AS sitt tilbud basert på en samlokalisering med oppføring av 

nybygg på Mestatomta som selskapet kjøpte i sommer. De forutsetter i sitt tilbud at de får erverve kommunens 

eiendom sør og øst for Mestatomta. Dette for at de skal få plass både til brannstasjon og sitt eget bygg med 

utearealer. De har allerede søkt om å få kjøpe/leie denne eiendommen, men vi har avventet denne saken inntil 

plassering av brannstasjon er avklart. 

Det er forutsatt som ovenfor nevnt fellesarealer mellom brannstasjon og KN Entreprenør AS når det gjelder 

vaskehall, møterom og treningsrom. Disse arealene skal etter tilbudet fullt ut driftes av KN Entreprenør inkl. 

strøm og renhold og er derfor inkludert i leieprisene som er tilbudt. Det må også inngås klar avtale med KN 

Entreprenør AS når det gjelder bruk av utearealet, slik at utrykning og ikke minst parkering for mannskapet sin 

biler ikke er sperret av maskiner og utstyr fra utleier. 

 

Når det gjelder Frøy Eiendom AS sitt tilbud så baseres det på «Festivaltomta» på Siholmen. Tomta er 

tilstrekkelig for de aktiviteter som skal foregå og her er minimale konflikter med annen trafikk eller bruk av 

utearealet. Det må her tillegges at dersom dette alternativet blir valgt så må det finnes annen lokalitet for 

Frøyafestivalen i fremtiden. 

 

Det haster nå å få på plass en ny brannstasjon. For tiden så går vi «fyringsvakt» for å holde temperaturen over 

null i de lokaler vi i dag benytter. Dette er en nødløsning som ble stillet til rådighet i fjor vinter og som ikke er 

en løsning for neste vinter. Med de temperaturer vi nå har så må garasjeanlegget oppvarmes med to 

varmekanoner. Dette er svært kostbart og går utover budsjettet innen brannvern som kunne vært benyttet til 

andre viktige tiltak. 

 

I tillegg er garasjeanlegget langt unna å tilfredsstille krav når det gjelder HMS for mannskapet og det er 

allerede kommet reaksjoner fra verneombud. Dette går på garderobeforhold og ikke minst manglende 

ventilasjon av branngasser som avgis fra brannbekledningen.  

 

Etter rådmannens vurdering må det nå snarest igangsettes bygging av ny brannstasjon, slik at vi kan møte en 

ny vinter uten at man må ha slike nødløsninger som man har i dag. Skal Frøya kommune har et slagkraftig 

brann- og redningsvesen så krever dette at man har tilfredsstillende lokaler både med hensyn til mannskap og 

utstyr. 

 

Med den lånegjelden kommunen Frøya kommune har vil det etter rådmannens mening være formålstjenlig å gå 

inn i en avtale om leie av brannstasjon. Vi leier i dag brannstasjon inkludert areal for FIG og IUA. Totalt utgjør 

dette en årlig budsjettert leie på totalt 444.000,- + mva. Ut fra de tilbud vi nå har mottatt betyr dette en økt 

utgift på ca. kr. 1 mill pr år for leie av et nytt bygg. Med den byggetid som er angitt i tilbudene vil ikke et bygg 

stå ferdig før på slutten av 2016 og en leieutgift vil derfor ikke påløpe før fra budsjettåret 2017. 

 

Rådmannen vil derfor tilrå at Frøya kommune går inn i kontraktsforhandlinger med  KN Eiendomsutvikling 

AS om leie av lokaler til brannstasjon med plassering på Melkstaden. Kontraktforhandlingene tar utgangspunkt 

anbudet fra KN Eiendomsutvikling AS om leie av lokaler mottatt 07.12.2015 og supplert med tilbud om leie av 

råtomt mottatt 06.01.2016. 
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Det gjøres oppmerksom på at alle tilbyderne har 10 dagers klagerett på antakelse av anbud. 
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TIPPEMIDLER 2016  

 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 

 

Frøya kommune prioriterer følgende tiltak for tildeling av spillemidler i 2016: 

Ordinære anlegg: 

1. Frøya flerbrukssenter – basishall     gjentatt 

2. Frøya Flerbrukssenter – garderober     gjentatt 

3. Frøya Flerbrukssenter – idrettsgulv rehabilitering   gjentatt 

4. Sistranda stadion – fotballhall     ny 

5. Sistranda stadion – klatrehall     ny 

6. Sistranda stadion – garderobesett     ny 

7. Sistranda stadion – sosiale rom     ny 

8. Frøya kultur og kompetansesenter – klubbhus for sjøsport  ny 

Nærmiljøanlegg: 

1. Sistranda Stadion – tursti      ny 

2. Sistranda Stadion – o-kart/sprintkart    ny 

3. Sistranda Stadion – sykkelstier     ny 

4. Sistranda skole – skateanlegg     ny 

5. Sistranda Skole – ballbinge      ny 

6. Sistranda skole – bevegelsesanlegg/hinderløype   ny 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt et rekordstort antall spillemiddelsøknader for 2016, 14 i tallet. 

Søknadene sendes elektronisk til Frøya kommune som saksbehandler dem og videresender dem til Sør-

Trøndelag fylkeskommune. Det er fylket som foretar den endelige prioriteringen for hele fylket på bakgrunn av 

fastsatte kriterier og sentrale føringer. 
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Administrasjonenes forslag til prioritering er i tråd med vedtak fattet i Frøya idrettsråd 3.12.2015. De tre første 

søknadene er gjentatt fra siste år og er godkjent av fylket. Grunnen til at de ikke fikk midler sist er mangel på 

spillemidler i forhold til total søknad i fylket. 

Alle prosjektene det søkes om er innarbeidet i «Helhetlig plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 

anleggsutvikling i Frøya kommune» noe som er en forutsetning for eventuell tildeling. 

Når det gjelder gjentatte søknader bør det være håp om å få bevilget midler på disse i 2016 selv om det hittil 

har vært opptil 4 års ventetid på spillemidler grunnet store restanser i fylket. Kan legge til at NMK Frøya og 

Nabeita IL fikk spillemidler i 2015. 

Vurdering: 

 

Alle søknadene for tildeling i 2016 er levert av samme byggherre, nemlig Frøya kommune. Det bør dermed 

ikke ha så stor betydning hvilket anlegg som står først og sist i den lokale prioriteringen, men de tre første bør 

fortsatt være topp prioritert. 
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BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016-2017 (TILLEGGSANMODNING) 

TILLEGGSANMODNINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

- Frøya kommune stiller seg positiv til å motta 5 enslige mindreårige flyktninger under 15 år 
i 2016 i tillegg til det antall som tidligere er vedtatt.  
Frøya kommune vil vurdere bosetting av ytterligere 8 enslige mindreårige i 2017 når 
kommunen har gjort seg erfaringer i oppfølgingsarbeidet gjennom 2016. 

- Rådmannen får forlenget fullmakt til å gå i dialog med IMDI og gjennomføre bosetting av 
flyktninger så snart det er forsvarlig i forhold til boligsituasjonen. 

 

Vedlegg: 

 

1. Brev til Frøya kommune om ”Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016” 
24.11.15 

2. Brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement – ”Bosetting av flyktninger med 
bakgrunn i dagens flyktningkrise”.  

3. Rapport fra arbeidsgruppe – ”Bosetting av flyktninger i Frøya kommune” 
4. Rundskriv 1/2015 fra IMDI  

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har tidligere behandlet saker om bosetting av flyktninger. Viser til sak 131/13,  sak 
114/14 , sak 839/15 og  sak 1774/15 hvor det i alle saker ble fattet positive vedtak. 

Det er tilsammen fattet vedtak om bosetting av  
15 flyktninger i 2015 (+1),  
20 flyktninger i 2016,  
17 flyktninger i 2017,  
14 flyktninger i 2018 og  
14 flykninger i 2019.  
(Til sammen 81 flyktninger) 
 
I siste brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) datert 24.11.15 anmodes Frøya kommune 
om å bosette ytterligere 20 flyktninger i 2016, hvorav 5 enslige barn og unge og 22 flyktninger i 2017, 
hvorav minst 8 enslige barn og unge.  

(NB: Denne anmodningen er i tillegg til tidligere vedtak.)   
 
Rapporten fra den tverrfaglige arbeidsgruppa som ligger ved saken er fortsatt et godt grunnlagsdokument 
for å gjøre nye vedtak om bosetting i Frøya kommune. Her belyses flere aktuelle utfordringer kommunen 
må ta tak i ved bosetting.  
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I denne saken hvor det anmodes om bosetting av enslige mindreårige er det viktig å se behovet for langt flere 
kommunale tjenestetilbud enn tidligere.  
 
Oppfølgingsbehovet til enslige mindreårige under 15 år vurderes av Barne- ungdoms- og familieetaten 
(Bufetat). Frøya kommune må ut fra denne behovskartleggingen vurdere aktuelle tiltak som bør 
igangsettes ved bosetting. 
Kommunen vil i tillegg til tjenesteyting etter flere aktuelle lovverk nå også omfatte tjenester og tiltak etter 
Lov om barnevernstjenester. 
 
IMDI oppfordrer kommuner som er anmodet om å bosette enslige mindreårige å vise samarbeidsvilje når 
Bufetat skaffer fosterhjem i kommunen, også bidra aktivt med å formidle kontakt mellom aktuelle 
fosterfamilier og Bufetat. 
 

(I rapporten vises det til Integreringstilskudd med 2015-tall (sist oppjustert 07.01.16).) 
 
Alle landets kommuner får tilskudd etter samme sats og nivå som endres årlig, og satsene for tilskudd i 
2015 er: 
Integreringstilskudd etter bosettingsår: 

o År-1 (2015)   kr. 184 000 (voksne)    (*Regnes som voksne fra fylte 18 år) 
kr. 184 000 (barn) 
kr. 234 000 (enslige voksne) 
 

o År-2    kr. 220 000 
o År-3    kr. 160 000 
o År-4    kr.  83 400 
o År-5    kr.  70 000 

 
 Barnehagetilskudd     kr.   24 500 (engangstilskudd) 
 Eldretilskudd      kr. 162 000 (engangstilskudd) 
 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige  kr. 191 300 (inntil fylte 20 år) 

 
Tilskudd ved bosetting av personer av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller 
atferdsvansker: 

 Tilskudd 1:      kr. 175 900 (engangstilskudd) 
 Tilskudd 2:       Inntil kr. 1 080 000 i inntil 5 år 

 

I statsbudsjettet for 2016 og i tilleggsnummer til statsbudsjettet om økte asylankomster foreslår 
regjeringen å øke det særskilte tilskuddet med kr. 100 000 pr. enslig mindreårig flyktning bosatt 
i 2016 og et ekstratilskudd på kr. 50 000 pr flyktning som blir bosatt i 2016 ut over det antallet 
kommunen er anmodet om og har vedtatt. 
 
Boligsituasjonen i Frøya kommune er fortsatt vanskelig både ifht kommunale utleieboliger og private 
utleieboliger. 
Det er planlagt bygging av 8 utleieboliger i 2015, hvor flyktninger skal prioriteres ifht å få framdrift i 
bosettingsarbeidet. I tillegg til disse 8 utleieboligene jobbes det med å bygge ytterligere 8 enheter i 2016. 
Dette er ikke ferdigbehandlet med tanke på utlysning i Doffin og opsjon på leie fra kommunal side.  
Det er gjort forsøk på å omdisponere kommunale enheter for å dekke behovet på bolig, noe som ikke har 
lyktes. Det er gjort flere forsøk på å finne utleieboliger i det private markedet men kun med noe resultat. 
 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har tidligere gjort positive vedtak i forhold til mottak og bosetting av flyktninger, og har 
til nå bosatt 17 flyktninger i 2015.  
Det er fattet vedtak om å bosette tilsammen 81 flyktninger i perioden 2015 - 2019. 
 
I denne saken anmodes det om å bosette mindreårige i tillegg til voksne flyktninger, noe som gjør at 
kommunen får større utfordringer ifht økt ressurs- og tjenestebehov.  
Dette gjelder spesielt innenfor barnevern, psykisk helsetjeneste, helsestasjon og skole.  
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Det vil kreve et meget godt samarbeid på tverrs av virksomhetene internt i kommunen, samt et behov for 
å styrke det kompetansemiljøet kommunen allerede har.  
 
Det gies særskilte tilskudd til kommunen ved bosetting av enslige mindreårige. Det viser seg likevel å ikke 
bli nok for å dekke det tette oppfølgingsarbeidet som kreves for denne gruppen. 
 
En utfordring vi fortsatt ser i bosettingsarbeidet er den store mangelen på tilgjengelige utleieboliger.  
Vi har så langt lyktes i å leie midlertidig på det private boligmarkedet, uten at dette dekker et akseptabelt 
botilbud for flyktningene over tid.  
Byggestart av de første 8 boligene er forsinket, og dette innebærer en forsinkelse av bosetting i 2016.  
Skal vi kunne motta de 20 enslige voksne flyktningene i 2016 det allerede er gjort vedtak på, er dette en 
utfordring i seg selv. Det å ta imot 15 voksne i tillegg dette året synes urealistisk. 
 
Det vurderes derfor at vi kan bosette 5 enslige mindreårige under 15 år i 2016, da disse vil plasseres i 
fosterhjem gjennom Bufetat. Kommunen kan vurdere ytterligere bosetting av enslige mindreårige i 2017 
basert på erfaringer gjort gjennom dette året. 
 
Imøtekommer vi tilleggsanmodningen i sin helhet i brev fra IMDI datert 24.11.15 vil Frøya kommune  
innen 2020 bosette til sammen 123 flyktninger. I tillegg kommer det bosetting av voksne og barn ved 
familiegjenforening.  
 
Når bosettingen blir av et så stort omfang vil det også kreve en tydelig og koordinerende ledelse av 
flyktningtjenesten i form av en lederfunksjon tilsvarende 100% stilling.  
Denne stillingen skal koordinere samarbeidet mellom de ulike kommunale enhetene  
med tjenesteyting innenfor voksenopplæring/kvalifisering, arbeid/språkpraksis, integrering/kultur, 
skole/barnehage, helse og annet.  
Flyktningtjenesten vil fortsatt organisatorisk ligge under NAV. 
 
Allerede bosatte flyktninger er nå i gang med sitt 2-årige Introduksjonsprogram. Siden Frøya kommune 
har lite egnede areal for undervisning av større grupper, har kommunen inngått en 1-årig leiekontrakt 
med Frøya videregående skole. Dette innebærer leie av 2 klasserom med tilhørende kontor for lærere i 
”gammelskolen”. 
Ved bosetting av flere flyktninger i årene som kommer må kommunen finne faste egnede lokaler for 
Voksenopplæringen bestående av klasserom, lærerrom og grupperom.  
Det foreslås at det sees på en oppgradering av den gamle helse-/legefløya på rådhuset. 
 
9 av 15 flyktninger bosatt i 2015 er gifte og søker familiegjenforening, der 1 allerede har fått sin kone til 
Frøya. Ektefeller som kommer ved familiegjenforening har rett til Introduksjonsprogram på lik linje med 
flyktningene som IMDI har anmodet kommunene om å bosette. 
I tillegg til å få på plass boliger og egnede undervisningslokaler, må Frøya kommune jobbe konstruktivt 
ifht å forberede oppvekst/skole, barnevern og helse i de utfordringene dette vil medføre. 
 
Ut fra de vurderingene som er gjort anbefales det å bosette 5 enslige mindreårige under 15 år i 2016, i tillegg 
til tidligere vedtak. Frøya kommune kan vurdere ytterligere bosetting av 8 enslige mindreårige i 2017 etter at 
kommunen har gjort seg erfaringer i oppfølgingsarbeidet gjennom 2016. 
Ved positivt vedtak må Frøya kommune jobbe konstruktivt og planmessig med de utfordringene som er 
belyst. I dette ligger det også noen investeringer i form av bygningsmasse 
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RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Planstrategi – Drøfting 

 

E-Kommune – Forventningsavklaringer 

 

Kultur og Næring – Midlertidig organisering 

 

Vedlegg: 

 

Fremdriftsplan planstrategi. 
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ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

Mobbing - Drøfting 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 08.12.15  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 08.12.15 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 08.12.15. 
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REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - VEDTAK OM 

UTLEGGING TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til 

kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg: 

Planbeskrivelse med bestemmelser 

Plankart 

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Innspill i tråd med kommunedelplan 

Høringsinnspill til Rabben Marina fra Lerow 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn: 

Planstrategi for Frøya kommune, vedtatt i 2012, peker på at kommunedelplan for Sistranda 

bør revideres i 2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med 

revidering av kommunedelplan for Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 

25.06.09. 

  

Rådmannen har opprettet en arbeidsgruppe som har fulgt planarbeidet tett. Gruppa har bestått 

av: 

 Kommuneplanlegger (jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag) 

 Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/Andreas Kvingedal) 

 Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/Silje Meslo Lien) 

 Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski) 

 Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

 Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 



 

Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-

06-27 nr.71.) Den rettskraftige delen av planen består av plankart med tilhørende 

bestemmelser. Den juridiske virkningen framgår av PBL § 11-6. Virkningen er at det ikke er 

tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som er i strid med plankart med 

bestemmelser: 

 Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål. 

 Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, 

hva som må være oppfylt før en plan- eller byggesak kan avgjøres og under hvilke 

rammer utbygging og videre planlegging kan skje.   

 

Bestemmelsene inngår i samme dokument som planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper 

planens juridiske virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har 

den en kort beskrivelse av av endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009. 

 

Ny kommunedelplan skal erstatte kommunedelplan fra 2009. Sistranda har vært, og er i rask 

utvikling, og det er knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de 

ulike interessene komme fram og belyses, avveininger skal foretas for å komme fram til gode 

og helhetlige beslutninger om arealbruken. Det er utarbeidet konsekvensutredning (KU) og 

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunnlag for å vurdere endringer i planen. KU og 

ROS følger planen i ett samla dokument.  

 

Formål med prosessen:  

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.15, som er å finne 

på kommunens hjemmeside. Her presiseres at ulike folkehelsetiltak har vært viktige tema ved 

siden av å løse utbyggingsbehov som bl.a. småbåthavner, varierte boligtilbud og varierete 

næringsområder. 

 

Prosess:  

Det har vært gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding 

av planprogram og høringsutkast, jamfør PBL § 5-1. I tillegg til folkemøte og åpne 

kontorkvelder, er det avholdt åpent møte for næringslivet og egne møter med særlige 

interessenter. Oppstart av planarbeidet er også annonsert i lokale medier, samt på kommunens 

hjemmeside. For utdypende opplysninger, se vedtatt planprogram.  

 

Barn og unges rett til medvirkning er særskilt påpekt i PBL § 5-1. I prosessen er der brukt 

verktøyet Barnetråkk for å sikre dette. Barnetråkk er et digitalt verktøy som gir oppdatert 

lokalkunnskap om barn og unges arealbruk. Registreringene blir til et temakart som passer inn 

i det øvrige plangrunnlaget til kommunen. Å ta i bruk kartgrunnlaget med barn og unges 

preferanser i nærmiljøet gir grunnlag for gode politiske beslutninger og bedre planlegging, 

samt at det dekker sentrale dokumentasjonskrav. Tjenesten registrerer: elevenes skolevei, 

steder de liker: aktiviteter og beskrivelser av steder og hva som bør endres: problemer, farer 

eller aktiviteter.  

 

Innspillene kommet i prosessen er vurdert av rådmannens arbeidsgruppe. Vurderingene er 

utdypet i konsekvensutredningen (se vedlegg). Innspillene som rådmannen har tilrådd er 

innarbeidet i planbeskrivelse med bestemmelser og plankart.  

 



Det har i tillegg kommet innspill som vurderes å være i tråd med gjeldende kommunedelplan. 

Disse er ikke inkludert i konsekvensutredningen, men ligger vedlagt i egen tabell.  

 

Forholdet til eldre planer: 

Den nye kommunedelplanen bygger på kommunedelplan vedtatt i 2009. Denne ble utarbeidet 

etter Plan- og bygningsloven 1985. Konvertering til ny plan- og bygningslov (av 27.juni 2008) 

har medført mindre endringer av formål som er utgått ihht. ny lov. Her er det tatt 

utgangspunkt i hvordan områdene faktisk brukes i dag.  

 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner 

Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommuneplanområdet. Dette 

gjelder for Ervika, Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhamarvik 

næringspark. Disse er gjengitt i planbeskrivelsen. De er dessuten tilgjengelige i kommunens 

karttjeneste. I følge § 11-6 i PBL vil framtidig arealbruk fastsatt i kommuneplan være 

bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Der det eventuelt blir motstrid 

mellom kommuneplan og eldre reguleringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder. 

I ny kommunedelplan er i hovedsak vedtatte eldre reguleringsplaner vist som hensynssone 

etter PBL § 11-8f, Sone hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde. I den delen av sentrum 

som omfatter bl.a. idrettsanlegg, kommunehus og skoleanlegg, er det noen endringer/ 

justeringer i arealbruken. Her gjelder derfor kommundelplanen der det er motstrid med 

reguleringsplan vedtatt 07.08.1982. 

 

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde:  

· Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014, skal fortsatt gjelde. 

· Frøya kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, landdelen av planen skal 

fortsatt gjelde, søndre del av sjødelen foreslås endret.  

· Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde. 

· Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012, skal fortsatt gjelde. 

· Rabben vest, vedtatt 01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

· Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

· Rabben boligfelt, sist endret/vedtatt 25.02.99, skal fortsatt gjelde. 

· Reguleringsplaner for Nordhammarvik Næringspark, sist endret/vedtatt 20.06.2013, 

skal fortsatt gjelde. 

· Reguleringsplan Ervika havn, godkjent 23.10.2008, skal fortsatt gjelde. 

· Reguleringsplaner for Siholmen vedtatt 05.11.2015 og for Sistranda boligtun vedtatt 

22.09.2010 skal fortsatt gjelde. 

· Herredshus, Helsesenter m.m. vedtatt 07.08.1982. Her gjelder kommuneplanen ved 

motstrid med eldre reguleringsplan. Det foreslås endringer med utvidelse av areal til 

idrettsanlegg og endret fordeling av boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau og 

en mindre endring av kjøreatkomst til fotballhallen. 

 

 

 

 

Hovedinnhold i planen: 

Under listes hovedendringene i høringsutkastet. For nærmere utdypning og vurderinger, se 

konsekvensutredning og planbeskrivelse med bestemmelser.  

 

Offentlig eller privat tjenesteyting 



Det er vurdert tre områder til framtidig helsehus/boliger til pleietrengende: Grønnskaget øst 

for fylkesvegen, Beinskardet og Gulosmyran.  

 

Beinskardet vurderes å være beste alternativ da det ligger nært sentrum på Midtsian og 

området er stort nok til å samle pleie- og omsorgstjenesten på ett sted. Her kan det legges til 

rette for å benytte ressursene bedre, dette gjelder både ansatte og utstyr. Den sentrale 

beliggenheten gjør at pasienter og beboere lettere kan benytte seg av tilbud i sentrum og det 

er enklere for pårørende å komme på ”snarvisitt” i forbindelse med andre gjøremål i. 

Beinskardet er dessuten nært dagens base for helsetjenester. Arealet er stort nok til å dekke 

behovet ut over kommuneplanperioden (10-12 år). Dette er viktig for å kunne sikre en 

effektiv, samlet tjeneste også på lang sikt. Utbyggingen oppfattes som naturlig fortetting av et 

allerede utbygd område.  

 

Områder som i kommunedelplanen fra 2009 var disponert til allmennyttig formål er nå vist 

som eksisterende områder for offentlig eller privat tjenesteyting. Dette gjelder utbygde 

barnehager på nedsida av fylkesvegen på Grønnskaget, samt på Nordrabben. I tillegg er 

områder som tidligere var vist til offentlig formål på Midtsian nå vist til offentlig eller privat 

tjenesteyting, med unntak av noen mindre områder som er tilbakeført/omdisponert til boliger 

(B3). B3b – gamle videregående skole, har også vært diskutert med tanke på utvidelse av 

barne- og ungdomsskolen. Rådmannens innstilling er at kapasitetsproblemer på skolen møtes 

med: 

 Mer effektiv bruk av skolens arealer. 

 Utnytte ledig kapasitet på andre skoler – vurdering av dagens skolegrenser. 

 

 

Boliger 

Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra 4634 

per 01.01.2015 til 5500 i 2040.   

 ÅR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Folkemengde 

Frøya kommune 4144 4215 4314 4326 4369 4506 4547 

Antall byggetillatelser 

på boliger/leiligheter  24 29 21 12 35 61 45 
 Tabell: sammenheng befolkningsutvikling og boligbygging på Frøya i perioden 2008 – 2014  

 

Utviklingen i boligbygging og befolkningstall henger sammen.  Tallene over gjelder hele 

kommunen. Med bakgrunn i erfaringer er det anslått at ca halvparten av boligbyggingen skjer 

på Sistranda.  Framskrevet boligbyggeprognose for Sistranda gir ut fra dette et 

tilretteleggingsbehov for ca 25 boliger/leiligheter i året, dvs. 300 boliger i 12-årsperioden.  

 

Det er behov for flere og varierte boligområder. Etterspørselen etter rimelige boliger er stor. 

Dette tilsier tett utbygging i flere områder. Det er videre stort behov for leiligheter i sentrum. 

Samtidig er det også mange som ønsker eneboligtomter. Svært mange ønsker å bo sjønært. 

Det er også etterspørsel etter mer landlige eneboligtomter, også her med ønske om 

sjøkontakt.  

 

Innenfor vedtatte reguleringsplaner ligger det pr. i dag ca 90 boenheter som ikke er realisert.  

 



I tillegg ligger det en arealreserve til boligformål i gjeldende kommunedelplan på 150 daa hvor 

det ikke er utarbeidet reguleringsplan. Av dette er ca 50 daa i Ervika og 100 daa på Sistranda. 

På Sistranda ligger denne reserven i tilknytning til eldre, etablert boligbebyggelse.  

 

Det er nødvendig å utarbeide reguleringsplaner for områdene, inklusive for de eldre, etablerte 

boligområdene på Sistranda. Dette sikrer en optimal utnyttelse av arealene, samtidig som 

viktig felles infrastruktur som vegatkomst, lek og uteoppholdsareal m.v. blir løst. 

 

Til sammen er vel 200 daa fordelt på 11 områder er utredet til boligformål. Av dette tilrås 8 

områder tatt inn i kommuneplanen, flere i redusert omfang. Disse tilsvarer 88,6 daa 

utbyggingsområde. 

 

Dette gir følgende reserve: 

 

Bolig/tomtereserve Sistranda Siholmen- Ervika 

Ferdigregulerte områder 90 tomter  0 tomter 

Avklart i tidligere 

kommuneplan – ikke 

regulert 

100 daa (delvis 

fortetting) 

50 daa 

Ny kommuneplan 2015 66,1 daa 22,5 daa 

 

 

Følgende nye boligområder foreslås: 

 

- Siholmen - Ervika: Boliger på strekningen Siholmen - Ervika er ment å dekke etterspørsel 

etter mer landlige boliger.  

o B1 er nytt boligområde på 7 daa og ligger ca 1,6 km fra sentrum. Dette erstatter delvis 

område for spredt boligbygging fra kommunedelplan 2009.  

 

o B11 på 15,5 daa, ligger nedenfor fylkesvegen nord for Siholmen, ca 1,5 km fra 

sentrum. Området er tenkt som et tilbud med nær tilknytning til sjøen. 

 

- Sentrumsnære boliger/Sistranda: Det foreslås 6 nye boligområder på til sammen 66,1 daa i 

tilknytning til sentrum. Områdene ligger i en avstand på inntil 1,4 km fra skoleområdet i 

sentrum. Ubebygde områder i B3 egner seg til leilighetsbygg/lavblokk. De øvrige områdene til 

tettere småhusbebyggelse. 

 

o B2 øvre del av Sivegen, 13,5 daa, med enkel forbindelse til skole/sentrum og 

fritidsaktiviteter. Dette er utvidelse av eksisterende boligområde.  

 

o B3 a, b, c utgjør et sammenhengende område for hovedsaklig tett utbygging. Området 

er på 19,7 daa hvorav 6,7 daa er bebygd. Dette gir 13 daa uutnytta boligareal i direkte 

tilknytning til sentrum.  B3 b er en omdisponering av gamle videregående skole.   

 

o B4 er en tilbakeføring til bolig (2,6 daa) i tilknytning til Grønnskagveien 32.  

 

o B5 er et område på 4,3 daa øst for Beinskaret.  

 

 



o B6 a, b, c utgjør et sammenhengende område på 27,5 daa på Sørrabben.  

  

o B7 Sørrabben på 5,2 daa ligger i strandsonen like nedenfor fv. 714.  

 

Næring 

For videre næringsutvikling er det tatt utgangspunkt i at området ved Nordhammarvik 

næringspark kan være et godt utgangspunkt. En stor del av næringslivet på Frøya er knytta til 

sjøbasert virksomhet, og det er derfor behov for utvidet areal til dette, jf. at Nordhammarvik 

næringspark allerede er fylt opp av interessenter. Det er imidlertid viktig å legge til rette for 

næring som ikke er avhengig av sjøtilknytning et annet sted. Dette for å spare verdifull 

strandsone. Følgende næringsområder er foreslått: 

 

N1, Sjøtilknytta næring 

Området foreslås som en direkte utvidelse mot nord av Nordhammarvik næringspark. Her er 

det grunt og det ligger til rett for en utfylling. Det er viktig at utfyllingen avrundes mot nord 

slik at en får etablert en mest mulig naturlig kystlinje.  Det må utarbeides reguleringsplan for 

området. 

 

N2, for ikke sjøbasert næring 

Det har vært vurdert to områder som begge ligger på vestsida av fylkesvegen og nært det 

etablerte industriområdet.  Vest for fylkesvegen ligger det også en gravplass og noen boliger 

samt en bensinstasjon/verksted. Dette er virksomheter som det må tas hensyn til. Ut fra 

konsekvensutredningen konkluderes det med at alt. mot nord, N2, er det beste. Området gir 

rom for buffersone mot eksiterende boliger og vil ikke forstyrre gravplassen i samme grad 

som det sørlige alt. 

 

Småbåthavn - farled 

Behovet for småbåthavn er stort, og antall plasser er anslått til 2-300 plasser i planperioden, 

dette er basert på et betydelig udekt behov. Ut fra konsekvensutredningen konkluderes det 

med at intensjonen fra kommunedelplan 2009 videreføres med tilbud både ved Siholmen og 

Rabbenkaia.  Dette medfører en utvidelse av småbåthavn ved Rabbenkaia ifht. gjeldende plan. 

Se forøvrig beskrivelse av Rabben under annet: KB1. 

 

I tillegg vises et havneområde i sjø/farled utenfor Midtsian/Frøya kultur- og 

kompetansesenter. Utgangspunktet er å vurdere havn med tosidig molo og kaiplass til Frøya 

videregående skole sin båt (fru Inger) og til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I tillegg 

skal det gis muligheter for etablering av gjestehavn for småbåter. Her må det utarbeides 

reguleringsplan som også ivaretar det nære landområde med bl.a. Sistien, jf. retningslinje 

tilknyttet bestemmelse 4.3. 

 

Naust 

Det er kommet inn innspill om naust, både ønske om nye naust og anmodning om å sikre 

eksisterende naust slik at disse kan bygges opp igjen/restaureres ved behov. Eksisterende 

naust framstår som relativt spredt. Det ikke er tradisjon for å bygge mange naust i 

sammenhengende rekke, men heller ett naust på hver eiendom. Dette landskapsbildet er det 

ønske om å bevare. 

 

Følgende tilrådninger foreligger: 



o Sør for Rabbenkaia, vist som Annet byggeområde Naust. Dette området som er 

avgrenset av sjøen og fylkesvegen, begrenses i ny plan til de sjønære områdene. 

Området opp mot vegen tilbakeføres til LNFR. 

o I LNFR områdene nedenfor fylkesvegen mellom Nordhammervika og Siholmen vises 

en sone med åpning for spredt naustbebyggelse. Planbestemmelsene fastslår at 

eksisterende naust i LNFR området med åpning for spredt naustbebyggelse, skal 

inngå i planen, samt at det tillates bygd maks 4 nye naust på eiendommen 19/9 og 

19/20 (jf. innspill naust).  

o Det er også kommet innspill om naust i tilknytning til Folkeparken.  Ivaretakelse av 

dette går fram av føringer for reguleringsplan, jf. kommunedelplanens bestemmelser. 

 

Sentrumsformål 

Planen viser to nye områder til sentrumsformål. Dette omfatter forretninger, tjenesteyting og 

boligbebyggelse, herunder nødvendige grøntareal og trafikkareal til bebyggelsen. 

 

o S1 er en mindre utvidelse av eksisterende sentrumsformål.  

Her inngår forretningsbebyggelse og Sistien. Det vises til konsekvensutredningen hvor 

det konkluderes med at dette er en liten utvidelse som med avbøtende tiltak/aktsomhet 

lar seg løse. 

o S2 Siholmen 

Dette er et uregulert område hvor det har vært stor aktivitet i mange år. Den faktiske 

arealbruken er reiseliv, bolig, forretning og tjenesteyting. I tillegg arrangeres 

Frøyafesivalen ved Siholmen hver sommer.Kommunedelplanen fra 2009 viste området 

til havneområde, erverv og naust/sjøhus, mens naboområdet var vist til senterområde. 

I 2014 ble det godkjent reguleringsplan for naboområdet, som ble regulert til 

forretning/kontor samt område med sjøhus, naust, og bygg tilknyttet Frøya 

videregående skole/ fiskerivirksomhet. Det er en intensjon om å opprettholde variert 

aktivitet på Siholmen, og det er mest hensiktsmessig å benytte sentrumsformål for å 

ivareta dette. 

 

Annet  

KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 

Dette er et uregulert område som i kommunedelplan 2009 ble vist som annet byggeområde: 

Allmennyttig formål. Allmennyttig formål inngår ikke i PBL 2008, og området vises i forslag 

til ny plan til kombinert bygge- og anleggsformål KB1.  Dette omfatter også en fylling i sjø. 

Det pågår reguleringsarbeid for området. Dette er en utvidelse av småbåthavn i 

kommunedelplan fra 2009, jf. omtale side 14 under småbåthavn og KU. 

 

Gangveg 

For å ivareta bedre trafikksikkerhet er det foreslått gangveg/fortau langs i Sørveien samt 

Mellomveien mellom Siveien og forbi Internatbakken. Dette ivaretar myke trafikanter på veg 

til sentrum, skole og til fritidsaktiviteter. 

 

I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 

Idrettsanlegget ved Golanskogen foreslås utvidet for å gi plass til fotballhall. Denne er 

planlagt delvis på nåværende utendørs fotballbane som nå erstattes med en mindre sjuerbane. 

Adkomst til fotballhallen forusettes å skje i tilknytning til eksisterende veg i område for 

tjenesteyting, ev. med en justering av denne.  

 



F1, Friområde  

Frøya folkepark skal være en opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske og 

kulturelle utvikling. Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter. Noen 

historiske bygg blir flyttet til området i tillegg til at typiske sjøhus blir satt opp. I det samme 

området er det etablert et miljø for sjøsport/kiting som innlemmes i folkepark-planene. 

Etablering av Folkepark kombinert med kiting vil bidra positivt til det sosiale og kulturelle 

miljøet på Frøya. Folkeparken blir liggende sentralt på Sistranda og vil virke samlende for alle 

grupper i befolkningen og vil bidra positivt til integrering av innvandrere.   

Administrasjonsbygg for folkeparken tenkes etablert sør for Frøya kultur- og 

kompetansesenter, innenfor området avsatt til sentrumsformål. Sistien vil være et viktig del av 

folkeparken. God utforming av Sistien mellom F1 og Administrasjonsbygget vil være 

vesentlig, se bestemmelse 3.6. Det skal utarbeides reguleringsplan for folkeparken. 

 

Turveg 1/ utvidelse Sistien 

Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Siholmen til Rabbakaia, videreføres 

fram til Nordhammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og sykkelvegtilbud 

langs fylkesveg 714. Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er også knyttet til 

turveger innover Hauan. Stien binder også sammen ulike områder og aktiviteter som foregår i 

strandsona. Denne vil få en enkel opparbeiding, gruslagt i 2,-2,5 meters bredde. Dette skal 

gjøre stien brukbar for syklister og rullestoler/barnevogner. Det er samtidig viktig å innordne 

stien til landskapet og unngå å overdimensjonere den. Turstien er både ment å være et tiltak 

som skal fremme rekreasjon og friluftsliv, samtidig som det utgjør en attraktiv veg for gående 

og syklende på veg til og fra daglige gjøremål.  Stien skal ha en høyere standard mellom 

folkeparken og Administrasjonsbygget sør for Frøya kultur- og kompetansesenter.  

 

I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide rasteplass/utsiktspunkt ved endepunktet i 

sør, rett nord for avkjørsla til Nordhammervik næringspark.  Her ligger en del av den gamle 

fylkesvegen i en kurve på utsida av dagens veg.  Det forutsettes at bilatkomst til området skjer 

via atkomstvegen til industriområdet, og at området ellers opparbeides som en rasteplass med 

utsikt mot sjøen.  

 

Planbestemmelsene angir de juridisk bindende bestemmelsene av planen, og er listet fra side 

19 i planbeskrivelsen.  

 

Vurdering: 

 

Denne saken ble første gang fremmet i formannskapet 08.12.15. Det ble da fattet følgende 

vedtak:  

 

Det jobbes videre med kommunedelplana ut fra følgende innspill: 

Det sees på om det er mulig å plassere helsehuset og omsorgsboliger enda nærmere 

sentrumsfunksjonene. 

 

Det er ønskelig at enda flere muligheter for sjønær bebyggelse vurderes, jfr mellom 

Siholmen og Fredagsvika. 

 

Videregående skoles behov for sjøanlegg taes høyde for. 

  



Arealet som den gamle videregående skole i dag ligger på må sees nærmere på. Her 

kan det være aktuelt å dele arealet mellom behovet for en mulig fremtidig utbygging 

av Sistranda skole opp imot behovet for boliger. 

 

Plassering av renseanlegget 

 

Byggegrense mot sjøen, den vil måtte være differensiert. 

 

Gangveien mellom Beinskardet og kommunesenteret må være sammenhengende 

 

Enstemmig. 

 

Saken var deretter oppe i kommunstyret 10.12.15. Her ble følgende vedtak fattet:  

 Saken trekkes da den er send tilbake til plangruppen for videre utredning. 

 

Enstemmig. 

 

Rådmannen har etter disse vedtakene innhentet opplysninger og arbeidet videre med 

innspillene. Disse er vurdert og innarbeidet i saksdokumentene.     

 

På bakgrunn av innspill til planarbeidet, konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

innstiller rådmannen at kommunestyret vedtar at Frøya kommune legger forslag til plankart og 

planbeskrivelse med bestemmelser, datert 11.01.2016, ut på høring og offentlig ettersyn, 

jamfør plan- og bygningslovens § 11-14.  
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INNLEDNING

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter
plan- og bygningsloven og veileder T-1 493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens arealdel.
I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangsp unkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap (DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i planlegging , revidert desember 2011 .

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et he lhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering av
utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prio ritering foreslås.

I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hel e planområdet, særlig relatert til klima- og naturba -
serte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/avbøten de tiltak som ev. må tas. Dette gjelder f.eks. fare
for ekstremnedbør med risiko for flom, ekstremvær m ed sterk vind, fare for skog-, gress- eller lyng-
brann osv. Forøvrig vises det til KU og Plan for kommunal beredskapsledelse, 26.02.1 5 i sak, PS 14/1 5,
oppdatert 20.10.1 5 samt Risiko- og Sårbarhetsanalyse 201 5.

I konsekvensutredningen (KU) blir en rekke tema vur dert, jf. metodebeskrivelse på side 6 og 7. Samla
vurdering etter hvert formål oppsummerer og konklud erer. Hensyn som må tas ved videre planleg-
ging/utbygging og avbøtende tiltak framgår av plank art og bestemmelser/retningslinjer. Planforsla-
gets samla virkninger er kort beskrevet fra side 75 .
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Konsekvensutredning av enkeltområder, metode 

Her presenteres og vurderes konsekvenser for miljø og samfunn av nye byggeområder og områder 
der det blir lagt opp til vesentlig endring i arealbruk i nåværende byggeområder. Utredningene er 
basert på kjente registreringer i kommunen, analyser, faglig skjønn, befaringer og andre kjente opp-
lysninger. Metodikken er beskrevet i Miljøverndepartementets veileder T-1493, Konsekvensutredninger 
Kommuneplanens arealdel.  
Fargebruken angir hvilken konflikt som kan forventes mellom foreslått arealbruk og berørte verdier 
og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår under: 

Ingen negative konsekvenser 
Middels negative konsekven-
ser 
Store negative konsekvenser 

 
Følgende tema utredes, listen er utvidet og mer nyansert enn det som ble meldt i planprogrammet. 

TEMA MILJØ PRESISERING AV VIRKNINGER.  METODE – KILDER. 
Landbruk Dyrka mark, dyrkbar mark, beite, kulturlandskap og produktivt skogareal 

Ved omdisponering av jord- og skog ressurser skal følgende utredes: 
• Arealomfang  
• Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet)  
• Dyrkbarhet 
• Driftsmessige konsekvenser 
Utredninger tar utgangspunkt i AR50, beitekart. 

Naturmangfold I hvilken grad foreslått arealbruk påvirker nasjonalt og regionalt viktige naturtyper og 
arter samt viktige lokale forekomster.  
Utredninger tar utgangspunkt i prinsippene i naturmangfoldloven og gjøres ut fra 
kjent kunnskap/ registreringer i naturbasen. 

Vann og vassdrag Vurdere hvordan vannressursene blir berørt av foreslått arealbruk, herunder drikke-
vannskilder.  
Utredninger tar utgangspunkt kjent kunnskap/ registreringer i nve-atlas og vann-nett. 

Strandsone Særskilt vurdering av allmennhetens interesser av friluftsliv, landskap, kulturminner og 
naturverdier i strandsonen.  
Utredninger tar utgangspunkt i: 
Friluftsliv: Lokal kartlegging med verdsetting av friluftsområder, jf. naturbasen. 
Landskap: Viktige kulturlandskap (naturbasen) og Oppfølging særlig verdifulle kultur-
landskap (Fylkesmannen).  
Kulturminner: databasen Askeladden.  
Naturverdier: kjent kunnskap/ registreringer i naturbasen. 

Landskap og estetikk Påvirkning av landskapstype, nær og fjernvirkninger av tiltak.  
Utredninger tar utgangspunkt i Viktige kulturlandskap (naturbasen) og Oppfølging 
særlig verdifulle kulturlandskap (Fylkesmannen) samt faglig skjønn*. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

I hvilken grad foreslått arealbruk påvirker kulturminner og kulturmiljø.  
Utredninger tar utgangspunkt i registreringer i databasen Askeladden. 

Forurensning: luft, 
jord og vann 

Vurdere om foreslått arealbruk i seg selv vil medføre forurensning. 
Vurdere om området allerede er forurenset.  
Utredninger tar utgangspunkt i Grunnforurensing miljødirektoratet: 
http://grunn.miljodirektoratet.no/ og www.miljøstatus.no samt faglig skjønn*. 

Støy Vurdere i hvilken grad foreslått arealbruk vil føre til økt støy.  
Vurdere om området allerede er støyutsatt sett i forhold til foreslått arealbruk.  
Utredninger tar utgangspunkt i SVV sitt støyvarselkart: 
http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-
Trondelag samt faglig skjønn*. 

Sammenheng areal- Vurdere om foreslått arealbruk fører til vesentlig økt transportbehov, jf. Statlige plan-
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bruk -transportbehov retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
Utredninger tar utgangspunkt i faglig skjønn*. 

TEMA SAMFUNN PRESISERING AV VIRKNINGER.  METODE – KILDER. 
Barn og unges opp-
vekstvilkår 

Hvordan foreslått arealbruk vil påvirke barn og unges muligheter til lek og opphold i 
trygge og trafikksikre omgivelser.  
Utredninger tar utgangspunkt i barnetråkkregistreringer og faglig skjønn*. 

Friluftsliv  Hvordan foreslått arealbruk vil påvirke muligheter for å drive med friluftsliv. 
Utredninger tar utgangspunkt Lokal kartlegging med verdsetting av friluftsområder, jf. 
naturbasen. 

Øvrig folkehelsetema • Vil foreslått arealbruk hemme eller fremme kriminalitetsforebygging? 
• Vil foreslått arealbruk påvirke befolkningens helse og helsens fordeling i befolk-

ningen? 
• I hvilken grad påvirker foreslått arealbruk trafikksikkerheten? Spesielt om hvordan 

foreslått arealbruk vil påvirke trafikken på fylkesveg 714 (gang-, sykkel- og biltra-
fikk samt avkjørselsforhold). 

 
Temaene kriminalitetsforebygging, universell utforming samt befolkningens helse og 
helsens fordeling i befolkningen er stort sett av mer generell karakter og omtales 
nærmere under kap 3: Vurdering av virkninger av de samlede arealbruksendringene i 
planforslaget.  
Utredningen bygger på barnetråkk, lokal kunnskap og faglig skjønn*. 

Risiko og sårbarhet  
 

Vurdere om foreslått arealbruk i seg selv vil medføre risiko.  
Vurdere om det allerede er knyttet risiko til området; kvikkleire, stormflo, radon. 
 
For mer detaljert omtale av ekstrem nedbør med fare for flom, ekstremvær med sterk 
vind og fare for skog, gress, lyngbrann, vises til kap.: ROS-analyse – vurdering av risiko, 
farer som gjelder hele planområdet. 
 
Utredninger vedr. vær hentes fra nve-vindatlas. Opplysning om vindroser som viser 
dominerende vindretning hentes fra eKlima som er portalen til Meteorologisk insti-
tutts klimadatabase. Opplysningene suppleres med lokale erfaringer. 

Økonomi/Infrastruk-
tur (skole, barnehage 
veger) 

Vil foreslått arealbruk gi god tilgang til kollektivtrafikk.  
Vil foreslått arealbruk utnytte eksisterende infrastruktur eller blir det behov for ny.  
Utredninger tar utgangspunkt i kommunens registreringer og faglig skjønn*. 

Samfunn, kultur,og 
næringsliv 

Effekten av foreslått arealbruk på folketallsutvikling, arbeidsplasser/næringsutvikling, 
kultur og generelt aktivitetsnivå.  
Utredninger tar utgangspunkt i lokal kunnskap og faglig skjønn*. 

 
*Ansvarlig for å utøve det faglige skjønnet i plan og utredningsarbeidet har vært arbeidsgruppa som har deltatt i 
kommunedelplanarbeidet. Arbeidsgruppa har bestått av teknisk sjef/ brannsjef, kommuneplanlegger, kultursjef, 
næringsrådgiver og folkehelsekoordinator. Andre ansatte i kommunen er involvert ved behov. 
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Innspill offentlig tjenesteyting 

 
Behov 
Det er behov for areal til nytt helsehus samt til omsorgsboliger for pleietrengende inklusive til boliger 
for ungdom med omsorgsbehov. Antall eldre over 80 år forventes å øke med vel 55 % fram mot 2040 
(kilde SSB).  
 
Sentral beliggenhet vil være nødvendig for å minimalisere arbeidsreiser med bil. Av hensyn til beboe-
re og pasienter er slik beliggenhet også positivt med tanke på at privat og offentlig tjenesteyting fin-
nes i nærheten og at det er enklere for pårørende å komme på besøk. En samling av pleie- og om-
sorgstjenesten vil gi effektive tjenester og er derfor ønskelig.  
 
I kommuneplanen skal det være tilstrekkelig areal for å dekke behovet for offentlig tjenesteyting. 
Større areal vil gi mulighet for en samling av tjenestetilbudet. Det bør avsettes areal på minimum 20-
25 daa med sikte på et voksende behov. 
 
Mulige alternativer: 

1. OT 1  Beinskardet 
2. OT 2  Gulosmyran  
3. OT 3  Grønnskaget.  
4. Det kan også være aktuelt å bygge ut Helsehus m.v. på tomta til dagens Herredshus og områ-

det bak Stjernesenteret (øst for Mellomvegen), se avgrensning i kartskisse under. Dette arealet 
er planmessig avklart og er på til sammen nesten 25 daa.  Bak Herredshuset, går også atkomst 
til idrettsanlegg/framtidig fotballhall. Atkomst til fotballhallen må i så fall legges om slik at are-
al til tjenesteyting ikke blir delt opp uhensiktsmessig. 

 
OT 1, OT 2 og OT 3 er konsekvensutredet mens alt. 4 allerede er godkjent til offentlig formål, delvis 
kombinert med bolig og forretning. Dette området har en svært sentral beliggenhet med mange til-
bud i nærheten, bl.a. legetjeneste.  En slik løsning vil imidlertid kreve areal til nytt Herredshus, jf. om-
råder som er utredet under.  
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OT 1  AREAL TIL OFFENTLIG TJENESTEYTING ALTERNATIV 1 VED BEINSKARET 
AKTUELLE BEHOV: HELSEHUS OG BOLIGER TIL PLEIETRENGENDE, EV. HERREDSHUS  
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 20/3, 20/30,20/7, 20/35, 20/2, 20/9, 20/11, 20/4, 

20/5, 21/258 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Området er aktuelt til tjenesteyting med tanke på etable-
ring av helsehus og boliger til pleietrengende. 

Dagens bruk Fulldyrka jord og åpen fastmark 
Områdets størrelse og avgrensning 47,8 daa 

Området ligger inneklemt mellom eksisterende boligbe-
byggelse og LNFR-område. Det ligger nært Beinskaret 
omsorgsboliger. 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk.  Området omfatter 38,3 daa fulldyrka mark og 9,4 daa 
dyrkbar mark. De områdene som er registrert som 
dyrkbar mark er flate og lette å dyrke opp. Området 
består av flere smale eiendomsteiger som ligger i 
tilknytning til gårdsbebyggelsen. For hver enkelt 
eiendom vil ikke omdisponeringen medføre vesentlig 
tap av dyrket mark. Området ligger omsluttet av 
eksisterende bebyggelse. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone  Ikke relevant 
Landskap og estetikk  Dette vurderes som en naturlig fortetting som ikke vil 

ha særskilte negative landskapsmessige konsekven-
ser, jf. at området ligger klemt mellom eksisterende 
bebyggelse. Utbyggingen vil imidlertid bidra til gjen-
bygging av grønn lunge/ landbruksområde. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  
Forurensning: luft, jord og vann 
  

 Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-
urensning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området.  

Støy   Foreslått utbygging medfører ikke økt støy.  
Den delen av innspillsområdet som ligger nærmest 
fylkesvegen ligger i gul støysone. Dette arealet vil 
neppe omfattes av bebyggelse, dette vil uansett 
måtte bli et tema når reguleringsplanen skal utarbei-
des.    
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Sammenheng arealbruk og transportbehov Flere ansatte kan gå/sykle til jobben da området
ligger svært sentralt. Det er gang- sykkelveg langs fv.
714 fra Melkstaden til Dyrvika.
Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- og
sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helle svik.
På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det utar-
beidet reguleringsplan, som har vært til høring og
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å
forberede sluttbehandling av planen.
Området er også sentralt i forhold til kollektivtra fikk.

TEMA- SAMFUNN Presisering av virkninger
Barn og unges oppvekstvilkår Det er ikke kjent at området blir brukt til aktivi teter

for barn og unge.
Friluftsliv Det er ikke registrert friluftslivsinteresser i om rådet.
Øvrige folkehelsetema Den sentrale beliggenheten muliggjør at beboe-

re/pasienter kan benytte sentrumstilbudene på Midt-
sian. Områdets størrelse gir god anledning til å av set-
te areal til uteareal/park
På dette plannivået har det ingen relevans ifht. kr imi-
nalitetsforebygging, trafikksikkerhet og utjevning av
helseforskjeller i befolkningen.

Risiko og sårbarhet Området ligger ikke utsatt til i forhold til stormf lo,
steinsprang, skred eller flom.
Området ligger i et område stor mulighet for marin
leire. Nærmere vurdering må utføres i detaljplanleg -
ging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse.

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger).

Området ligger nært veg og øvrig kommunalteknisk
infrastruktur.
Eksisterende base for helsetjenester på Beinskardet
ligger vel 300 meter fra nordre del av det foreslåt te
området langs kjørbar veg. Dette gir muligheter for
bedret effektivitet i tjenesteutførelsen.

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv Tiltaket er nødvendig for å møte utfordringer inne n
pleie og omsorg. Antall eldre over 80 år forventes å
øke med vel 55% fram mot 2040 (kilde SSB).
Området forventes å dekke behovet i 20-30 år.

Oppsummering : Området synes godt egnet, med tilfredsstillende nær het til sentrale tilbud. Arealet
gjør det mulig å få samlet hele pleie- og omsorgstj enesten. Størrelsen på området gir også mulighet
både til framtidige utvidelser og til etablering av uteområde/park.
Formålet har svært høg samfunnsnytte og det anses s om akseptabelt å omdisponere fulldyr-
ka/dyrkbar mark. Arealet består av flere smale teig er som ikke utgjør noe stort areal per eiendom.
Arealet er et naturlig fortettingsområde i sentrum.
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OT 2  AREAL TIL OFFENTLIG TJENESTEYTING ALTERNATIV 2 GULOSMYRAN 
AKTUELLE BEHOV: HELSEHUS OG BOLIGER TIL PLEIETRENGENDE, EV. HERREDSHUS  
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/6, 19/12, 19/4 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Området er aktuelt til tjenesteyting med tanke på etable-
ring av helsehus og boliger til pleietrengende. 

Dagens bruk Fulldyrka jord, innmarksbeite og skog 
Områdets størrelse og avgrensning 67,8 daa. Området grenser mot eksisterende boliger i nord 

og øst, mot et skogkledd område i sørvest, og mot dyrka 
mark/innmarksbeite i sør.  

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  36,7 daa fulldyrka jord, 1,7 daa beite 15,4 daa dyrkbar 
jord. 
Området består av tre smale teiger. Området er en 
del av et sammenhengende område med landbruks-
jord som strekker seg fra Sørrabben til Nordrabben.  
Området med dyrkbar jord er et flatt og skogkledd 
område som er nokså lett å dyrke opp.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone  Ikke relevant.  
Landskap og estetikk  Tiltaket vil åpne et nytt område for utbygging i ytter-

kanten av det som oppleves som sentrum. For å få et 
kompakt og tydelig sentrum er det viktig å fylle rele-
vante tomme arealer innenfor sentrumsområdet. Det 
vurderes imidlertid som positivt at en eventuell ut-
bygging legger seg inntil dagens avgrensning av 
tettstedet dersom sentrumsområdet må utvides. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-

urensning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy.  
Området er ikke støyutsatt. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Mange ansatte kan gå/sykle til jobben da området 
ligger svært sentralt. Det er gang- sykkelveg langs fv. 
714 fra Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt 
reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkes-
veg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen 
Melkstaden - Hammarvik er det utarbeidet regule-
ringsplan som har vært til høring og offentlig etter-
syn. Frøya kommune er i ferd med å forberede slutt-
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behandling av planen.
Området er også sentralt i forhold til kollektivtra fikk.

TEMA- SAMFUNN Presisering av virkninger
Barn og unges oppvekstvilkår Det er ikke kjent at området blir brukt til aktivi teter

for barn og unge
Friluftsliv Det går ei turløype gjennom den vestre delen av

området. Turstien kan enten legges om eller integre -
res i det nye området.

Øvrige folkehelsetema Beliggenheten gjør det vanskeligere for beboe-
re/pasienter å benytte sentrumstilbudene på Midt-
sian, enn alt 1 ved Beinskaret. Områdets størrelse gir
god anledning til å avsette areal til uteareal/park .
På dette plannivået har det ingen relevans ifht. kr imi-
nalitetsforebygging, trafikksikkerhet og utjevning av
helseforskjeller i befolkningen.

Risiko og sårbarhet Området ligger ikke utsatt til i forhold til storm flo,
steinsprang, skred eller flom.
Området ligger i et område med stor mulighet for
marin leire. Nærmere vurdering må utføres i detalj-
planlegging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse.

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger)

Området ligger nært veg og øvrig kommunalteknisk
infrastruktur.
Avstanden til den etablerte basen for helsetjeneste r
på Beinskaret omsorgsboliger vil imidlertid bli for
lang til å oppnå ønsket effektivitet i tjenesteutfø rel-
sen.

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv Tiltaket er nødvendig for å møte utfordringer inne n
pleie og omsorg. Antall eldre over 80 år forventes å
øke med vel 55% fram mot 2040 (kilde SSB).
Området forventes å dekke behovet langt ut over
2040. Det kan være aktuelt å redusere området noe.

Oppsummering: Området ligger for langt unna sentrale tjenestetil bud. Beliggenheten er gunstig i
fht. til å gå/sykle til jobben. Størrelsen på områd et gir gode muligheter til å ivareta behov i oversk ue-
lig fremtid, og kan kanskje reduseres dersom det sk al inngå i planforslaget. Arealet er også en del av
et større landbruksområde.
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OT 3  AREAL TIL OFFENTLIG TJENESTEYTING ALTERNATIV 3 GRØNNSKAGET 
AKTUELLE BEHOV: HELSEHUS OG BOLIGER TIL PLEIETRENGENDE, EV. HERREDSHUS  
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/301, 21/4, 21/6 med mulig utvidelse på 21/46, 

21/30 og 21/182. 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Området (totalt ca 15 daa) er aktuelt til tjenesteyting med 
tanke på etablering av helsehus og boliger til pleietreng-
ende. 
Arealet ligger delvis innenfor sentrumsformål og tjeneste-
yting i gjeldende kommuneplan. Det er kun deler ev area-
let på 21/6 som ikke er godkjent omdisponert. 
 
Utredningen under omfatter den delen av 21/6 som ikke 
er omdisponert i tidligere plan. 

Dagens bruk Fulldyrka jord. 
Områdets størrelse og avgrensning 7 daa. Området ligger inneklemt mellom eksisterende 

bebyggelse  
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk.  Området omfatter ca 7 daa lettdrevet fulldyrka mark. 
Det ligger imellom områder som allerede er omdis-
ponert til sentrumsareal og tjenesteyting. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone  Det er satt av en buffer ned mot strandsonen og Si-

stien for å ivareta allmennhetens interesser. 
Landskap og estetikk  Utbyggingen vil bidra til gjenbygging av grønn 

lunge/ landbruksområde. Dette bryter med tidligere 
prinsipp om å opprettholde grønne lunger ned mot 
sjøen. Utbygging her kan også vurderes som en na-
turlig fortetting i et område med stort utbyggings-
press.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  
Forurensning: luft, jord og vann 
  

 Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-
urensning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området.  

Støy   Foreslått utbygging medfører ikke økt støy.  
Den delen av innspillsområdet som ligger nærmest 
fylkesvegen ligger i gul støysone. Støy og avbøtende 
tiltak vil være et tema når reguleringsplanen skal 
utarbeides.    

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger sentralt og ansatte kan gå/sykle til 
jobben da området har gode gang-/sykkelvegfor-
bindelser. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra 
Melkstaden til Dyrvika. 
Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- og 
sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. 
På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det utar-
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beidet reguleringsplan, som har vært til høring og
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å
forberede sluttbehandling av planen.
Området er også sentralt i forhold til kollektivtra fikk.

TEMA- SAMFUNN Presisering av virkninger
Barn og unges oppvekstvilkår Barnetråkk-rapporten sier at fjæra på Sistranda er noe

brukt av barn og unge.
Friluftsliv Det er ikke registrert friluftslivsinteresser i om rådet.

Men området grenser til et svært viktig friluftsomr å-
de. Ingen negative konsekvenser i forhold til dette

Øvrige folkehelsetema Den sentrale beliggenheten er positiv med tanke på
at tilgjengeligheten er god for brukere.

Risiko og sårbarhet Området ligger ikke utsatt til for stormflo, stein-
sprang, skred eller flom.
Området ligger i et område med stor mulighet for
marin leire. Nærmere vurdering skal utføres i detal j-
planlegging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse.

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger).

Området ligger nært veg og øvrig kommunalteknisk
infrastruktur.
Området har kapasitet til å samle tjenesten på ett
sted. Den sentrale beliggenheten er positiv for ans at-
te, beboere og besøkende.
Området er også svært godt egnet for utbygging av
nytt herredshus dersom det skulle bli aktuelt.

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv Areal til offentlig tjensteyting er nødvendig for å
møte framtidas utfordringer, særlig innen pleie og
omsorg. Antall eldre over 80 år forventes å øke med
vel 55% fram mot 2040 (kilde SSB).

Oppsummering: Området synes godt egnet til offentlig tjenesteyti ng pga nærhet til andre sent-
rumstilbud. Det er ikke stort nok til å dekke framt idig behov for helsetjenester, men det egner seg
godt til nytt herredshus. Utnytting til herredshus vil dessuten gjøre at området fortsatt bli tilgjeng elig
for allmenn bruk.
Formålet har svært høg samfunnsnytte og det anses s om akseptabelt å omdisponere fulldyrka mark i
strandsonen dersom det tas hensyn til allmennhetens interesser/Sistien. Arealet er dessuten inne-
klemt, og kan ses på som et naturlig fortettingsomr åde i sentrum.
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Samla vurdering offentlig tjenesteyting  
 
Når det gjelder helsehus m.v. er gangavstand til sentrumstilbud svært viktig for livskvaliteten til be-
boere/pasienter og dette bør være en viktig lokaliseringsfaktor. Det er dessuten svært viktig å legge 
til rette for å samle pleie- og omsorgstjenesten på ett sted for slik å kunne benytte ressursene bedre, 
dette gjelder både ansatte og utstyr.  
 
Tre nye områder for offentlig tjenesteyting er utredet: ved Beinskaret, Gulosmyran og Grønnskaget 
øst for fylkesvegen.  
 
Anbefaling: OT 1, ved Beinskardet 
 
Beliggenheten til OT 1 vurderes å være svært gunstig: 

• Området ligger i tilfredsstillende nærhet til sentrum på Midtsian slik at pasienter og beboere 
får lett tilgang til sentrumstilbud. Beliggenheten gjør det enkelt for pårørende å komme på 
”snarvisitt” i forbindelse med at andre gjøremål i sentrum skal utføres.  

• Arealet har utvidelsesmuligheter og vil derfor dekke behovet i lang tid.  
• Utbygging ved Beinskardet oppfattes som naturlig fortetting i sentrum på Sistranda.  
• Da det er stor mulighet for forekomst av marin leire, må dette undersøkes i forbindelse med 

detaljplanleggingen. 
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Innspill boliger 

B1  BOLIGFORMÅL DØRVIKAN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 24/10, 24/12 
Forslagsstiller Geir Wærø 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon  

 
Ønsker å regulere eiendommen til boligformål. Det er ikke 
gitt signaler om avgrensning boligområdet. Her vises hele 
eiendommen. 

Dagens bruk Eiendommen er bebygd med enebolig og uthus. Ellers 
noe dyrket mark samt beiteområder, myr og kystlynghei.  

Områdets størrelse og avgrensning Ca. 54 daa.  
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og LNFR med åpning for spredt utbygging 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   4,8 daa fulldyrka jord, 18,4 daa innmarksbeite og 16,5 
daa dyrkbar mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone  Ikke relevant.  
Landskap og estetikk  Omdisponering av arealene lengst mot øst vurderes 

ikke å ha negative landskapsmessige konsekvenser. 
Eiendommen strekker seg langt vestover inn mot 
Ervikvatnet. Etablering av boliger på den vestre delen 
av eiendommen påvirker et uberørt landskap, som 
delvis består av kystlynghei.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-
urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området.  

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger 2 km fra sentrumskjernen. Avstanden 
er lang sammenlignet med de fleste andre innspille-
ne, men vurderes likevel å være innenfor rimelig 
gang- og sykkelavstand. Det er gang- sykkelveg langs 
fv. 714 fra Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger ved-
tatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs 
fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen 
Melkstaden - Hammarvik er det utarbeidet regule-
ringsplan som har vært til høring og offentlig etter-
syn. Frøya kommune er i ferd med å forberede slutt-
behandling av planen.  
Etablering av boliger i området vurderes ikke å gi 
vesentlig økt transport.  
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TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
gode muligheter for å legge til rette for attraktive 
leke- og oppholdsarealer for barn.  

Friluftsliv  De vestligste delene av området ligger innenfor et 
viktig markaområde jf. DN håndbok 25 – 2004 Kart-
legging og verdsetting av friluftslivsområder.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået 

Risiko og sårbarhet  Deler av eiendommen har høy aktsomhetsgrad for 
radon. Før utbygging må dette utredes nærmere. 
Deler av området har løsmassedekke av torv/myr 
hvor det er stor mulighet for marin leire. Storparten 
av eiendommen har et tynt humus/torvdekke der det 
ikke er sannsynlig å finne marin leire. Nærmere vur-
dering må utføres i detaljplanlegging/byggesak. Jf. 
kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
  

 Det er ikke teknisk infrastruktur i området.  
Området ligger relativt nært tilbud/sosial infrastruk-
tur på Midtsian. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Attraktive boliger vurderes å bidra positivt med tanke 
på Sistrandas attraktivitet for tilflytting. 

Oppsummering: Av hensyn til landskapet og konsekvenser for friluftsliv, foreslås området redusert 
til den østlige delen. Utbyggingsområdet vil da bli ca 7 daa. Nærmere undersøkelse med tanke på 
radon og kvikkleire må utføres. 
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B2  BOLIGFORMÅL ØVRE DEL AV SIVEIEN OG VIDERE NORDOVER/I FORTSETTELSEN AV 
SKARDAVEIEN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/43, 22/7 og 22/3 
Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Arealet ønskes omregulert til boligformål.  
 
 

Dagens bruk Fulldyrka jord, myr og skog 
Områdets størrelse og avgrensning 34 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og idrettsanlegg 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Den nordlige delen av området omfatter 21,1 daa 
fulldyrka mark og 2 daa dyrkbar mark. Jorda er flat og 
lettdrevet. Innenfor gnr/bnr 21/43 langs Siveien fin-
nes det ikke dyrket mark. Forslaget berører en del av 
et større et sammenhengende landbruksområde.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone  Ikke relevant. 
Landskap og estetikk  Utbyggingen vil fremstå som en naturlig utvidelse av 

eksiterende boligområde sentralt på Sistranda. Det 
bør vurderes hvor langt vestover ny bebyggelse skal 
trekkes, bl.a. av hensyn til Golanskogen.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra 
Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt regule-
ringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 
fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melkstaden - 
Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan som 
har vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya kom-
mune er i ferd med å forberede sluttbehandling av 
planen.  Området er også sentralt i forhold til kollek-
tivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Deler av innspillet berører Golanskogen som er mye 
brukt til aktiviteter/lek for barn og unge både som-
mer og vinter. Det går dessuten en snarveg/turveg 
mellom Midtsian og Yttersian øst i området, se under 
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friluftsliv. 
Friluftsliv  Kommuneplan fra 2009 viser en snarveg/tursti gjen-

nom området, den er videreført i ny kommuneplan. 
Denne må ev. innarbeides i reguleringsplan for bo-
ligområdet. Stien er også viktig for å nå ut til turom-
rådene i Hauan. 

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Det er positivt at området ligger i tilknytning til sent-
rum slik at det er naturlig for myke trafikanter å fer-
des i boliggater. Snarveg/gangveg fra Siveien til In-
nersiveien bør inngå i reguleringsplan. 
Det forutsettes at eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 
714 kan benyttes. Utbygd boligområde øst for forsla-
get er ikke regulert og bør også inngå i en framtidig 
reguleringsplan for å sikre atkomstforhold og gang-
veg til sentrum. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet  Deler av området ligger i et område med stor mulig-
het for marin leire. Nærmere vurdering må utføres i 
detaljplanlegging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger) 
 

 Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial infrastruktur i 
sentrum.  
Det må påregnes opparbeidelse av teknisk infrastruk-
tur for området, men dette kan sannsynligvis knyttes 
til eksisterende anlegg i tilstøtende områder. At-
komst til området for kjørende trafikk forutsettes å 
skje via Mellomveien.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Attraktive og sentrumsnære boligområder vurderes å 
bidra positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet 
for tilflytting. 

Oppsummering: Området har en attraktiv beliggenhet nært sentrumsfunksjonene på Sistranda, og 
slutter seg naturlig til allerede utbygde områder i sør og øst.  
 
Av hensyn til landskapet, dyrka mark og Golanskogen, foreslås området redusert mot vest til totalt å 
omfatte 13,5 daa. Dette medfører at 6 daa dyrka mark omdisponeres. Turveg i øst må innarbeides i 
reguleringsplan. 
Nærmere undersøkelse med tanke på kvikkleire må utføres i fbm. reguleringsplan.  
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B3 A  BOLIGFORMÅL BAK FRØYAHALLEN, HENGER SAMMEN  B3 B 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 211/118 og 21/225.  
Forslagsstiller Einar Steinvik og Stein Terje Eriksen 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Innspillet gjelder to eksisterende boliger beliggende rett 
vest for Frøyahallen. I gjeldende kommunedelplan inngår 
eiendommene i et større areal vist til offentlige bygninger. 
Eierne ønsker boligene tilbakeført til boligformål. 

Dagens bruk Arealet er bebygd med to eneboliger.  
Områdets størrelse og avgrensning 2,3 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig bygning 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 
Naturmangfold  Ikke relevant. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone  Ikke relevant 
Landskap og estetikk  Tilbakeføring til bolig gjør at det blir en kile med 

boligformål inne i et område vist til offentlig tjenes-
teyting. Tilbakeføring gir ingen uheldig landskapsef-
fekt, jf også innspill B3 b. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

 Foreslått arealbruk samsvarer med dagens situasjon 
og vil ikke medføre økt støy. Området er ikke støyut-
satt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Boligtomtene ligger midt i sentrum med gode mu-
ligheter for å gå/sykle fra området. Området er også 
sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området ligger nært skoleanlegg og svømme-
hall/idrettshall og øvrige idrettsanlegg. I tillegg ligger 
det nært turområder og Golanskogen som er viktig 
område for barn, jf. Barnetråkk. 

Friluftsliv  Ikke relevant. 
Øvrige folkehelsetema  Ikke relevant. 
Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire i området, dette 

bør avklares før ev. ny bygging i området. 
Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
  

 Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial/teknisk infra-
struktur i sentrum.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere boliger i sentrum vil bidra til å styrke sentrum 
og vurderes positivt med tanke på Sistrandas attrak-
tivitet. 

Oppsummering: Ingen konkrete behov tilsier at boligene skal opprettholdes til tjenesteyting. 
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B3 B  BOLIGFORMÅL RÅDHUSGATA 12,  HENGER SAMMEN MED B3 A 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/226   
Forslagsstiller Helge Gåsø 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål på eiendommen 21/226. 
Dette vil kunne danne et sammenhengende boligområde 
langs Mellomvegen sammen med innspill B3 a og B3c.   

Dagens bruk Tidligere videregående skole. 
Områdets størrelse og avgrensning 8,5 daa  
Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig tjenesteyting 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 
Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 

området. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone   Ikke relevant. 
Landskap og estetikk  Ved å omregulere dette sammen med område B3 a til 

boligformål får man et belte med boliger langs Mel-
lomveien øst for barneskolen. Endringen vil ikke gi 
noen negativ effekt på landskapet. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området ligger nært barne/ungdomsskolen og id-
rettsanlegg/svømmehall. Området er beskrevet som 
mørkt i barnetråkkrapporten.  Bedre belysning i om-
rådet mellom videregående og skolen er tiltak som 
vil bedre forholdene.  

Friluftsliv  Ikke relevant. 
Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområde. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet  Den sørlige spissen av område har høy aktsomhets-
grad av radon og bør undersøkes nærmere før ev. ny 
utbygging med tanke på avbøtende tiltak.  
Det er mulighet for marin leire i området, dette bør 
avklares før ny bygging. Forøvrig ingen spesielle 
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forhold. Jf. kap. om ROS-analyse. 
Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
  

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende 
sosial infrastruktur. Det er atkomst til tomta fra både 
rådhusgata og Mellomveien.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Flere boliger i sentrum vil styrke sentrum og vurderes 
positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området ligger i sentrum i tilknytning til eksiterende boligtomter, ingen negative 
konsekvenser. Det er stort behov for sentrumsnære boliger. 
Nærmere undersøkelse med tanke på radon og kvikkleire må utføres før ny utbygging. 
 
Alternativ bruk: Arealet har også vært diskutert med tanke på utvidelse av barne- og ungdomssko-
len. Kapasitetsproblemer på skolen møtes med: 

• Mer effektiv bruk av skolens arealer. 
• Utnytte ledig kapasitet på andre skoler – v urdering av dagens skolegrenser. 
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B3 C BOLIGFORMÅL NORD FOR  HERREDSHUSET 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/268, 21/288, 21/267  
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Innspillet gjelder arealet på nordsida av Ørndalsveien nord 
for kommunehuset. Frøya kommune ønsker området re-
gulert til boligformål. Dette er i stor grad i tråd med da-
gens bruk av området. På gnr/bnr 21/288 står det i dag en 
enebolig,  21/268 er bebygd med et større leilighetskomp-
leks, mens 21/267 er ubebygd.  
 

Dagens bruk Leilighetsbygg og våningshus. 
Områdets størrelse og avgrensning 8,9 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig bygning 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 
Naturmangfold  Ikke relevant. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone  Ikke relevant 
Landskap og estetikk  Området har fra før både et leilighetskompleks og et 

våningshus, og ligger i tillegg inntil et utbygd bolig-
område. Omregulering til boligformål vurderes ikke å 
gi negative konsekvenser for landskap og estetikk.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

 Foreslått arealbruk samsvarer med dagens situasjon 
og vil ikke medføre økt støy. Området er ikke støyut-
satt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området ligger nært skoleanlegg og svømmehall/ 
idrettshall og øvrige idrettsanlegg. I tillegg ligger det 
nært turområder og Golanskogen som er viktig om-
råde for barn, jf. Barnetråkk. 

Friluftsliv  Ikke relevant. 
Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområde..  

Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire i området, dette 
bør avklares før ev. ny bygging i området. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
  

 Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial/teknisk infra-
struktur i sentrum.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Tomtene kan være attraktivt framtidig. Flere boliger i 
sentrum vil bidra til å styrke sentrum og vurderes 
positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 
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Oppsummering: Det er ingen konkrete behov som tilsier at arealet skal opprettholdes til offentlig 
tjenesteyting, og omdisponering til boligformål vurderes å være i tråd med dagens bruk av området. 
Gitt områdets sentrale beliggenhet bør det legges opp til høy utnyttelsesgrad.  
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B4  BOLIGFORMÅL I FRIOMRÅDE I TILKNYTNING TIL GRØNNSKAGVEIEN 32 
Gårds- og bruksnummer Del av Gnr/bnr 21/15 
Forslagsstiller Hans Anton Grønskag 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneier ønsker en del av en privat boligeiendom (2,6 
daa) tilbakeført fra offentlig friområde til boligformål.  
Det går ikke fram av innspillet at han ønsker større bygge-
tiltak på eiendommen.  

Dagens bruk Ubebygd del av en tomt 
Områdets størrelse og avgrensning 2,6 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig friområde 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk 
 

  Arealet består av uproduktiv skog, skog med lav bo-
nitet og myr. Boligtomta er ikke fraskilt fra eiendom-
men gnr/bnr 21/15 

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant  
Strandsone   Ikke relevant 
Landskap og estetikk  Ikke relevant.  
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Ikke fare for forurensning. Det er ikke registrert for-

urenset grunn. 
Støy  Ikke relevant.  
Sammenheng arealbruk og transportbehov  Ikke relevant.  
TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Området er en del av et større friområde som knytter 
boligområdet til markaområdet/Hauan. Området er 
ikke en viktig del av denne grønnstrukturen.  

Øvrige folkehelsetema  Ikke relevant. 
Risiko og sårbarhet  Ikke relevant. 
Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 

 Ikke relevant. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Ikke relevant. 
Oppsummering: Eiendommen 21/15 på 12,1 daa er en større eiendom hvor det ikke foreligger regu-
leringsplan. Dette gjelder stort sett hele området mellom kommunehuset og Beinskardet boligfelt. 
Dersom det i dette området skulle komme behov for fortetting, vil dette måtte skje etter godkjent 
reguleringsplan. Temaene over vil bli vurdert når ev. utbyggingstiltak blir fremmet i reguleringsplan. 
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B5  BOLIGFORMÅL ØST FOR BEINSKARET 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 20/3 og 20/6 
Forslagsstiller Grunneierne Per Arne Gustad og Per Haugnes 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneierne av de to eiendommene ønsker området om-
regulert fra LNFR til boligformål. Dette vil også gi mulighe-
ter til å etablere ny atkomst til gnr. 20 bnr. 19, som pr. i dag 
har ugunstig atkomst over gnr. 20 bnr. 6.  
Det vises også til at det er flere eiendommer nord for det 
markerte området som har tilsvarende atkomstproblem.  

Dagens bruk Dyrka mark (deler av arealet) 
Områdets størrelse og avgrensning 4,3 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   3,6 daa fulldyrka mark og 0,7 daa dyrkbar mark. Om-
rådet ligger inneklemt mellom boligtomter og veger 
og er lite arronderingsmessig gunstig.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone  Ikke relevant. 
Landskap og estetikk  Området er omgitt av boligbebyggelse, men med et 

mer åpent landskap mot øst. Ev. omdisponering til 
boliger vil ikke ha vesentlige negative konsekvenser. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann   Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. Det er gode muligheter for å gå og 
sykle. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra 
Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt regule-
ringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 
fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melkstaden - 
Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan som 
har vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya kom-
mune er i ferd med å forberede sluttbehandling av 
planen. Området er også sentralt i forhold til kollek-
tivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 
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Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Trafikksikkerhet vurderes som tilfredsstillende med 
trygge veier for myke trafikkanter. Ingen relevans ifht. 
kriminalitetsforebygging og utjevning av helsefor-
skjeller i befolkningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet  Området består av marin strandavsetning med stor 
mulighet for marin leire, dette bør avklares før byg-
ging. Forøvrig ingen spesielle forhold. Jf. kap. om 
ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
  

 Området ligger sentralt, og har god tilgang til eksiste-
rende sosial/teknisk infrastruktur. Ved å regulere 
området til boligformål kan man løse atkomstprob-
lematikken til g.nr/b.nr 20/6. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Flere boliger i sentrum vil styrke sentrum og vurderes 
positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Arealet er sentralt beliggende og langt på veg omsluttet av eksisterende boligbe-
byggelse. Det er velegnet til bolig. Nærmere undersøkelse med tanke på kvikkleire må utføres. 
 
Det er påpekt at flere eiendommer i området rundt har utfordringer med atkomst. Mangler når det 
gjelder felles infrastruktur, som atkomst fra offentlig veg og lekeareal for barn, er typisk for mange 
gamle boligområder som er utbygd uten reguleringsplan. Situasjonen bør vurderes løst gjennom en 
mer omfattende reguleringsplan.  
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B6 A  BOLIGFORMÅL SØR-RABBEN, HENGER SAMMEN MED B6 B OG B6 C 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr. 19/1   
Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål. 
 
Arealet ligger nord for og inntil område B6 b og c. 

 
 

Dagens bruk Innmarksbeite. 
Områdets størrelse og avgrensning 10,1 daa vest for eksisterende boliger 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   10,7 daa innmarksbeite/dyrkbar mark. Området er en 
del av et stort område med innmarksbeite. Området 
er åpent og lett å dyrke opp 

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone  Ikke relevant 
Landskap og estetikk  Ingen vesentlig virkning.   
Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, ca 1,4 km fra sentrum, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hel-
lesvik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å 
forberede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.   
Området ligger på ”sentrumssida” av fylkesvegen, og 
at det er ikke nødvendig å krysse fylkesvegen for å 



29

komme til sentrum. Ingen relevans ifht. kriminalite ts-
forebygging og utjevning av helseforskjeller i befo lk-
ningen på dette plannivået.

Risiko og sårbarhet Et lite område i vest har høy aktsomhetsgrad av ra -
don og bør undersøkes nærmere før eventuell ut-
bygging.
Det er mulighet for marin leire i området, dette bø r
avklares i detaljplanleggingen. Jf. kap. om ROS-
analyse.

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger).

Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende
sosial infrastruktur.
Området ligger inntil eksisterende boligområder. De t
antas at ny infrastruktur i området kan knyttes til
eksisterende anlegg.

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentr um
og er positivt med tanke på Sistrandas attraktivite t.

Oppsummering: Området er sentralt og godt egent til bolig. Nærme re undersøkelse med tanke på
kvikkleire må utføres.
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B6 B  BOLIGFORMÅL SØR-RABBEN, HENGER SAMMEN B6 A OG B6 C 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/9  
Forslagsstiller HDR AS v/ Hallgeir Bremnes  

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål. 
 
 
 

 

Dagens bruk Innmarksbeite/dyrbar mark 
Områdets størrelse og avgrensning 7,5 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   3,8 daa innmarksbeite/dyrkbar mark. Området er en 
del av et sammenhengende jordbruksområde. Det er 
kun arealene som ligger lengst unna dagens bebyg-
gelse, som er innmarksbeite.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone   Ikke relevant. 
Landskap og estetikk  Ingen vesentlig virkning. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann 
  

 Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-
urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, ca 1,4 km fra sentrum, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hel-
lesvik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å 
forberede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår   Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 

for barn og unge. 
Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-

rådet. 
Øvrige folkehelsetema, bl.a. 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.   
Området ligger på ”sentrumssida” av fylkesvegen, og 
det er ikke nødvendig å krysse fylkesvegen for å 
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komme til sentrum. Ingen relevans ifht. kriminalitets-
forebygging og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet.  Nedre del av området har høy aktsomhetsgrad for 
radon og må undersøkes nærmere før utbygging. 
Det er mulighet for marin leire i området, dette bør 
avklares før detaljplanlegging av området. Forøvrig 
ingen spesielle forhold. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
  

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende 
sosial infrastruktur.  
Området ligger inntil eksisterende boligområder. Det 
antas at ny infrastruktur i området kan knyttes til 
eksisterende anlegg.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum 
og er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området er sentralt og godt egent til bolig. Nærmere undersøkelse med tanke på 
kvikkleire må utføres. 
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B6 C  BOLIGFORMÅL SØR-RABBEN, HENGER SAMMEN MED B6 A OG B6B 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/20   
Forslagsstiller Terje-Ørnulf Korsnes 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål. 

Dagens bruk Hovedsaklig innmarksbeite.  
Områdets størrelse og avgrensning 9,9 daa.  
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   5,3 daa innmarksbeite/dyrkbar mark. 
Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone  Ikke relevant. 
Landskap og estetikk  Ingen vesentlig virkning.   
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy. 
Deler av området ligger i gul støysone. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, ca 1,4 km fra sentrum, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hel-
lesvik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å 
forberede sluttbehandling av planen. Området er 
også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.   
Området ligger på ”sentrumssida” av fylkesvegen, og 
det er ikke nødvendig å krysse fylkesvegen for å 
komme til sentrum. Ingen relevans ifht. kriminalitets-
forebygging og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået 

Risiko og sårbarhet  Nedre del av området har høy aktsomhetsgrad for 
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radon og må undersøkes nærmere før utbygging.
Det er mulighet for marin leire i øvre del av områd et,
dette bør avklares ved detaljplanlegging av området .
Forøvrig ingen spesielle forhold. Jf. kap. om ROS-
analyse.

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger).

Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende
sosial infrastruktur.
Området ligger inntil eksisterende boligområder. De t
antas at ny infrastruktur i området kan knyttes til
eksisterende anlegg.

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentr um
og er positivt med tanke på Sistrandas attraktivite t.

Oppsummering: Området er sentralt og godt egent til bolig. Nærme re undersøkelse med tanke på
støy og kvikkleire må utføres.
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B7  BOLIGFORMÅL SØRRABBEN ØST 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/1   
Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål på eiendommen 19/1 vest 
for fylkesveg 714 

Dagens bruk Strandsone, delvis åpen jorddekt fastmark. Det ligger et 
naust i tilknytning til området.  

Områdets størrelse og avgrensning 7,5 daa ved sjøen.  
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   5,3 daa dyrkbar mark. Området ligger i et skrint om-
råde ned mot sjøen  

Naturmangfold 
  

 Det er registrert 17 observasjoner av rødlistearter 
(Norsk rødliste 2010) på området som er lagt inn i 
artsdatabankens artskart.  Registrertingene ligger 
ikke inne i Miljødirektoratets base Arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Det betyr at kvaliteten og/eller 
relevansen på registreringen ikke er god nok.  
Artene er registrert som næringssøkende og omfatter 
krykkje (sterkt trua), stær (nær trua), sjøorre (nær 
trua), svartand (nær trua), teist (sårbar), tyrkerdue 
(sårbar) og storspove (nær trua). 
Lokaliteten vurderes ikke til å ha en vesentlig verdi 
for de registrerte artene. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone  Området ligger i sin helhet i strandsonen, det bør ev. 

settes av et område på ca 30 meter langs sjøen til 
grønnstruktur og Sistien 

Landskap og estetikk  Denne delen av strandsonen på Sistranda er preget 
av spredt naustbebyggelse i et åpent landskap. En 
utbygging vil endre dette. Det er mulig å ha noen 
boliger her samtidig som den nedre delen av strand-
sonen bevares for allmennheten. Dette forutsetter en 
særlig vektlegging av at bebyggelsen tilpasses omgi-
velsene.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy. Store deler av 
området ligger i gul støysone, noe også i rød sone.   

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, vel 1 km fra Midtsian, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
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vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hel-
lesvik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å 
forberede sluttbehandling av planen. Området er 
også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Barnetråkk-rapporten sier at fjæra på Sistranda er noe 
brukt av barn og unge.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger på sjøsida av fylkesvegen, og beboere 
i området vil måtte krysse fylkesvegen. Ved etable-
ring av Sistien, vil en kunne bruke denne til å gå/sykle 
til sentrum. Kryssing av fylkesvegen der det er bygd 
miljøgate anses ikke som spesielt problematisk .  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og ut-
jevning av helseforskjeller i befolkningen på dette 
plannivået.  

Risiko og sårbarhet  Areal som omfattes av stormflo vil i sin helhet ligge 
innefor 30 meters-beltet. Det er mulighet for marin 
leire, dette bør avklares ved detaljplanlegging av 
området . 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Det finnes ikke eksisterende kommunalteknisk infra-
struktur i området. Området ligger imidlertid nært 
sosial infrastruktur i sentrum.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum 
og er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området er sentrumsnært og svarer på et ønske om sjønære boliger. De negative 
konsekvensene som er beskrevet ovenfor vil for en stor del la seg løse gjennom avbøtende tiltak.  
 
Den delen av området som ligger nærmest fylkesvegen er støyutsatt og det vil være behov for avbø-
tende tiltak.  
For å ivareta allmennhetens interesser, jf. også barn og unges bruk av fjæra, bør området redusers og 
avgrenses mot sjøen slik at en får et turdrag/friområde på ca 30 meter her. Det er også foreslått vide-
reføring av Sistien fram til Nordhammarvik industriområde. Sistien er i dag er klarert fram til Rabba-
kaia, jf. innspill Turveg 1.. 
 
I sum gir dette et relativt lite areal til boliger. Utbyggingsområdet foreslås redusert til ca 5,2 daa. Med 
tett utnytting lar det seg gjøre å få inne én rekke spesialtilpassede boliger.  Av hensyn til de som bor 
på andre sida av fylkesvegen bør det settes begrensning på høyden slik at utsikten for disse blir ivare-
tatt. 
Kommuneplanen må ha bestemmelse om rammer for reguleringsplanarbeide, følgende må inngå: 
• Området må undersøkes for kvikkleire og det må utføres støyvurdering med bestemmelser om    

 avbøtende tiltak. 
• Det tillates ikke mer enn én et. pluss sokkel. 
• Arealet må gis høy utnytting.  
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B8  BOLIGFORMÅL VED GARTNERIET, NORD FOR BLÅTT KOMPETANSESENTER 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 22/3 og 22/7 
Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Arealet ønskes omregulert til boligformål, inklusive naust, 
med friområde langs strandlinja.  

Dagens bruk Strandsone/ dyrka mark med drivhus (ikke i bruk) med 
tilhørende parkering, atkomstveg og lagerareal.  

Områdets størrelse og avgrensning 6,5 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og idrettsanlegg 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk 
 

  Ca halvparten er fulldyrka mark. Hele området er 
imidlertid dyrkbart. Området er en del av et sam-
menhengende jordbruksområde på nedsiden av 
fylkesvegen. Omdisponering av området vil gi få 
driftsmessige konsekvenser. 

Naturmangfold  Det er registrert fire observasjoner av rødlista arter 
innenfor område(Svarthalespove sterkt trua, Stær 
Nær trua, Brushane sårbar, Makrellterne sårbar). Re-
gistreringene ligger imidlertid ikke inne i arter av 
nasjonal forvaltningsinteresse. Dette betyr at kvalite-
ten og/eller relevansen på registreringen ikke er god 
nok.   
Boliger i området vurderes til ikke å gi negativ konse-
kvens i forhold til naturmangfold forutsatt at det blir 
bevart en sone ned til sjøen som ikke blir bebygd. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone 
  

 100-meters-beltet her er kartlagt som svært viktig 
strandsone, og sjøområdet er registrert som egnet for 
kiting. Sistien går gjennom området, og bør ev. inn-
passes.  

Landskap og estetikk  Arealet framstår som åpent ned mot sjøen. Selv om 
det finnes bebyggelse i tilstøtende områder, vil en 
utbygging endre karakteren her.  
Utbygging vil også kunne endre utsiktsforholdene til 
boligene på motsatt side av fylkesvegen.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-

urensning. Området må undersøkes for forurenset 
grunn (på grunn av drivhuset).  

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy. 
Den delen av området som ligger nærmest fylkesve-
gen er noe støyutsatt (gul støysone strekker seg nes-
ten halvvegs mellom vegen og sjøen)  
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Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er svært sentrumsnært, og vurderes ikke å 
bidra til økt transport. Det er gang- sykkelveg langs 
fv. 714 fra Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger ved-
tatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs 
fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen 
Melkstaden - Hammarvik er det utarbeidet regule-
ringsplan som har vært til høring og offentlig etter-
syn. Frøya kommune er i ferd med å forberede slutt-
behandling av planen. Området er også sentralt i 
forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Barnetråkkrapporten sier at fjæra på Sistranda er noe 
brukt av barn og unge. 

Friluftsliv  Deler av området ligger i et svært viktig friluftsområ-
de.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner.  
I et trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som 
negativt at området ligger på sjøsida av fylkesvegen, 
slik at bosatte i området vil måtte krysse fylkesvegen. 
Ved utvikling av Sistien, vil en kunne ferdes på denne 
til sentrumskjernen for så å krysse fylkesvegen der 
den er ombygd til miljøgate.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og ut-
jevning av helseforskjeller i befolkningen på dette 
plan-nivået. 

Risiko og sårbarhet  Nedre del av området er utsatt for stormflo, jf. hen-
synssone på plankartet Det er mulighet for marin 
leire, dette bør avklares ved detaljplanlegging av 
området 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger).  

 God tilgang til sosial infrastruktur.  
Det må påregnes ny teknisk infrastruktur til området.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv   Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum 
og er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet.  

Oppsummering: Det er positivt med sentrumsnære boliger og flere av de negative konsekvensene 
lar seg løse med avbøtende tiltak, f.eks. støy og forurensning. Alternativ bruk av område er etablering 
av Folkepark (jf. innspill F1og fastsatt Planprogram) kombinert med tilrettelegging for kiting. Dette er 
tiltak som på en bedre måte lar seg innpasse i det særegne landskapet og som på en god måte ivare-
tar allmennheten/ barn og unges interesser, herunder friluftsliv. 
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B9  BOLIGFELT STRANDHEIM 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 22/9 
Forslagsstiller Judith Liaøy Eriksen 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneier ønsker boligformål på eiendommen. Det er ikke 
oppgitt hvor mye av eiendommen som ønskes omregu-
lert. 
 

Dagens bruk Utmark 
Områdets størrelse og avgrensning 44 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Området består av mark som ikke egner seg til jord- 
eller skogbruk.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone  Ikke relevant 
Landskap og estetikk 
  

 Eiendommen strekker seg langt opp i det åpne hei-
landskapet som omgir Sistranda. En eventuell be-
byggelse opp mot Rabbaheia vil bli eksponert over et 
større område. Området videre innover består av en 
viktig landskapstype med kystlynghei.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  
Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy. Eksisterende 
boliger i området ligger innenfor gul støysone. Ev. 
boliger på platået over disse, vil ikke bli støyutsatt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er ca 2 km fra sentrum på Midtsian. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hel-
lesvik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å 
forberede sluttbehandling av planen. Flere boliger i 
området vil ikke bidra til vesentlig økt transport. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
gode muligheter for å legge til rette for attraktive 
leke- og oppholdsarealer for barn. 

Friluftsliv  Øvre deler av området er registrert som viktig fri-
luftsområde Stutvassdalen - Sistranda – Gurvikdalen. 
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Øvrige folkehelsetema, bl.a. 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner.  
I et trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som 
positivt at området ligger på vestsida av fylkesvegen, 
slik at bosatte i området ikke må krysse fylkesvegen 
for å komme til sentrum.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og ut-
jevning av helseforskjeller i befolkningen på dette 
plan-nivået. 

Risiko og sårbarhet  I deler av området er det høy aktsomhet for radon. 
Før utbyggig må dette undersøkes nærmere. Områ-
det har stor mulighet for marin leire. Jf. kap. om ROS-
analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
 

 Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 og ca 2 
km fra sentrum og har dermed god tilgang til sosial 
infrastruktur.  
 
Området ligger på et høyere terrengnivå enn bolige-
ne mot fylkesvegen, med en markert skrent ned mot 
disse. Det vurderes som teknisk krevende å føre fram 
en atkomstveg med tilfredsstillende stigningsforhold 
via området med eksisterende boliger. Ny avkjørsel 
vil måtte plasseres lenger sør (mellom boligene på 
Strandheim og avkjørsla til gravplassen), og det må 
følgelig påregnes en forholdsvis lang atkomstveg 
over flere naboeiendommer fram til området.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum 
og er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Hensynet til landskap/estetikk og friluftsliv tilsier at en eventuell omdisponering 
bør avgrenses til nedre del av eiendommen, i tilknytning til eksisterende boliger ved fylkesvegen. Det 
vil imidlertid være teknisk krevende å etablere atkomst til området gjennom det eksisterende bolig-
området mot fylkesvegen.  
 
Det er også i planprogrammet pekt på at området innover Hauan skal opprettholdes som viktig land-
skapstype kystlynghei.  
 
Områdets attraktivitet vil kunne svekkes av Nordhammervik industriområde, og en ev. utvidelse her, 
jf. N1. Etablering av nytt industriområde like sør for B9, jf. N2, vil kunne svekke attraktiviteten ytterli-
gere. Både utsikt, støy og næringstrafikk vil bidra til dette. 
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B10  BOLIGFELT GNR/BNR 27/8 MELLOM KONGENSTJØNNA OG ERVIKA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 27/8 
Forslagsstiller Jorunn Halfrid Ervik 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneier ønsker boligformål på eiendommen. Deler av 
eiendommen ligger utenfor planområdet til kommune-
delplanen.  
 

Dagens bruk Utmark 
Områdets størrelse og avgrensning 8,3 daa innenfor planområdet, totalt 15,9 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Området består av mark som ikke egner seg til jord- 
eller skogproduksjon; myr og impediment (ikke driv-
verdig) skog. 

Naturmangfold  En mindre del av området i vest (0,4 daa) ligger in-
nenfor en viktig naturtypelokalitet med rikmyr. Ut-
bygging av område vil kunne virke noe negativt på 
naturtypelokaliteten dersom det blir drenert i områ-
det.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone  Ikke relevant 
Landskap og estetikk 
  

 Eiendommen strekker seg langt opp i det åpne hei-
landskapet som omgir Sistranda. Det ligger en bolig-
eiendom på tilvarende høyde som nedre del av eien-
dommen, men det finnes ikke bebyggelse lenger opp 
i landskapet på tilstøtende eiendommer.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  
Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy, og området er 
ikke støyutsatt.   

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger ca 2,6 km fra sentrum på Midtsian. 
Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til 
Dyrvika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for 
gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til 
Hellesvik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er 
det utarbeidet reguleringsplan som har vært til hø-
ring og offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd 
med å forberede sluttbehandling av planen. Et mind-
re antall boliger i området vil ikke bidra til vesentlig 
økt transport. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
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gode muligheter for lek og aktivitet. 
Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser innenfor 

området. 
Øvrige folkehelsetema, bl.a. 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Området ligger i ca. 2,6 km fra skole- og idrettsan-
legg, samt øvrige sentrumsfunksjoner. Det er gang- 
og sykkelveg langs fylkesvegen fra Ervika til Sistran-
da, og videre til Nordhammarvika.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og ut-
jevning av helseforskjeller i befolkningen på dette 
plan-nivået. 

Risiko og sårbarhet  I deler av området er det høy aktsomhet for radon. 
Før utbyggig må dette undersøkes nærmere.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
 

 Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 og ca 
2,6 km fra sentrum. Dette er relativt stor avstand 
sammenlignet med øvrige innspill. 
Området er ikke tilrettelagt med teknisk infrastruktur 
og det vurderes som krevende å føre fram en at-
komstveg med tilfredsstillende stigningsforhold.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området ligger noe usentralt, men vil styrke sentrum 
på Sistranda.  

Oppsummering: Hensynet til landskap/estetikk og arrondering av bebygd areal mot natur-/friluftsområdene 
tilsier at området ikke bør bygges ut. Omdisponering vil "ta hull på" nye områder for utbygging forholdsvis 
langt fra sentrum. Jf. også at det i planprogrammet er pekt på at området innover Hauan skal opprettholdes 
som viktig landskapstype kystlynghei.  En utbygging vil også kunne virke noe negativt på forekomsten av rik-
myr. 
 
Det er relativt langt til sentrum med sosiale/kulturelle tilbud. Det vil også være krevende, både teknisk og kost-
nadsmessig, å etablere atkomst til området. 
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B11 BOLIGFELT MELLOM SIHOLMEN OG FREDAGSVIKA 
Navn, gårds- og bruksnummer 24/3, 24/35, 24/18 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Utsnitt: gjeldende plansituasjon 

Forslaget gjelder boligformål på sjøsida av fylkesvegen i 
området mellom Siholmen og Fredagsvika.  

Dagens bruk Ubebygde områder, foruten én bolig på gnr. 24 bnr 18. 
Områdets størrelse og avgrensning 15,5 daa 
Formål i kommuneplanens arealdel LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk.   Innenfor gnr. /bnr. 24/3 og 24/35 er 4,2 daa er regist-
rert som innmarksbeite (AR50). Dette er små lapper 
av landbruksjord som ligger mellom bergknauser, og 
som er tungdrevne arealer. 

Naturmangfold. 
 

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag.  Det går et vannsig gjennom området, fra myrområ-
det på vestsida ev vegen og ned til sjøen. Det er ikke 
registrert særskilte verdier i tilknytning til dette. 

Strandsone. 
 

 Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet 
og det er jf pbl § 1-8 ikke tillatt med andre tiltak enn 
fasadeendringer i området  

Landskap og estetikk.  Landskapet i området er småkupert og i liten grad 
bebygd. Det ser ikke ut til at hele området egner seg 
for utbygging ut fra terrengmessige forhold. Ekspo-
nering mot sjøen vil avhenge av utbyggingsform og 
husplassering. Dette må vurderes i reguleringsplan. 

Kulturminner og kulturmiljø.  Ingen registreringer 
Forurensning: luft, jord og vann.   Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy. 
  

 Den delen av området som ligger nærmest fylkesve-
gen ligger i gul støysone jf. støyvarselkart (Statens 
vegvesen).  

Sammenheng arealbruk og transportbehov. 

 
 Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til 

Dyrvika. Området ligger om lag 1,5 km fra sentrums-
kjernen på Midtsian, og omdisponering til boligfor-
mål vurderes ikke å føre til vesentlig økt transportbe-
hov.   

TEMA- SAMFUNN   
Barn og unges oppvekstvilkår. 
 

 En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold. Området har gode naturgit-
te forhold for tilrettelegging for barns leik og godt 
bomiljø.  

Friluftsliv.  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i områ-
det.  
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Øvrige folkehelsetema. Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner.
I et trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som noe
negativt at bosatte i området vil måtte krysse fylk es-
vegen for å bruke gang- sykkelvegen til sentrum.
Dette er også skoleveg.

Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og ut -
jevning av helseforskjeller i befolkningen på dette
plan-nivået.

Risiko og sårbarhet. Høy aktsomhet for radon. Ingen fare for ras, skred
eller stormflo.

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger).

Området ligger i tilknytning til fylkesveg 71 4 om lag
1,5 km fra sentrumskjernen. Det er opparbeidd gang-
sykkelveg og det ligger til rette for at beboere i om-
rådet kan benytte seg av eksisterende sosial infra-
struktur i sentrum.
Det er ikke eksisterende teknisk infrastruktur i om rå-
det, området er dermed relativt kostbart å bygge ut .

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv. Området vil kunne utgjøre et annerledes botilbud
enn områdene i sentrum, særlig med tanke på natur/
sjøtilknytning. Slik bidrar det til mer variasjon i bolig-
tilbudet.

Oppsummering: Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbel tet fra sjøen, et belte på om lag 25 meter
nederst mot sjøen er avsatt til LNFR. Terrenget er småkupert og det ser ikke ut til at hele området eg ner seg for
utbygging. Dette vil kunne gi mindre boligklynger m ed grøntområder i mellom. Atkomst til området ser u t til å
kunne løses ved grensa mellom 24/35 og 24/1 8.
Det er ikke registrert verdier knyttet til naturman gfold eller kulturminner/-miljø i området. Ved regu lering av
området må det særlig legges vekt på:

• Utsikt og landskapsmessig eksponering. Det kuperte landskapet vil kunne bidra til å dempe ekspone-
ringen av bebyggelsen samtidig som utsikt tas vare på.

• Allmennhetens interesser, inkludert god tilgjengeli ghet til sjøarealene.
• Et trafikksikkert krysningspunkt på fylkesvegen for gående og syklende som skal nå gang- og sykkel-

vegen.
• Vurdere behov for støyreduserende tiltak.
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Samla vurdering boliger  
 
Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra vel 4600 i dag 
til 5500 i 2040.  Det er også stor vekst innenfor næringslivet. Det er viktig å legge til rette for stabilitet 
både med tanke på det sosiale miljøet og for næringslivet som har behov for stabil arbeidskraft. At-
traktivt og variert boligtilbud og et attraktivt sentrum vil bidra positivt til dette.  
 
Det er behov for flere og varierte boligområder. Etterspørselen etter rimelige boliger er stor. Dette 
tilsier tett utbygging i flere områder. Det er videre stort behov for leiligheter i sentrum. Samtidig er 
det også mange som ønsker eneboligtomter. Svært mange ønsker å bo sjønært. Det er også etter-
spørsel etter mer landlige eneboligtomter, også her med ønske om sjøkontakt.  
 
Erfaring viser at ca halvparten av boligsøkerne i kommunen ønsker å bo på Sistranda der det er et 
stort tilbud av offentlige og private tjenester samt svært gode fritids- og aktivitetstilbud. I de siste tre 
åra har det gjennomsnittlig vært bygd nesten 50 boliger/leiligheter pr. år i hele kommunen, ca halv-
parten antas bygd på Sistranda (kilde: Frøya kommune).  
 
Med utgangspunkt i disse erfaringene, gir dette et boligbehov på ca 300 på Sistranda/Ervika i 12 års-
perioden. Brutto arealreserver i gjeldende kommunedelplan sammen med nye forslag til boligområ-
der utgjør til sammen ca 238 daa uregulerte tomteareal. I tillegg er det ca 90 regulerte tomter som 
ikke er utbygd. Dette tilsier at det er avsatt tilstrekkelig areal: til sammen ca 88 daa. Det vises til plan-
beskrivelsen for nærmere utdyping av temaet. 
 
Ervika har ca 25 % av uregulerte tomteareal og sentrum ca 75 %. I tillegg har sentrum ca 90 regulerte 
tomter. Med høyere tomteutnytting i sentrum vil dette tilsi at det legges opp til markant mer bolig-
bygging i sentrum. B1 og B11 mellom Siholmen og Ervika ligger lengst fra Midtsian, ca 1,6 km. De 
øvrige områdene ligger i ellers i nær tilknytning til Midtsian.  Alle har god gang-sykkelforbindelse til 
sentrum og ligger nært turområder.  
 
Erfaringsmessig finnes kvikkleire i mindre, avgrensede lommer, dette må undersøkes ved detaljregu-
lering av områdene. I områdene B6 c og B7 ligger deler i gul støysone, en mindre del i rød støysone. 
Det må foretas støyundersøkelse i forbindelse med regulering av B6 c og B7 med sikte på avbøtende 
tiltak. Flere av stedene er også kartlagt for radon i grunnen. Dette skal rutinemessig undersøkes i byg-
gesak, jf. TEK 10 (Forskrift om tekniske krav til byggverk). For B11 må det tilrettelegges for trafikksikker 
kryssing av fylkesveg 714, i og med at gang- og sykkelvegtilbudet ligger på motsatt side av vegen.         
 
Til sammen 11 områder fordelt på flere forslagsstillere/grunneiere er utredet til bolig, totalt ca 205 
daa. 
 
Anbefaling: 
Ut fra vurderingene over er det behov for grovt sett 50 – 100 daa til boliger ut over det som allerede 
er avklart i tidligere planer. Tabellen under gjengir hvilke områder som foreslås innarbeidet i planen 
og hvilke som foreslås tatt ut. Faglig begrunnelse for de enkelte områdene finnes i utredningen av 
enkeltområder. 
Tilrås innarbeidet i planforslaget, eventuelt 
med reduksjon.  

Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 

B1 foreslås redusert med 47 daa, fra opprinnelig 54 
daa, av hensyn til landskapet og konsekvenser for 
friluftsliv. Området foreslås begrenset til å omfatte 
den østlige delen. Nærmere undersøkelse med tanke 
på radon og kvikkleire må utføres. 

B8 på 6,5 daa frarås.  
Alternativ bruk av området til Folkepark kombinert 
med tilrettelegging for kiting vurderes å være bedre 
utnytting av området. Dette er tiltak som på en bedre 
måte lar seg innpasse i det særegne landskapet og 
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Totalt areal: 7daa  som på en god måte ivaretar allmennheten/ barn og 
unges interesser, herunder friluftsliv. 

B2 foreslås redusert med 20,5 daa, fra opprinnelig 34 
daa, av hensyn til landskapet, dyrka mark og Go-
lanskogen (barn og unge). 
I fbm. reguleringsplan må turveg i øst innarbeides og 
nærmere undersøkelse med tanke kvikkleire må utfø-
res.  
Totalt areal: 13,5 daa  

B9 på 44 daa frarås. 
Begrunnelsen er at hensynet til landskap/estetikk og 
friluftsliv tilsier at en eventuell omdisponering bør 
avgrenses til nedre del av eiendommen, jf. at plan-
programmet peker på at området innover Hauan skal 
opprettholdes som viktig landskapstype kystlynghei. 
Dette vil bli svært kostbart da etablering av atkomst er 
teknisk svært krevende. 
Områdets attraktivitet vil dessuten kunne være svek-
ket pga nærliggende industriområder. Både utsikts-
forhold, støy og næringstrafikk vil bidra til dette. 

B3 a, b og c vurderes som velegnet til bolig. 
Totalt areal er 19, 7 daa hvorav 6, 7 daa allerede er 
bebygd med bolig. Nytt boligareal er 13 daa. 

B10 på 8,3 daa frarås ev hensyn til landskap/estetikk 
og arrondering av bebygd areal mot natur-/frilufts-
områdene samt krevende atkomstforhold 

B4 tilbakeføring til bolig anbefales. Dersom det kom-
mer ønsker eller behov for fortetting i dette området, 
vil dette måtte skje etter godkjent reguleringsplan.  
Totalt areal: 2,6 daa 

 

B5 vurderes som velegnet til bolig. Nærmere under-
søkelse med tanke på kvikkleire må utføres. 
Det er påpekt at flere eiendommer i området rundt 
har utfordringer med atkomst. Situasjonen bør løses 
gjennom en mer omfattende reguleringsplan. 
Totalt areal: 4,3 daa  

 

B6 a, b og c vurderes som velegnet til bolig. Deler av 
området har mulighet for marin leire og deler kan 
være støyutsatt. Dette bør avklares med sikte på av-
bøtende tiltak ved detaljplanlegging av området.  
Totalt areal: 27,5 daa  

 

B7 foreslås redusert med 2,3 daa, fra opprinnelig 7,5 
daa. Området svarer på et ønske om sjønære boliger. 
De negative konsekvensene som er beskrevet vil for 
en stor del la seg løse gjennom avbøtende tiltak og 
reduksjon av området. Det kreves tett utbygging med 
spesialtilpassede boliger på en relativt liten tomt. Det 
stilles flere krav/rammer for den videre planleggingen. 
Totalt areal: 5,2 daa 

 

B11 vurderes som egnet til bolig. Ved regulering av 
området må det legges vekt på landskapstilpassning, 
tilgjengelighet til sjøarealene, trafikksikkerhet og 
eventuelle støyreduserende tiltak.  
 Totalt areal:15,5 daa.   

 

 
Foreslått utbyggingsareal for bolig utgjør 88,6 daa. 138,6 daa er foreslått avslått.  
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Innspill næringsområder 

N1  UTVIDELSE AV NÆRINGSAREAL I SJØ I NORDHAMMARVIKA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/ 3, samt sjøarealer 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget gjelder utvidelse av industriarealet i Nordham-
marvika, ved at fylling i sjø utvides i nordlig retning. Om-
rådet skal forbeholdes sjøtilknyttet virksomhet.  

Dagens bruk Relativt utilgjengelig, delvis bratt og skogkledd strandsone 
Områdets størrelse og avgrensning 37 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 Friområde (på land) og Ferdsel (i sjø) 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Berører ikke jordbruksområder men deler av området 
er lavbonitets skog. Området er lite verdt skog-
bruksmessig. 

Naturmangfold   Ingen registreringer av viktige naturverdier  
Vann og vassdrag  Ikke relevant.  
Strandsone 
  

 Utvidelse av utfylling av i sjø og omdisponering til 
næring, vil beslaglegge strandsonen i området og 
gjøre den lite attraktiv for allmennheten.  

Landskap og estetikk  Eksisterende næringsområde er godt synlig når du 
ankommer Sistranda fra sør. En utvidelse nordover vil 
kunne bli synlig fra deler av Sistranda. 
Området er grunt og derfor egnet for utfylling. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Ved utfylling i sjø må det brukes rene masser og un-

dersøkes om tiltaket berører forurensa grunn i sjø og 
på land. Rammer for virksomheten avklares delvis i 
reguleringsplan og delvis i kommunedelplanens. 
bestemmelser. 

Støy 
  

 Tilrettelegging for næringsvirksomhet vil kunne føre 
til økt støy i området. Eventuell behov for avbøtende 
tiltak må vurderes i reguleringsplan. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Næringsvirksomhet er generelt sett transportgenere-
rende. Arealet ligger gunstig til mellom Sistranda og 
Frøyatunnelen som fører til fastlandet. Sammen med 
etablert industriområde på Nordhammarvika samt 
ev. næringsområde på vestsida av fylkesvegen, vil 
mye av næringsvirksomheten samles her.  
Området har etablert god atkomst fra fylkesvegen. 
Det er etablert gang- og sykkelveg helt fram fra 
Sistranda. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er 
det utarbeidet reguleringsplan som har vært til hø-
ring og offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd 
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med å forberede sluttbehandling av planen.  
Etablering av Sistien vil også være et tilbud.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. Strandsone nær tettsted er generelt et viktig 
område.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Større næringsområder med liten aktivitet i deler av 
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell 
virksomhet. Avbøtende tiltak med bl.a. god belysning 
bør etableres. 

Risiko og sårbarhet  Utfylling av området vil medføre at området ikke blir 
utsatt for stormflo, jf. hensynssone på plankartet. 
Utfyllingen skjer på et område med stabile grunnfor-
hold uten forekomst av leire.  
Området har en høy aktsomhetsgrad for radon. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 

 Utvidelsen vil kunne bygge videre på etablert teknisk 
infrastruktur.   

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Det er etterspørsel etter næringsarealer i dette områ-
det, og utvidelse av næringsområdet vurderes som 
positivt med tanke på videre utvikling på Frøya.  

Oppsummering: Det er ingen ledige industritomter i området pr. i dag. En utvidelse av Nordham-
marvik næringspark, med utfylling i sjø i nordlig retning, vil endre landskapsbildet ytterligere. Utfyl-
linga bør begrenses noe og utformes slik at den i størst mulig grad etablerer en naturlig kystlinje. 
  
Området må begrenses i øst slik at Sistien med rasteplass/utsiktspunkt lar seg innpasse, jf. innspill 
Turveg 1.  
 
Med de foreslåtte arealtilpassinger mot Sistien og i sjø, vil området bli på totalt 29,5 daa. 
 
Forurensning, støy og radon er forhold som må utredes i reguleringsplan med sikte på avbøtende 
tiltak. 
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N2 INDUSTRIAREAL RABBAHEIA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/3, 19/7. 19/8, 19/19, 19/20 (sameie) 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslag gjelder etablering av et større næringsareal til ikke 
sjørelatert næring. Innspillet vurderes som et alternativ til 
det andre foreslåtte industriarealet på Rabbaheia, N3.  
 
 

Dagens bruk Skog, åpen fastmark og myr 
Områdets størrelse og avgrensning 54,7 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Deler av arealet består av skog med lav bonitet, ellers 
myr og åpen fastmark. 

Naturmangfold    Ingen konflikt med kjente naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant.  
Strandsone   Ikke relevant.  
Landskap og estetikk  Området ligger ellers på et høyere terrengnivå enn 

fylkesvegen og det tilstøtende bebygde området i 
nord. Det ligger forholdsvis tett granskog i nordøstre 
del av området og langs fylkesvegen. Eksisterende 
vegetasjon kan nyttes til å skjerme for innsyn til om-
rådet fra vegen og fra boliger nord for området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.  
Forurensning: luft, jord og vann  Rammer for virksomheten avklares delvis i regule-

ringsplan og delvis i kommunedelplanens. bestem-
melser. 

Støy 
  

 Næringsvirksomhet i området vil føre til mer trafikk. 
Også virksomheten i seg selv kan medføre støy. 
Rammer for virksomheten avklares ev. i regulerings-
plan sammen med avbøtende tiltak. På grunn av 
nærheten til boliger er det viktig at støynivået ikke 
blir for høyt og at området skjermes.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Næringsvirksomhet er generelt sett transportgenere-
rende. Arealet ligger gunstig til mellom Sistranda og 
Frøyatunnelen. Sammen med etablert industriområ-
de på Nordhammarvika samt foreslått utvidelse her, 
vil mye av næringsvirksomheten samles.  
Det er etablert gang- og sykkelveg helt fram fra 
Sistranda. Med tanke på ansatte i området, bør gang- 
og sykkelveg mellom Melkstaden og Hammarvika 
gjennomføres.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår  Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
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for barn og unge.
Friluftsliv Deler er ikke registrert viktige områder for friluf tsliv

innenfor området, men området grenser til et viktig
friluftsområde Stutvassdalen - Sistranda – Gurvikda -
len

Øvrige folkehelsetema Større næringsområder med liten aktivitet deler av
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell
virksomhet. Avbøtende tiltak kan være bl.a. god be-
lysning.
Visuell eksponering, støy og støvproblematikk fra
næringsområdet vil være utfordrende for de nær-
meste boligene. Avbøtende tiltak må vurderes i regu -
leringsplan. I reguleringsplanen må det også settes
klarere rammer for hvilke former for næring som kan
tillates.

Risiko og sårbarhet Deler av området har høy aktsomhetsgrad for radon.
Området har stor mulighet for marin leire. Grunnfor -
holdene i området må undersøkes før utbygging i
området.

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger).

Det finnes ikke teknisk infrastruktur i området pr. i
dag. Ny atkomst fra nord (via avkjørsel til bensins ta-
sjonen) ser ut til å gi minst behov for terrenginng rep.

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv Det er etterspørsel etter næringsarealer i dette om rå-
det, og utvidelse av næringsområdet vurderes som
positivt med tanke på videre utvikling på Frøya.

Oppsummering :
På grunn av beliggenheten nært boliggruppe, er det nødvendig med følgende vurderinger i regule-
ringsplan med tanke på avbøtende tiltak.

• Støv, støy og annen mulig virksomhetsbasert foruren sning.
• Rammer for hva slags virksomheter som tillates.

Dersom området skal innarbeides i kommunedelplanen, vurderes det som viktig å sette av plass til
grøntstruktur for skjerming av området, både mot ek sisterende boliger i sør og nord samt mot fyl-
kesvegen i øst. Området foreslås redusert fra 54,7 daatil 37,6 daa for å ivareta dette.
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N3 INDUSTRIAREAL RABBAHEIA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 22/5, 22/18, 22/10  
Forslagsstiller Frøya kommune 
 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslag gjelder etablering av et større næringsareal til ikke 
sjørelatert næring.  

Dagens bruk Myrområde 
Områdets størrelse og avgrensning 37,8 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Deler av arealet består av skog med lav bonitet, ellers 
åpen skrinn fastmark. 

Naturmangfold    Ingen konflikt med kjente naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant.  
Strandsone   Ikke relevant.  
Landskap og estetikk  Et næringsområde her vil bli godt synlig fra gravplas-

sen. Det vil også kunne virke dominerende fra bolig-
området lenger nord. 

Kulturminner og kulturmiljø 
  

 Gravminne (Rundhaug av bruddstein) registrert på 
sørsida av dagens gravlund. Minnet har status som 
automatisk fredet kulturminne. Kulturminnet berøres 
ikke av tiltaket. 

Forurensning: luft, jord og vann  Rammer for virksomheten avklares delvis i regule-
ringsplan og delvis i kommunedelplanens. bestem-
melser. 

Støy 
  

 Næringsvirksomhet i området vil føre til mer trafikk. 
Også virksomheten i seg selv kan medføre støy. På 
grunn av nærheten til gravplassen og til boliger er 
det viktig at støynivået ikke blir for høyt og at områ-
det skjermes. Dette ivaretas ev. i reguleringsplan.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Næringsvirksomhet er generelt sett transportgenere-
rende. Arealet ligger gunstig til mellom Sistranda og 
tunnelen som fører til fastlandet. Sammen med etab-
lert industriområde på Nordhammarvika samt fore-
slått utvidelse her, vil mye av næringsvirksomheten 
smales her.  
Området har etablert tilfredsstillende atkomst fra 
fylkesvegen. Det er ikke etablert gang- og sykkelveg 
helt fram fra Sistranda (ca. 150 meter gjenstår). Med 
tanke på ansatte i området, bør gang- og sykkelveg 
mellom Melkstaden og Hammarvik gjennomføres.  
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TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Deler av området registrert som viktig friluftsområde 
Stutvassdalen - Sistranda – Gurvikdalen 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Større næringsområder med liten aktivitet deler av 
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell 
virksomhet. Avbøtende tiltak kan være bl.a. god be-
lysning. 
Gravplassen som ligger bare 100 meter unna, er et 
område for kontemplasjon og det er ønskelig at den 
skal preges av ro og verdighet. Visuell eksponering, 
støy og støvproblematikk fra næringsområdet vil 
være utfordrende både for gravplassen og de nær-
meste boligene. Avbøtende tiltak må ev. vurderes i 
reguleringsplan. I reguleringsplanen må det også 
settes klarere rammer for hvilke former for næring 
som kan tillates.  

Risiko og sårbarhet  Området har høy aktsomhetsgrad for radon. Forøvrig 
ingen spesielle forhold. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 

 Det finnes ikke teknisk infrastruktur i området pr. i 
dag.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Det er etterspørsel etter næringsarealer i dette områ-
det, og utvidelse av næringsområdet vurderes som 
positivt med tanke på videre utvikling på Frøya. 

Oppsummering: Bl.a. på grunn av beliggenheten nært gravplassen og en mindre boliggruppe, er 
det nødvendig med følgende vurderinger i reguleringsplan.  

• Støv, støy og annen mulig virksomhetsbasert forurensning. 
• Visuell skjerming av området. 
• Rammer for hva slags virksomheter som tillates. 
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Samla vurdering næringsområder  
 
Frøya har et stort potensial for næringsutvikling og et merkbart press på næringsareal. Dette gjelder 
særlig sjøbasert næring. Det er imidlertid viktig også å kunne tilby område som ikke ligger sjønært. 
Det vil spare verdifull strandsone. 
 
Anbefaling: 
N2 og N3 er alternative industriarealer på Rabbaheia tiltenkt virksomheter som ikke er avhengig av 
nærhet til sjøen. N2 vurderes samlet sett å være det beste alternativet da det ligger bedre til rette for 
skjerming av virksomheten og er dessuten i god avstand fra gravplassen.  
I tillegg anbefales det å legge til rette for sjøbasert virksomhet i N1. 
 
N1 og N2 anbefales redusert i forhold til opprinnelig innspill. Reduksjon av N1 og N2 er begrunnet i 
landskapsvurderinger og sjenerende nærhet/naboskap til andre virksomheter. 
Tilrås innarbeidet i planforslaget Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 
N1 foreslås redusert med 7,5 daa fra opprinnelig 37 
daa. Dette for å legge til rette for Sistien med utsikts-
punkt, samt å få en bedre landskapstilpassing i sjø. 
Totalt areal: 29,9 daa  

N3 på 38 daa frarås. 

N2 vurderes som egnet til næring, men foreslås redu-
sert med 17,2 daa fra opprinnelig 54,7 daa. Det må 
settes av plass til grøntstruktur for skjerming, både 
mot eksisterende boliger i sør og nord samt mot fyl-
kesvegen i øst.  
Totalt areal: 37,5 daa  

 

 
Foreslått utbyggingsareal for næring utgjør 67, 4 daa. 62,7 daa er foreslått avslått.  
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Innspill småbåthavn og farled 

SH1: RABBAKAIA SMÅBÅTHAVN MED KOMBINERT FORMÅL PÅ LAND 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/2 og 19/121 
Forslagsstiller THM invest  

 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslag:  
Området skal legge til rette for liggekai for servicefartøy og 
småbåthavn med inntil 350 båtplasser med tilhørende 
serviceareal/-anlegg både i sjø og på land (båtrelatert 
forretning, servering, overnatting, boliger, parkering). 
Dette vil innbære en utfylling i sjø. 
 
Foreslått arealbruk er delvis i samsvar med kommune-
delplan 2009, men omfanget/ arealbeslaget er vesentlig 
større. Frøya kommune har vedtatt å legge ny regule-
ringsplan for området ut til offentlig ettersyn/ høring. 
 

Dagens bruk Området omfatter den gamle dampskipskaia med tilhø-
rende bygninger. To bygninger er satt i stand til blant 
annet utleieboliger og møtelokale.  

Områdets størrelse og avgrensning  Ut over det som tidligere er planavklart i kommunedelplan 
2009, innebærer forslaget 3 daa utfylling i sjø til landbaser-
te formål, og 55 daa nytt sjøareal til småbåthavn.  

Formål i kommunedelplan 2009 Land: Senterområde/bygning med særskilt allmennyttig 
formål, herunder: undervisning, barnehagedrift, kul-
tur/idrettsaktiviteter, reiselivsbasert aktivitet, museal akti-
vitet, forsamlingsfunksjoner ol. 
I tillegg er det åpnet for hotelldrift og bespisning. 
Sjø: Småbåthavn og annen særskilt bruk eller vern (av sjø). 

Oppsummering: Tiltaket er beskrevet i reguleringsplan som har vært på høring, herunder utvidelsen 
på 55 daa sjøareal og 3 daa fylling i sjø. Sistien er inntatt i reguleringsplanen, og det er tatt inn en 
bestemmelse om videreføring sørover.  
Landområdet anbefales vist i kommunedelplanen med formål kombinert bebyggelse og anlegg da 
allmennyttig formål er et ugyldig formål i PBL 2008.  
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FARLED: KAIANLEGG/GJESTEHAVN VED FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/30, 21/182, 21/36, 21/13 
Forslagsstiller Sør-Trøndelag fylkeskommune/Frøya videregående skole 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 
 

 

 
Utbygging av universelt utformet kaianlegg/gjestehavn 
med molo.  
Foreslått formål: Farled. Det gis bestemmelser som åpner 
for havn med kaiplass til Videregående skole sin båt (fru 
Inger) og til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I til-
legg skal det gis muligheter for etablering av gjestekai for 
småbåter.  

Dagens bruk - 
Områdets størrelse og avgrensning 19,1 daa 
Formål i kommuneplanens arealdel 2009 Ferdsel (i sjø) med en pir ut i sjøen bygd som en forlengel-

se av Rådhusgata. - Det foreligger godkjent regulerings-
plan som i hovedsak er basert på kommundelplanen. 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant.  
Naturmangfold   Tiltaket er ikke i konflikt med kjente naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone 
  

 Området er del av den mest sentrale strandsonen på 
Sistranda. Pga. behov for tosidig molo, er inngrepet 
noe større enn forutsatt i gjeldende reguleringsplan.  

Landskap og estetikk  Tiltaket vil dominere en sentral del av strandsonen.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  
Forurensning: luft, jord og vann  Ev. fare for økt forurensing, må vurderes i regule-

ringsplan.   
Støy   Arealbruken vil ikke medføre vesentlig økt støy.  
Sammenheng arealbruk og transportbehov  Arealbruken medfører ikke vesentlig økt transport.  
TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Fjæra på Sistranda er nevnt i barnetråkkrapporten 
som et område som brukes en del av barn og unge. 
Tiltaket er nødvendig for tilbudet ved Frøya videre-
gående skole. Av hensyn til elever skal det bygges ut 
med universell utforming.   

Friluftsliv  100-metersbeltet er kartlagt som svært viktig strand-
sone, og området utenfor er kartlagt som strandsone 
egnet for kiting.  At kiting skal kunne utvikles med 



55

utgangspunkt i området sør for eldre gravplass, er
ivaretatt i innspillet og må være en del av arbeide t
med reguleringsplan. Sistien må inngå i regulerings -
plan for området.

Øvrige folkehelsetema Strandsonen sentralt på Sistranda er svært viktig for
innbyggerne. Området vil få et mer urbant preg, men
vil bli godt tilrettelagt for allmennheten. Jf. at Sistien
foreslås utbygd med særskilte krav gjennom dette
området.

Risiko og sårbarhet Det må tas høyde for stigning i havnivå og stormfl o
ved eventuell bygging av anlegget. Anlegget plan-
legges med tosidig molo som avbøtende tiltak for
ekstremvær.

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger).

Tilfredsstillende atkomst må inngå i en ev. regule -
ringsplan. Det bør ev. skje i samarbeid med Blått
kompetansesenter/Frøya kultur- og kompetansesen-
ter.

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv Tiltaket legger opp til en trygg og god havn
/gjestehavn. Den vil, med et bevisst forhold til es te-
tisk utforming, bidra til å styrke Sistranda som se nter
for sjøtilknyttet næring og innovasjon. Både Blått
Kompetansesenter og Frøya kulltur og kompetanse-
senter får løst viktige behov. Kombinert med en
gjestehavn for besøkende vil dette bli et viktig mø te-
sted. I lokalisering og avgrensning av tiltaket er det
tatt hensyn til kiting og intensjonen bak Frøya Fol ke-
park.

Oppsummering: Tiltaket legger opp til en trygg og god havn /gjes tehavn. Den vil med et bevisst
forhold til estetisk utforming, bidra til å styrke Sistranda som senter for sjøtilknyttet næring og in no-
vasjon. Både Blått Kompetansesenter og Frøya kulltu r og kompetansesenter får løst viktige behov.
Kombinert med en gjestehavn for besøkende vil dette bli et viktig møtested. I lokalisering og av-
grensning av tiltaket er det tatt hensyn til kiting og intensjonen bak Frøya Folkepark.

Reguleringsplan for tiltaket må utarbeides /endres: Reguleringsplanen skal også ivareta utforming av
Sistien gjennom området. Sørlige molo må begrenses mest mulig og utbygging av molo sørover
langs strandkanten synes unødvendig. Det bør heller tas utgangspunkt i at Sistien skal kunne brukes
som atkomst til moloen til gjestepalssene. Estetisk utforming og tilrettelegging for ulike former for
bruk av området, må inngå i arbeid med detaljplaner .



 
 
 
 
 
 

56 
 

 

Samla vurdering småbåthavn og farled 
 
Det er anslått at opp til 100 båteiere har meldt interesse for båtplass på Sistranda. I planperioden an-
slås at det kan være behov for ca 200- 300 plasser, behovet vil imidlertid svinge og avhenge av den 
generelle økonomiske utviklingen i samfunnet.  
 
I gjeldende kommunedelplan for Sistranda vedtatt i 2009 samt i reguleringsplaner vedtatt etter 2009, 
er det fastsatt at småbåthavner skal utvikles i to områder: Nord og sør for Siholmen og ved Rabben. 
Det er dessuten behov for havneområde med gjestehavn i tilknytning til Frøya kultur- og kompetan-
sesenter/ Blått kompetansesenter på Midtsian.  
 
 
1 Småbåthavn nord for Siholmen 
 

 
 
 

Denne småbåthavna er gammel og det foreligger 
ingen godkjent reguleringsplan for denne. Det er 
ikke ledige plasser her, jf. innspill om utvidelse. 
Småbåthavna med utvidelse er imidlertid allere-
de godkjent i kommunedelplan 2009, se kom-
muneplanutsnitt under. Innspill om utvidelse er 
dermed arealmessig avklart, men det er nødven-
dig å utarbeide detaljert reguleringsplan for utvi-
delse av tiltaket. 
 

 
2  Småbåthavn sør for Siholmen, utenfor Coop Prix  
 

 

Småbåthavn med liggekai og båtslipp (i sør) samt 
fiskerihavn (i nord) er godkjent i vedtatt regule-
ringsplan 5. nov. 2014.  
 
Planen er ikke gjennomført i sin helhet. Dette 
gjelder bl.a. småbåthavna som skulle erstatte 
opprinnelig småbåthavn rett sør for Siholmen og 
som nå er regulert til fiskerihavn.  
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3 Småbåthavn ved Rabben  
 

 

Småbåthavn er delvis godkjent i kommuneplan 2009, se 
utsnitt av kommunedelplanen.  
 
Reguleringsplan er under arbeid og det tas i utgangs-
punktet sikte på 200 - 300 båtplasser samt liggekai for 
større fartøy. Det er aktuelt med etappevis utbygging av 
havna.  

 
 
4 Kaianlegg nedenfor Midtsian 
Det er i godkjent reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter avsatt et område i sjø, Midtsi-
holmen, der det tillates bygd en kunstig holme på inntil 1 daa over kote 0,00.  På eller i tilknytning til 
Midtsiholmen, tillates bygd kaianlegg og bebyggelse til sjørelatert virksomhet for skole eller andre 
offentlige formål. Intensjonen her har vært at kaianlegget også skal ha rom for gjesteplasser. 
 
 

   

  Gjeldende reguleringsplan    Utsnitt kommuneplan 2009 

 
 
Senere vurderinger viser at det av hensyn til 
universell utforming og sikkerhetshensyn er 
behov for tosidig molo for å etablere kai med 
gjesteplasser. Dette medfører et større inngrep 
enn opprinnelig planlagt.  
Det innkomne innspillet til denne kommun-
delplanrevisjonen (se innspill farled) ivaretar 
behovene, inklusive molo, og viderefører in-
tensjonen i gjeldende reguleringsplan om kai 
og gjestehavn.  

 
       Skisseutkast til utforming av kai/gjestehavn med molo 
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Anbefaling 
Behov for småbåthavnplasser i planperioden løses på Rabbakaia og ved Siholmen. Dette viderefører 
intensjonen i kommunedelplanen fra 2009. Dette krever godkjent reguleringsplan på Rabben og for 
utvidelse nord for Siholmen. På Rabben endres kommunedelplanen slik at den samsvarer med regu-
leringsplan for Rabben. 
 
I tillegg vises et havneområde i sjø utenfor Midtsian/Frøya kultur- og kompetansesenter. Her må det 
utarbeides reguleringsplan, hvor utgangspunktet er å vurdere havn med tosidig molo og kaiplass til 
Frøya videregående skole sin båt (fru Inger) og til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I tillegg 
skal det gis muligheter for etablering av gjestehavn for småbåter.  
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Innspill naust 

NAUST:   ANDRE TYPER NÆRMERE ANGITT BEBYGGELSE OG ANLEGG; NAUST, RABBEN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/9 og 19/20 
Forslagsstiller HDR AS/Hallgeir Bremnes og Terje-Ørnulf Korsnes 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Eierne av de to eiendommene har gitt hvert sitt innspill til 
kommunedelplanen. De ønsker formålet annet byggeom-
råde /naust på sine eiendommer ned mot sjøen. Det er 
snakk om å utarbeide felles reguleringsplan for naust og 
bolig på 19/9 og 19/20. Bolig foreslås på vestsida av fyl-
kesvegen, jf. B6 b og c. Naustene skal være et tilbud til 
boligene på samme eiendommer. 

 
Dagens bruk Åpen landskap, ingen kjent bruk. 
Områdets størrelse og avgrensning 5,8 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   1,8 daa dyrkbar mark er flatt og lett å dyrke opp.  
Naturmangfold   Tiltaket er ikke i konflikt med kjente naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone 
  

 Området ligger i sin helhet i standsonen. Naust er en 
type bebyggelse som bruksmessig og tradisjonelt 
hører hjemme i strandsonen og vurderes å være fo-
renlig med å legge til rette for allmennhetens ferdsel, 
jf. utredning Turveg1: Sistien. 

Landskap og estetikk  Tradisjonell naustbebyggelse, vurderes ikke å ha 
negative landskapsmessige konsekvenser.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Den foreslåtte arealbruken medfører ikke forurens-

ning i seg selv.  
Støy 
  

 Den foreslåtte arealbruken vurderes ikke å bidra til 
økt støy. Arealet er delvis støyutsatt, men forslaget 
omfatter ikke støyfølsom virksomhet.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Naust i det aktuelle området er tiltenkt de nærmeste 
boligene og vurderes ikke å bidra til økt transport.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Fjæra på sistranda er nevnt i barnetråkkrapporten 
som et område som brukes en del av barn og unge.  

Friluftsliv  Sistien sikrer allmennheten tilgang til området, forøv-
rig ingen spesielle friluftsverdier i området.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Etablering av naust gir økt trafikk til sjøsida av fylkes-
veg 714. Det bør ikke etableres kjøreveg ned til naus-
tene, jf. kort avstand til boligene som naustene knyt-
tes opp mot.  

Risiko og sårbarhet  Deler av området er utsatt for stormflo.  Formålet 
med naust er lagring av båt/utstyr som må kunne tåle 
at det blir oversvømt av vann fra tid til annen. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 

 Ikke relevant 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Naust er en naturlig/tradisjonell del av strandsonen.  
Oppsummering: Allmennheten må gis adgang til ferdsel gjennom området (utvidelse av Sistien).   
Området avgrenses ned mot sjøen og utgjør 2,2 daa. 
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Samla vurdering naust  
I tillegg til innspill på nye naust vurdert oven-
for, er det behov for å sikre eksisterende naust 
slik at disse kan bygges opp igjen/restaureres 
ved behov. I forbindelse med planer om Frøya 
Folkepark er det også pekt på at det er ønske 
om å sette opp ett-to sjøhus/naust, jf. innspill 
F1. 
  
I kommunedelplan 2009 ble det også etablert 
ett nytt område for naust sør for Rabbenkaia, 
vist som Annet byggeområde Naust. Området er 
avgrenset av sjøen og fylkesvegen, her bør 
området lengst opp mot fylkesvegen tilbakefø-
res til LNFR da dette er uaktuelt til utbygging av 
naust.   
 
Anbefaling 
I kommunedelplanen legges det til rette for at 
eksisterende naust skal inngå i planen. Det er 
ikke er tradisjon for å bygge mange naust i 
sammenhengende rekke, men heller ett naust 
på hver eiendom, jf. kartillustrasjon. Dette land-
skapsbildet er det ønske om å bevare.  
 
Ut fra dette anbefales det å vise en sone med 
åpning for spredt naustbebyggelse i LNFR-
områdene nedenfor fylkesveg 714. Det gis be-
stemmelser tilknyttet denne sonen som slår 
fast at eksisterende naust i området skal inngå i 
planen. I tillegg åpnes det for et begrenset an-
tall nye naust på gnr/bnr 19/9 og 19/20. Be-
stemmelser til utforming av naust, vil ta ut-
gangspunkt i bestemmelser for naust i kom-
munedelplanen fra 2009.  
 
Det er ikke forventet at denne utbyggingsmå-
ten vil bidra til å privatisere strandsonen. Sistien 
går gjennom området og vil bidra til å opprett-
holde tradisjonen der strandsonen og naustene 
er sosiale møteplasser. 
 
Det vises forøvrig til utredning av Folkeparken 
F1 og bestemmelser/føringer for regulerings-
plan for F1 hvor det åpnes for etablering av 
naust i tilknytning til dette området. 
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For de øvrige innspillene har det ikke vært formålstjenlig å gi en samla vurdering etter areal-
formål. Dette gjelder sentrumsformål, vann- og avløpsanlegg, fortau, tursti og folkepark. I ut-
redning av enkeltområdene er arealbruken vurdert i sammenheng med omgivelsen så langt 
det er naturlig. 
 

 

Andre innspill 

S1  UTVIDELSE AV SENTRUMSFORMÅL MED FYLLING I SJØ VED BYGGERIET, RABBEN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 20/14 og 20/39 
Forslagsstiller Riiber eiendom  

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Eier av 20/14 ønsker å utvide virksomheten på Byggeriet 
(byggvareforretning), og har kjøpt 20/39 med tanke på 
utvidelse av lagerhall mot norvest. Dette forutsetter fylling 
i sjø. 
 
Innspillet gjelder utvidelse av areal avsatt til senterområde. 
Utvidelsen omfatter sjøareal og utgjør 114 m. 

Dagens bruk Sjø 
Områdets størrelse og avgrensning 0,1 daa. 
Formål i kommunedelplan 2009 Småbåthavn 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 
Naturmangfold   Tiltaket kommer ikke i konflikt med kjente naturver-

dier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone 
 

 Omfatter strandsonen, men området utgjør ikke et 
viktig område for allmenne interesser. Det må imid-
lertid sikres at Sistien kan føres gjennom området. 

Landskap og estetikk  Tiltaket utgjør en mindre utvidelse av eksisterende 
fylling i sjø, og vurderes å ha begrenset negativ virk-
ning. Ved ev. senere behov for utvidelser, vil dette 
kunne bli merkbart negativt. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Ved utfylling i sjø må det brukes rene masser. Det må 

sikres at utfyllingen ikke berører forurensa masser i 
sjø eller på land. 

Støy 
  

 Utvidelsen av næringsarealet bidrar i seg selv ikke til 
vesentlig økt støy. Det legges ikke opp til støyfølsom 
bebyggelse i området.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Utvidelsen fører ikke til vesentlig økt transportbehov.  
TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 
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Friluftsliv Området er allerede bebygd med forretningsbygg.
Det må sikres at Sistien får komme gjennom området.

Øvrige folkehelsetema Den foreslåtte utvidelsen vurderes ikke å ha nevne -
verdig effekt for folkehelsen. Ev. senere utvidelse r vil
imidlertid endre opplevelsen av området og virke
begrensende for turaktivitet og rekreasjon.

Risiko og sårbarhet Sikkerhetssone for flom er noe lavere for lagerbyg g:
2.16 moh i henhold til byggteknisk forskrift (TEK 1 0)
Det må dokumenteres at dette er i ivaretatt ved byg -
gesøknad.
Det er mulighet for kvikkleire, dette må også under -
søkes.

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger).

Gir ikke behov for ny teknisk infrastruktur.

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv Tiltaket vurderes å bidra positivt til å styrke al lerede
etablert næringsvirksomhet.

Oppsummering /anbefaling : Dette er en liten utvidelse som med avbøtende tilt ak/aktsomhet lar
seg løse: Det må undersøkes for kvikkleire og tas h ensyn til stormflonivå og avbøtende tiltak må
iverksettes før byggesaken godkjennes. Sistien skal gå gjennom området. Dette må innpasses i byg-
gesaken. Utvidelsen anbefales.

Området er svært sårbart med tanke på ytterligere u tvidelser, dette gjelder både samfunnssikkerhet
og landskap/friluftsliv. Ytterligere utvidelser kan ikke påregnes uten at reguleringsplan for området
viser at situasjonen lar seg løse på tilfredsstille nde måte.
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S2  SENTRUMSFORMÅL SIHOLMEN 
Navn, gårds- og bruksnummer Siholmen, gnr/bnr/fnr 23/8, 23/8/2, 23/8/3, 23/8/4, 23/115, 

23/1 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å få stadfeste og utvikle dagens bruk, 
inklusive boliger på Siholmen. Deler av området ønskes 
avsatt til sentrumsformål. Sentrumsformål omfatter forret-
ninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, herunder nød-
vendige uteareal til bebyggelsen samt nødvendig trafikk-
areal.  
 
 

Dagens bruk Reiseliv, tjenesteyting, bolig, verksted, havneområde. 
Områdets størrelse og avgrensning 11,4 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 Annet byggeområde 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Forslaget berører ikke jord- og skogressurser, og 
vurderes som positivt med tanke på å redusere pres-
set på sentrumsnær dyrka mark. 

Naturmangfold   Det er observert flere arter av nasjonal forvaltningsin-
teresse på Siholmen. Samtlige observasjoner er gjort 
på taket av bolighuset som ligger på Siholmen 19. 
Observerte arter av særlig stor forvaltningsinteresse: 
Alke, Skjærpiplerke, Teist, Havelle, Svartbak, Krykkje, 
Makrellterne, Tyrkerdue og Lomvi. Arter av stor for-
valtningsinteresse: Fiskemåke, Sjøorre, Svartand og 
Stær. 
Området er utbygd fra før, og en utvikling av eksite-
rende bruk anses ikke å ha betydning for artene da 
de har tilpasset seg og benytter bebygd område.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone 
  

 Området er allerede utbygd. Det meste av aktiviteten 
er i hovedsak avhengig av allmennheten. 

Landskap og estetikk  Området er et unikt miljø med et bredt spekter av 
aktiviteter og muligheter. Området bør kunne vide-
reutvikles. Sentrumsformål vil åpne for dette og om-
rådet bør kunne gis enda høyere utnyttelse enn det 
har i dag. Dette vil gi området et mer urbant preg og 
signalisere området som ett av senterområdene på 
Sistranda.  Jf. også intensjonen i kommunedelplanen 
2009.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturminner.  
Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-

urensning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn eller sjøbunn i 
området. 
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Støy Arealbruken vil ikke medføre vesentlig økt støy.
Området er noe støyutsatt med trafikk inn til kai o g
industri samt trafikk på fylkesvegen som går forbi.
Støy må vurderes i en ev. reguleringsplan.

Sammenheng arealbruk og transportbehov Området er sentrumsnært og det er gode muligheter
for å gå og sykle. Fylkesvegen må krysses for å nå
gang- sykkelvegen. Etablering av Sistien vil være e t
supplement på "rett" side av fylkesvegen. Området
er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. Fo reslått
arealbruk vil ikke bidra til økt transport.

TEMA- SAMFUNN Presisering av virkninger
Barn og unges oppvekstvilkår Ev. tilrettelegging for boliger forutsetter at det settes

av plass til leike- og oppholdsarealer for barn. Om rå-
det inngår ikke i Barnetråkk-registreringen.

Friluftsliv . Området inngår ikke i kartlagte friluftsområder.
Sistien vil bidra til enkel tilgang til turområder.

Øvrige folkehelsetema Det vurderes som positivt i et kriminalitetsforeby g-
gende perspektiv at det legges opp til blandede are -
alformål som også omfatter boliger.
Det er enkelt å være i fysisk aktivitet med god til gang
til friluftsområder og gode forhold for gang- sykke l.
Ved å legge opp til økt aktivitet på Siholmen, må d et
påregnes økt fotgjengertrafikk på tvers av fylkesve -
gen i området. Sistien bør være et godt alternativ
fram til Miljøgata hvor gode krysningsmuligheter
foreligger.

Risiko og sårbarhet Området er utsatt for stormflo og havnivåstigning. I
henhold til byggteknisk forskrift (TEK 10) skal det for
bygg i sikkerhetsklasse 2 (bygg for personopphold)
tas utgangspunkt i 200- års stormflo. For å oppfyl le
dette kravet settes det en minimumskote på 2,32 m
for etablering av bygg i denne sikkerhetsklassen.
Dette må ivaretas for ved nybygging.

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger).

Området ligger nært Midtsian og har dermed god
tilgang til sosial infrastruktur. Området er tilret telagt
for teknisk infrastruktur, men forutsettes oppgrade rt
dersom området skal videreutvikles.

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv Varierte sentrumsaktiviteter med utgangspunkt i
bolig, næring og reiseliv, Frøyafestivalen samt båt tra-
fikk vil kunne skape et aktivt og urbant senterområ -
de. Sistien vil binde området til Frøya Folkepark o g
sentrum, boliger her vil bidra til å styrke handele n i
sentrum.
Området vil kunne bli attraktivt for både nye forme r
for næring og videreutvikling av eksisterende
næringer.

Oppsummering /anbefaling : Forslaget vurderes å bidra til god utnyttelse av et sentrumsnært og
attraktivt område, og tilrådes innarbeidet i planforslaget . Det må tas inn bestemmelser som ivare-
tar forhold knyttet til støy og stormflo/havnivåsti gning.



 
 
 
 
 
 
Glimt fra Siholmen 
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VA 1  AREAL FOR RENSEANLEGG  

DETTE ER ET ALTERNATIV TIL UTBYGGING AV VA ANLEGG PÅ NORDHAMMERVIK 
NÆRINGSPARK, (JF. VEDTATT REGULERINGSPLAN) ELLER PÅ UTVIDELSE AV NÆRINGS-
PARKEN  N1, SE KONSEKVENSUTREDNING FOR  N1 
Navn, gårds- og bruksnummer Rabben, Gnr/bnr 20/7 og 20/2 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Ny hovedplan for avløp er under utarbeidelse av Sweco 
AS. Det er kommet fram ønske om å omdisponere et areal 
på om lag 2 daa mellom Fylkesveg 714 og sjøen med tan-
ke på etablering av renseanlegg. Det er aktuelt å føre opp 
et hus på én etasje, samt legge til rette for utelagring. 
 
Alternative løsninger i Nordhammervik næringspark, even-
tuelt i den foreslåtte utvidelsen av denne (N1), er vurdert. 

Dagens bruk Dyrka mark. 
Områdets størrelse og avgrensning Ca. 2 daa.   
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   2 daa fulldyrka jord 
Naturmangfold  Ikke registrert særskilt viktige naturverdier i området. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone  Området ligger i strandsonen, men området nederst 

mot sjøen blir ikke berørt. Allmennhetens tilgang er 
ivaretatt (Sistien).  

Landskap og estetikk  Nederste del av strandsonen er bebygd med naust, 
langs fylkesvegen er det boliger/LNFR. Etablering av 
renseanlegget med utelagring vureres å kunne gi 
negative virkninger for landskap og estetikk.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Ikke registret forurensning, tiltaket medfører ikke 

forurensning. 
Støy   Renseanlegg er ikke støyfølsom og bidrar ikke til økt 

støy. 
Sammenheng arealbruk og transportbehov  Ikke relevant.  
TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår   Fjæra opprettholdes uberørt til aktivitet og opphold. 
Friluftsliv  Området grenser til en svært viktig strandsone, kart-

lagt etter DN håndbok 25 – 2004 Kartlegging og verd-
setting av friluftslivsområder.  

Øvrige folkehelsetema  Nytt renseanlegg er i seg selv positivt. 
Risiko og sårbarhet  Arealet omfattes ikke av stormflo. Det er mulighet for 

marin leire, dette bør avklares før bygging. 
Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 

 Tiltaket utgjør en svært viktig del av den kommunal-
tekniske infrastrukturen. Det må søkes etter løsninger 
som lar seg gjennomføre også økonomisk.   

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Samfunnsnytten er stor.  
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Oppsummering/anbefaling: Tiltaket har stor samfunnsnytte, men plassering i strandsonen på Rab-
ben vurderes å være lite heldig med tanke på estetikk og kulturlandskap. Det berører fulldyrka jord 
på to eiendommer ( til sammen ca 5 daa), og begge eiendommene vil bli berørt.  
God estetisk utforming av anlegget med god tilpassing til omgivelsene vil kunne redusere uheldig 
landskapsmessig effekt (gjelder både høyde og utforming av bebyggelse samt organisering av ute-
lagring).  
Det er stor mulighet for marin leire i området, dette må undersøkes.   
 
Fordeler og ulemper ved etablering på Rabben  sett opp mot alternativ i Nordhammervika: 

• Anleggskostnaden er omtrent den samme for de to lokaliseringene.  
• Større driftskostnader på Nordhammervik grunnet lengre pumpeledning og større vann-

mengde. Grovt estimert ca. kr. 40.000,- høyere driftskostnad pr. år. 
• Fordelaktig med plassering på Nordhammarvika med tanke på luktplager. På Rabben må det 

påregnes renseløsning med tanke på lukt, som vil fordyre prosjektet.  
• Aktuell tomt i Nordhammervik er der eksisterende slamavskillere for næringsparken er lokali-

sert. Disse kan da fjernes og eksisterende utslippsledning kan sannsynligvis benyttes. Dette 
alternativet er avhengig av at det inngås ny opsjonsavtale med Aqualine som da må redusere 
arealbehovet sitt. Eventuelt etablering i utvidelsen av næringsparken, N1.  

 
Anbefaling: 
Alternativ lokalisering i Nordhammervik næringspark anbefales og er bedre ut fra en totalvurdering. 
Nordhammarvik gir mulighet for en skjermet beliggenhet, særlig hvis det plasseres på N1. Med dette 
unngår en også å beslaglegge et svært attraktivt areal i strandsonen. For etablering i Nordhammervik 
næringspark er det godkjent reguleringsplan, men avtale om tomt må inngås. For etablering i N1 
kreves godkjent reguleringsplan og opparbeiding/utfylling av området. 
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VEG 1 FORTAU/GANGVEG I SØRVEIEN OG MELLOMVEIEN MELLOM SIVEIEN OG FORBI 
INTERNATBAKKEN TIL BEINSKARDET. 
Gårds- og bruksnummer Forslaget berører en mengde eiendommer   
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å etablere fortau i Sørveien samt i  
Mellomveien mellom Siveien og forbi Internatbakken til 
Beinskardet boligfelt. I Sørveien er det utbygd fortau i den 
nederste delen mot fylkesvegen.  
 
Bakgrunnen for i innspillet er forventning om økt biltrafikk, 
herunder varelevering, i forbindelse med konkrete utbyg-
gingsplaner for kvartalet øst for Mellomveien.  I tillegg er 
det viktig at forslag til nytt boligområde B2, samt eksiste-
rende boliger i området får en trygg skoleveg, samt at det 
blir en trygg atkomst til ny fortballhall.  
 

Dagens bruk Vegkant/ opparbeidede utomhusarealer. 
Områdets størrelse og avgrensning Gangforbindelsen forutsettes bygd som fortau. Fra Inter-

natbakken og sørover til enden av Beinskardveien er det 
allerede bygd gang- og sykkelveg. 

Formål i godkjent reguleringsplan Kombinert forretning/bolig/offentlig formål 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant. 
Naturmangfold   Ikke i konflikt med kjente naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone  Ikke relevant 
Landskap og estetikk  Ikke relevant. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Forurensning er ikke registret og fortau medfører ikke 

fare for forurensning 
Støy  Ikke relevant. 
Sammenheng arealbruk og transportbehov  Etablering av fortau vil fremme gåing og sykling.   
TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Etablering av fortau er positivt med tanke på barn og 
unges oppvekstvilkår.  

Friluftsliv  Ikke relevant.  
Øvrige folkehelsetema  Tilrettelegging for mjuke trafikanter vurderes svært 

positivt, både med tanke på tilrettelegging for økt 
fysisk atkvitet og trafikksikkerhet.  

Risiko og sårbarhet  Området har stor mulighet for marin leire, dette må 
undersøkes før bygging. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 

 Fortau er et samfunnsnyttig infrastrukturtiltak.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Bedre forhold for gående og syklende i sentrum vur-
deres som et positivt tiltak med tanke på tettstedets 
attraktivitet.  

Oppsummering/anbefaling: Det er ikke kartlagt negative konsekvenser av innspillet. Samfunnsnyt-
ten er stor og tiltaket anbefales. Området må undersøkes for kvikkleire.  
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I 1  UTVIDELSE AV IDRETTSANLEGG FOR FRAMTIDIG FOTBALLHALL 
Navn, gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/1 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Ønsker omdisponering av 7,8 daa fra LNFR til idrettsformål 
for å gi plass til utbygging av ny fotballhall. I tilleggmå 
atkomst justeres. Området ligger vest for kommunehuset.   

 
Dagens bruk Lek og uteopphold 
Områdets størrelse og avgrensning Ca. 7,8 daa.   
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 
Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone  Ikke relevant 
Landskap og estetikk  En fotballhall vil dominere landskapet. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Forurensning er ikke registrert og tiltaket medfører 

ikke fare for forurensning 
Støy   Tiltaket medfører ikke økt støy, og er ikke i støyutsatt.  
Sammenheng arealbruk og transportbehov  Tiltaket medfører tidvis økt trafikk. Atkomst til områ-

det går gjennom området for offentlig tjenesteyting, 
bak Herredshuset. Det kan bli behov for en mindre 
justering av adkomsten for å få en bedre situasjon 
samt få etablert fortau fra Mellomvegen. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området er i Barnetråkkregistreringen rangert som et 
av tre hovedsteder for aktivitet. Golanskogen bak 
fotballbanen er mye brukt sommer og vinter både til 
lek og grilling. "Området har fine klatretrær." Fotball-
hall er imidlertid også et viktig tiltak for barn og unge. 

Friluftsliv  Området er registrert som et viktig leke og rekrea-
sjonsområde.  

Øvrige folkehelsetema  Anlegget vil være et positivt tilbud, spesielt til barn 
og unge. Tiltaket vil også bidra til positiv integrering 
av innvandrergrupper. 

Risiko og sårbarhet  Området ligger i et område med stor mulighet for 
marin leire. Før oppføring av et stort bygg bør grunn-
forholdene undersøkes. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 

 Positiv utvidelse av sosial/kulturell infrastruktur. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Fotballhall utvider tilbudet for barn og unge og vil 
også kunne bidra positivt til innvandrergrupper. 
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Oppsummering/anbefaling: Utbygging av fotballhallen er et svært positivt tiltak, særlig for barn og 
unge. Tiltaket berører Golanskogen og her bør det vektlegges å minimalisere uttak av trær. Det bør 
tas hensyn til boligbebyggelsen vest for hallen ved at byggets volum/høyde trappes ned mot vest. 
Området må undersøkes for kvikkleire. Atkomst til anlegget forusettes å skje i tilknytning til eksiste-
rende veg i område for tjenesteyting, ev. med en justering av denne. 
I 1, utvidelse til idrettsanlegg anbefales.  
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TURVEG 1  SISTIEN  
Navn, gårds- og bruksnummer Tiltaket berører eiendommer mellom Siholmen og 

Nordhammervika. 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Si-
holmen til Rabbakaia, ønskes videreført fram til 
Nordhammarvika.  
 
Sistien sees i sammenheng med eksisterende gang- og 
sykkelvegtilbud langs fylkesveg 714. Disse vil danne tur-
vegtilbudet "Sistranda rundt" og er også knyttet til turve-
ger innover Hauan. Stien binder også sammen ulike områ-
der og aktiviteter som foregår i strandsona.   
 
Stien vises i planforslaget som turveg. Denne vil få en en-
kel opparbeiding, gruslagt i 2,-2,5 meters bredde. Dette 
skal gjøre stien tilgjengelig også for syklister og barnevog-
ner. Det er viktig å innordne stien til landskapet og unngå 
å overdimensjonere den.   
 
I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide raste-
plass/utsiktspunkt ved endepunktet i sør, rett nord for 
avkjørsla til Nordhammervik næringspark.  Her ligger en 
del av den gamle fylkesvegen i en kurve på utsida av da-
gens veg.  Det forutsettes at bilatkomst til området skjer 
via atkomstvegen til industriområdet, og at området ellers 
opparbeides som en rasteplass med utsikt mot sjøen.  
 
Turstien er både ment å være et tiltak som skal fremme 
rekreasjon og friluftsliv, samtidig som det utgjør en attrak-
tiv veg for gående og syklende på veg til fra daglige gjø-
remål.  

Dagens bruk Sammensatt arealbruk langs hele stien 
Områdets størrelse og avgrensning Turvegen slik den er avgrenset i kartet over er om lag 2,7 

km lang.  
Formål i kommunedelplan 2009 Turvegen går gjennom mange ulike arealformål, men 

ligger hovedsakling innenfor LNFR-formål.  
Kommunedelplan for Sistranda 2009 har følgende juridis-
ke bestemmelse: 
 Bygging av turvegen skal skje på mest mulig skånsom måte, 
og skal ikke innebære utfylling i sjø eller andre omfattende 
terrenginngrep i strandsonen.  
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Av retningslinjene framgår følgende (disse er ikke juridisk 
bindende): 
Planen regulerer inn en trasé for Sistien. Sistien skal utformes 
som en enkel men representativ gangveg. Denne skal legges i 
terrenget og traséen er regulert rundt naust og landskaps-
formasjoner for å oppnå dette. Den er tenkt utformet i natur-
stein og lagt i sand slik at den glir inn i landskapet, men sam-
tidig framstår som estetisk og bymessig – et viktig byrom i 
"kystbyen". 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Stien går hovedsaklig i utkanten av dyrka mark. 
Naturmangfold  Noen observasjoner av rødlista fuglearter er gjort, 

men registreringene ligger ikke inn i arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Dette betyr at kvaliteten 
og/eller relevansen på registreringen ikke er god nok.   

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone  Planforslaget anses som positivt for allmennhetens 

tilgang til strandsonen.  
Landskap og estetikk  Turveg i området vurderes ikke å ha negativ virkning. 
Kulturminner og kulturmiljø  Et kulturminne (øks av flint) med uavklart vernestatus 

på g.nr/b.nr 20/6. Kulturminnet kan tenkes synlig-
gjort for brukere av stien, og på denne måten være 
en kvalitet ved turvegen.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for for-
urensning. Ikke registrert forurenset grunn i området 

Støy 
  

 Arealbruken fører ikke til økt støy, og bruksformålene 
det legges opp til er ikke støyfølsomme.   

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Ikke relevant.  
TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Tilrettelegging av turveg vurderes som positivt med 
tanke på barn og unges oppvekstvilkår.  

Friluftsliv  Store deler av stien ligger innenfor et område som er 
registrert som svært viktig friluftsområde. Etablering 
av en sti vil øke friluftsverdien. 

Øvrige folkehelsetema  Tiltaket er svært positivt i et folkehelseperspektiv. Det 
gir mulighet for økt fysisk aktivitet og positive natur-
opplevelser. Ferdsel langs mørklagte og folketomme 
områder kjennes utrygt for mange. 

Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire langs stien, men 
etablering av sti er et så lite inngrep at det ikke vil øke 
eventuell skredfare i området.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
  

 Turstien vil kunne utgjøre et supplement til det mer 
opparbeidede gang- og sykkeltilbudet langs fylkes-
vegen.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Sistien vurderes som et positivt tiltak med tanke på 
Sistrandas attraktivitet som tettsted.  

Oppsummering/anbefaling: Etablering av turveg i strandsonen vurderes ikke å ha negative konse-
kvenser av betydning. Ved opparbeiding av stien bør en være oppmerksom på ev. kulturminner. Det 
er ikke aktuelt med belysning av stien fordi tilpassing til naturen/landskapet er ansett som viktigere 
enn belysning i dette området. Det legges opp til enklere standard på stien enn det som var forutsatt 
i retningslinjene fra kommunedelplan 2009. Begrunnelsen er at mindre urbant preg gir bedre land-
skapstilpassing. Det vil dessuten bli mindre kostnadskrevende å etablere den. Nedenfor Midtsian skal 
stien ha universell utforming, og gis  et mer urbant uttrykk. Turvegen anbefales utvidet. 
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F1  FRØYA FOLKEPARK  
Navn, gårds- og bruksnummer 22/2, 22/3, 22/7, 21/43, 21/1, 21/123 
Forslagsstiller Frøya kommune 

Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å legge til rette for etablering av en 
opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske 
utvikling. Det innebærer tilrettelegging for museums- og 
kulturaktiviteter og at noen historiske bygg blir flyttet til 
området. Under gjengis en foreløpig skisse. 
Administrasjonsbygg for Folkeparken kan etableres sør for 
Frøya kultur- og kompetansesenter innenfor området 
avsatt til Sentrumsformål.  
Sammenhengen med etablering av Sistien er viktig.  

 
Dagens bruk Strandsone/dyrka mark med drivhus (ikke i bruk) med 

tilhørende parkering, atkomstveg og lagerareal. 
Områdets størrelse 19 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og sentrumsområde 
Foreslått formål:                                                                   Friområde med åpning for å oppføre bygninger av histo-

risk og kulturell verdi.  
TEMA- MILJØ  Forklaring, kunnskapsgrunnlag, vurdering 
Landbruk  Området er registrert med 18,8 daa fulldyrka jord. 

Innenfor dette arealet er det imidlertid bygd drivhus 
(ikke lenger i bruk) og bedehus med tilhørende par-
kering, atkomstveg og lagerareal, slik at dyrka mark i 
praksis er vesentlig redusert, til ca 10- 12 daa.  

Naturmangfold  Det er kartlagt to arter av nasjonal forvaltningsinter-
esse: Brushane er en sårbar art i henhold til Norsk 
rødliste 2010, og av særlig stor forvaltningsinteresse.  
Vipe er en nær trua art i henhold til Norsk rødliste 
2010, den er av stor forvaltningsinteresse. Området 
(sjøen) brukes til foringsområde. 
Området er allerede mye brukt av allmennheten, 
men etablering av folkepark og utbygging av Sistien 
vil føre til økt ferdsel.  Det er forventet at artene til-
passer seg situasjonen da det er mange tilsvarende 
foringsområder i nærheten.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant  
Strandsone  Tiltaket omfatter strandsonen, men vil heller fremme 

enn begrense tilgangen for allmennheten.  
Landskap og estetikk  Folkepark med tiltenkte bygninger skal gi et bilde av 

gamle Sistranda og gli naturlig inn i området.  
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Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer 
TEMA- SAMFUNN  Forklaring, kunnskapsgrunnlag, vurdering 
Barn og unges oppvekstvilkår  Strandsonen er et viktig område for barn og unge på 

Sistranda.  
Friluftsliv  Området er mye brukt til kiting. Dette lar seg kombi-

nere, og kitingmiljøet vil også kunne få benytte et 
historisk bygg til sin aktivitet/klubbhus. 

Folkehelse  Tiltaket vil utgjøre en sosial møteplass og bidra til 
positiv integrering av innvandrergrupper. 

Infrastruktur og kollektivtrafikk  Det finnes eksisterende infrastruktur i området  
Risiko og sårbarhet  Deler av området er utsatt for stormflo og havnivå-

stigning. Lokalisering av bygg må innordne seg dette.  
Området har stor mulighet for marin leire og grunn-
forholdene må derfor undersøkes.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Tiltaket vil ha positiv effekt som sosial og kulturell 
møteplass og være et positivt tilbud til alle grupper i 
befolkningen.  

Oppsummering/anbefaling: Etablering av Folkepark kan kombineres med kiting og vil bidra posi-
tivt til det sosiale og kulturelle miljøet på Frøya. Folkeparken blir liggende sentralt på Sistranda og vil 
virke samlende for alle grupper i befolkningen og vil bidra positivt til integrering av innvandrere.  
Administrasjonsbygg for Folkeparken forutsettes bygd sør for Frøya kultur- og kompetansesenter 
innenfor området avsatt til Sentrumsformål.  God utforming  av Sistien mellom F1 og Administra-
sjonsbygget vil være vesentlig, se bestemmelse 3.6. 
 
De registrerte rødlisteartene bruker sjøområdet som foringsplass.  Det er forventet at artene tilpasser 
seg situasjonen når kommunesenteret blir stadig mer utbygd. Det er alternative foringsområder i 
nærheten, som ligger utenfor kommunesenteret.  
 
Området avsettes til friområde da utomhusaktiviteter vil være vesentlig. Det åpnes for etablering av 
bebyggelse knyttet til museale/kulturelle formål.  
 
Arealdisponeringen anbefales. Det må utarbeides reguleringsplan for tiltaket der rammen for ut-
bygging avklares og samfunnssikkerhet vurderes nærmere med tanke på tilpassing. 
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Planforslagets samla virkning etter utredningstema 

Kommunedelplan for Sistranda omfatter grovt sett tre hovedtyper av landskap:  
Strandsone, en sone med bebyggelse innimellom dyrka/dyrkbar mark og til sist kystlyng-
hei/torv/myr.   
 
I planprogrammet er det redegjort for at området med kystlynghei, torv og myr skal tas vare på 
som naturtype og friluftsområde.  Dette er også områder som avgrenser tettstedet på en natur-
lig måte og slik bidrar til at bebyggelsen blir mest mulig samla rundt sentrum.  Dette gir også 
korte avsander mellom daglige gjøremål for mange og bidrar positivt til å redusere biltrafikk. 
Denne situasjonen gir et særlig utbyggingspress på landbruksjord og til dels i strandsonen. 

 

VIRKNINGER FOR LANDBRUK 
I tillegg til boligområder, foreslås det omdisponert jordbruksareal til offentlig tjenesteyting. 
Næringsområde N2 berører noe lavbonitetsskog og Folkeparken (F1). 
 
Flere av innspillene er redusert for å begrense utbygging på jordbruksareal. Dette er spesielt i områ-
der der omreguleringa fører til særlige driftsmessige ulemper og der området er en del av et større 
område med jordbruksareal.   
 
Foreslått ny arealbruk i kommunedelplanen berører 

• Ca 14 daa fulldyrka mark til bolig, 38 daa til offentlig tjenesteyting og 13 daa til Folkepark 
og vann og avløpsanlegg. Totalt 63 daa. 

• 35 daa dyrkbar mark til bolig og 10-12 daa til Folkepark, total 45-47 daa. 

 

VIRKNINGER FOR NATURMANGFOLD 
Sistranda er et kommunesenter i sterk utvikling. Urbaniseringen vil påvirke naturmangfoldet. Det er 
registrert flere rødlista fuglearter i de sjønære områdene. Flere av artene er registrert inne på land og 
det er kjent at strandsonen/vannkanten er det viktigste området for næringssøk.  Registreringene 
ligger hovedsaklig ikke inne i liste over arter av nasjonal forvaltningsinteresse, unntak er arter registrert 
i F1 og S2. I F1 er brushane (sårbar art) og vipe (nær trua art) registrert som næringssøkende. I S2 er 
rasteområdet for de registrerte artene på hustak. Her har artene tilpasset seg et område med relativt 
stor aktivitet. Artene har alternative forings- og rasteområder i nærheten, som ligger utenfor kommu-
nesenteret.   
Utvikling i områdene anses ikke å ha negativ konsekvens for artene. Artene er registret rastende eller spi-
sende og gjerne da i områder som allerede er bebygd.  
 

 

VIRKNINGER FOR VANN OG VASSDRAG 
Det er ikke kartlagt negative virkninger for vann og vassdrag.  
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VIRKNINGER FOR STRANDSONE 
Strandsonen blir berørt i store deler av Sistranda gjennom etablering av Folkepark, utvidelse av Sistien 
og bestemmelse om spredt naust i LNFR området. Dette anses imidlertid som positive tiltak som er 
viktig for allmennheten.  
 
Det bemerkes at det er begrenset mulighet til å bygge nye naust i området. Sør for Rabben småbåt-
havn var det i kommunedelplan fra 2009 avsatt et naustområde på 4,6 daa mellom fylkesvegen og 
sjøen. Her foreslås området nærmest vegen tilbakeført til LNFR, slik at naustområdet blir på 1,9 daa. 
 
En mindre utvidelse av Byggeriet, S1, og endret formål til sentrumsformål på Siholmen anses heller 
ikke å gi negative virkninger for allmennheten, friluftsliv eller natur-/kulturverdier i området.   
 
Næringsområde N1, utvidelse av Nordhammarvika næringspark med utfylling av næringsareal i sjø, 
har negativ virkning for landskapet.  Foreslått arealdisponering har imidlertid stor samfunnsverdi og 
ved å ta tilstrekkelig hensyn til landskapet kan dette aksepteres. Ca 200 meter strandlinje blir berørt. 
 
Boligområde B7 berører ca 120 meter av strandsonen. Det er imidlertid tatt hensyn til Sistien og all-
mennhetens interesser ved å opprettholde en 30 meters-sone ned mot sjøen til LNFR. Dette reduserer 
de negative konsekvensene. Ved detaljplanlegging av boligområde B11, må det også tas særlige hen-
syn i detaljplanleggingen. 
 
 

VIRKNINGER FOR LANDSKAP OG ESTETIKK 
Innspill som strekker seg opp i heilandskapet er blitt avvist med bakgrunn i bl.a. landskap/kystlynghei.  
Nye byggeområder som inngår i planen, vil i hovedsak ikke ha særskilt negativ landskapseffekt. Unn-
tatt er næringsområde N1 og N2. Det foreslås avbøtende tiltak med utfylling med en naturlig utseen-
de kystlinje i N1 og skjerming av N2. For boligområde B7 kreves også spesielt tilpassede boliger for at 
de ikke skal ruve for mye i landskapet eller ødelegge utsikten fra eksisterende boliger. For boligområ-
de B11 må det også tas særlige landskapshensyn i detaljplanleggingen. 
 
 

VIRKNINGER FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 
Innspill Turveg 1, Sistien, berører et funnsted med uavklart vernestatus. Det forutsettes at turvegen 
kan etableres.   

 

VIRKNINGER FOR FORURENSNING: LUFT, JORD OG VANN 
For innspillene som medfører fylling i sjø (N1 og S1), må det kartlegges hvordan utfylling påvirker 
vannressursen, og om det berører forurensa grunn. Det må sikres at det brukes rene masser ved utfyl-
ling. Dette følger av forurensningsloven.  

 

VIRKNINGER FOR STØY 
Enkelte av innspillsområdene ligger nært fylkesveg 714, og er utsatt for vegtrafikkstøy jf. støyvarsel-
kart. Her må dette utredes med tanke på avbøtende tiltak i forbindelse med detaljplanleggingen. 
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VIRKNINGER FOR SAMMENHENG AREALBRUK – TRANSPORTBEHOV 
Det er lagt vekt på fortetting/kompakt utnytting av arealene. Det foreslås gode gang/sykkel-
forbindelser der dette mangler.  Korte avstander er vektlagt. Boligområde B1 og B11 ligger lengst 
unna sentrum (ca 1,6 km). Her er det utbygd gang-/sykkelveg 
 
Foreslåtte næringsområder er samlet i sørdelen av planområdet. Slik er det enkelt for folk som bor 
både på Sistranda og Hammarvika med tilstøtende områder, å komme seg til/fra dette store arbeids-
plassområdet til sykkel eller til fots.   

 

VIRKNINGER FOR FYLKESVEG 714/TRAFIKKSIKKERHET 
Fv. 714 har hovedsakelig lokal trafikk. ÅDT er ca. 3000 på Midtsian. Mye av næringstransporten på 
Frøya følger dessuten fv. 716.  Etablering av Miljøgate gjennom sentrale deler av Sistranda har bidratt 
til et triveligere og tryggere tettstedsmiljø.  Kommunedelplanen legger opp til at Sistien kan nyttes 
som et supplement til eksisterende gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Sistien kan brukes til å 
komme seg inn til Miljøgata, der det er bedre tilrettelagt for kryssing for mjuke trafikanter enn ellers 
langs fylkesvegen. Forøvrig må kryssing av  fv. 714 kan skje i merkede fotgjengerfelt ved avkjørselen 
til Nordhammervika næringspark (behov for nytt gangfelt) og ved Siholmen (eksisterende), jf. inten-
sjonen med Sistranda rundt. Det må i tillegg legges til rette for sikker kryssing av fylkesvegen der det 
etableres aktivitet på sjøsida av fylkesvegen. Detaljert utforming forutsettes løst på detaljplannivå.  
 
Behov for nye avkjørsler/bruk av eksisterende avkjørsler: 

• Avkjørsel til N1 vil følge eksisterende avkjørsel til Nordhammarvik næringspark. 
• Eksisterende avkjørsel fra fylkesvegen til naust må utbedres for å betjene boligområde B7. 
• Parkering og bilatkomst til folkeparken F1 skal benytte seg av sentrumsparkering forøvrig. Det 

vil dessuten bli kjøreatkomst til administrasjonsbygget i område avsatt til sentrumsformål sør 
for Frøya kultur- og kompetansesenter. Det skal utarbeides reguleringsplan for områdene.  

 

VIRKNINGER FOR BARN OG UNGES OPPVEKSTVILKÅR 
Planen er tilpasset for å ivareta barn og unges interesser. Barnetråkkrapporten er lagt til grunn for 
planarbeidet. I denne rapporten er Golanskogen påpekt som særlig viktig.  Her er det kryssende inter-
esser for ulike grupper barn og unge, mellom fotballhall og bevaring av Golanskogen.  Fotballhall bør 
imidlertid ligge i tilknytning til idrettsplassen. Det skal legges vekt på å bevare det meste av Go-
lanskogen ved utbygging av området.  
 
Etablering av fotballhall og nytt forretnings-/tjenesteyting-/boligbygg i sentrum (i samsvar med gjel-
dende reguleringsplan) vil føre til økt trafikk langs Mellomvegen og videre til Fotballhallen. Det fore-
slås fortau på strekningen. 
 
Det er tatt inn bestemmelse om areal for uteopphold i boligområder.  
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VIRKNINGER FOR FRILUFTSLIV 
Etablering av Sistien (mellom Siholmen – Nordhammarvika) sammen med utbygd gang-sykkelveg, vil 
gi et godt tilbud også til turgåere. Sammen med turstier i Hauan (nærturområde) er mulighetene 
mange og varierte. Turvegen har god tilgjengelighet for de fleste brukergrupper. 

 

VIRKNINGER FOR ØVRIG FOLKEHELSETEMA 
Kriminalitetsforebygging i bomiljø/sentrum/nærmiljø er tiltak som i hovedsak vil bli vurdert i detalj-
plan og byggesak. Dette kan dreie seg om god belysning samt ryddige og tiltalende omgivelser. 
Sammen med møblering med benker o.l. i uteoppholdsaraelene, vil dette invitere folk til å bruke om-
rådene og dette virker i seg selv kriminalitetsforebyggende.   
 
I kommundelplanen er det lagt vekt på at samla arealbruk skal ha gode forutsetninger for å utgjøre et 
nett av attraktive møteplasser i gode omgivelser. Bl.a. Sistien og andre turveger samt Folkeparken og 
sentrumsområdet bygger opp undere dette. Ved opparbeiding av næringsarealer er det viktig å legge 
opp til god belysning og andre trygghetsfremmende tiltak, skjemmende lagring og rot bør unngås så 
langt det er mulig, og ev. skjermes fra områder som er tilgjengelig for folk flest.  
 
Helseforskjeller i befolkningen. Frøya/Sistranda er et forholdsvis lite og oversiktlig samfunn.  Samla 
arealdisponering legger ikke opp til at det skal kunne bli store helseforskjeller i befolkningen.  Ved 
etablering av Folkeparken og ny fotballhall er det forventet at dette vil være positivt for alle og virke 
samlende for alle grupper. Det vil være gode integreringstiltak for innvandrere.  
 
Universell utforming skal bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. 
Det dreier seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like muligheter til sam-
funnsdeltakelse. Universell utforming er et tema som i hovedsak vurderes i byggesak og ev. detaljre-
gulering.  
 
I kommundelplanen er det vektlagt at trafikksystemet, særlig for myke trafikkanter, skal være lett å 
orientere seg i. Det er videre lagt opp til at noen turveger skal være spesielt enkle å ferdes på for de 
fleste brukergrupper. Dette gjelder Ørndalsvegen og Sistien som er utformet slik at en skal kunne 
komme fram med barnevogn/rullestol. Turvegene har stort sett ikke fast dekke av hensyn til tilpassing 
til naturen. Gjennom sentrum, fra Folkeparken til området med sentrumsformål sør for Frøya kultur- 
og kompetansesenter, gis Sistien særskilt standard. For Sistien videreføres forøvrig kommuneplanbe-
stemmelse fra 2009 om at bygging av Sistien skal skje på en mest mulig skånsom måte uten omfat-
tende terrenginngrep eller fylling i sjø. 

 

VIRKNINGER FOR RISIKO OG SÅRBARHET  
Det vises til ROS- analysen, som omtaler forhold under hvert enkelt utbyggingsområde. 

 

VIRKNINGER FOR ØKONOMI/INFRASTRUKTUR (SKOLE, BARNEHAGE VEGER) 
I og med at hele planområdet ligger sentrumsnært, kan de fleste områdene relativt lett knyttes til 
eksisterende kommunalteknisk infrastruktur. I enkelte områder må det på reguleringsplannivå vurde-
res hvordan en skal løse atkomst fra fylkesvegen.  
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Boligområdene ligger innenfor akseptabel avstand fra sosial infrastruktur på Midtsian (skoler, barne-
hager, osv). Dette gjelder også idrettsanlegg og øvrige sentrumstilbud. De fleste utbyggingsområde-
ne ligger gunstig til for bruk av kollektivtilbud.  

 

VIRKNINGER FOR SAMFUNN, KULTUR OG NÆRINGSLIV 
Alle nye områder vurderes å være positive med tanke på Sistrandas utvikling, tettstedets attraktivitet 
som bosted og/eller muligheter for næringsutvikling.  
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RISIKO- OG SÅRBARHETS-
ANALYSE (ROS) 
 
VURDERING AV RISIKO, FARER SOM GJELDER HELE PLANOMRÅ-
DET OG VURDERING AV BEHOV FOR AVBØTENDE TILTAK /HVILKE 
HENSYN SOM MÅ TAS  
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Metode 

Det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder: Sam-
funnssikkerhet i planlegging, revidert desember 2011. 
 
Mulige uønskede hendelser er sortert etter  
• Naturlige hendelser i planområdet som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm. 
• Hendelser som kan påvirke omgivelsene som følge av planlagte formål.  
Forhold som er med i sjekklista, men ikke er relevant, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt. Dette er kun 
unntaksvis utdypet videre.  
 
Samlet risikovurdering, risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens, er gitt i matrise: 
Konsekvens  Ufarlig: 1 En viss fare: 2 Kritisk: 3  Farlig: 4 Katastrofalt: 5 
Sannsynlighet 
Meget sannsynlig: 4      
Sannsynlig: 3      
Mindre sannsynlig- 
få tilfeller: 2 

     

Lite sannsynlig- 
ingen tilfeller: 1 

     

 

BEGREPER: 
Lite sannsynlig: Mindre enn en gang i løpet av 50 år 
Mindre sannsynlig: Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 
Sannsynlig: Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år  
Meget sannsynlig: Mer enn en gang i løpet av ett år.  
Ufarlig: Ingen personskader eller miljøskader. Systembrudd er uvesentlig 
En viss fare: Få/små personskader og mindre/lokale skader på miljø. System settes midlertidig ut av 
drift. 
Kritisk: Alvorlige personskader og omfattende skader på miljø med regionale konsekvenser og resti-
tusjonstid <1 år. System settes ut av drift i flere døgn.  
Farlig: Alvorlige personskader/en død, omfattende skader på miljø med regionale konsekvenser og 
restitusjonstid >1 år. System settes ute av drift over lengre tid. 
Katastrofalt: En/flere døde, svært alvorlige og langvarige skader på miljø/uopprettelig. System settes 
varig ut av drift. 
 
Uakseptablel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko til gul 
eller grønn 
Risiko bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.  
Akseptabel risiko. 
 

 

Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak 

Under er det vurdert om planområdet er utsatt for risiko for uønska hendelser. 
Områder merket med * er utdypet under tabellen. 
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Naturlige hendelser Aktuelt? Sansyn-

lighet 
Konsekvens Risiko 

1 *Radongass Ja 3 2  
2 *Skog-/lyngbrann Ja 3 3  
3 *Stormflo Ja 3 3  
4 *Vindutsatt Ja 3 2  
5 Nedbørsutsatt Nei    
6 Snø- eller steinskred Nei    
7 Flodbølger Nei    
8 *Masseras/-skred Ja 2 3  
9 Flom/flomskred Nei    
 
*1. Radongass 
 Det finnes noen lommer med høy aktsomhetsgrad for radongass innenfor planområdet. Disse 

er kommentert for hvert enkelt innspill i konsekvensutredningen.   
  
 Avbøtende tiltak: 
 Dette ivaretas av TEK 10 når området skal bygges ut. 
 
*2. Skog og lyngbrann 
 Lite regn sammen med mye vind gjør Sistranda utsatt når det gjelder lyngbrann. Jf. lyngbran-

nen i Hauan ovenfor Sistranda i januar 2014. Kommunen har opparbeidet god akutt bered-
skap der de samarbeider godt med andre kommuner. Det er verdt å merke seg at de sterkeste 
vindene kommer fra vest. Dermed er sannsynligheten for at lyngbranner skal true bebyggel-
sen på Sistranda mindre, men uansett er dette en hendelse som kan ha katastrofale konse-
kvenser. 

   
Avbøtene tiltak:  

 God brannberedskap ivaretas forøvrig gjennom øvelser og øvrig beredskapsarbeid. Branngate 
kombinert med turveg Sistranda rundt er vurdert, men er foreløpig ikke aktuelt. Etablering av 
slik branngate bør i så fall utgjøre en ytre grense for utvikling av Sistranda som tettsted. 

   
 
*3. Stormflo 
 I følge Tek 10 skal det for bygg som beregnes for personopphold tas utgangspunkt i 200 års 

stormflo. Dette gjelder bolig, fritidsbolig og campinghytte, garasjeanlegg og brakkerigg, skole 
og barnehage, kontorbygning, industribygg og driftsbygning i landbruket som ikke inngår i 
sikkerhetsklasse F1. 200 års stormflo må dessuten korrigeres for forventet havnivå i år 2100. 
For Sistranda tilsier dette en minimumskote på 2,32m for etablering av bygg for personopp-
hold. Dette er i tråd med Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for sam-
funnssikkerhet (DSB) sine anbefalinger og Miljødirektoratets rapport M-405 om beregnet en 
havnivåstigning.  

  
Hensyn til mulig stormflo:  

 Område utsatt for stormflo (opp til kote 2,32 moh) vises som hensynssone i kommune-
delplankartet. Det følger bestemmelse om forbud mot spesifiserte tiltak under stormflonivået. 

 
 
*4. Vindutsatt  
 Med Sistrandas beliggenhet ut mot storhavet forekommer ekstremvær med strek vind flere 

ganger i året. Dermed er også fare for at løse gjenstander og gjenstander som er for dårlig for-
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ankret på land og til sjøs, blir tatt av stormen og kommer ukontrollert gjennom lufta/sjøen. 
Innbyggerne er vant til å håndtere slike hendelser og det er viktig å vektlegge at nye innbyg-
gere også får slik  kunnskap.  

   
Nærmeste målestasjonen for vind er målestasjonen på Ørlandet, jf. data fra Metrologisk insti-
tutt (eklima). I de siste 10 åra (01.01.2005-31.12.2014) er det registrert maks. vindhastighet på 
48.4 m/s. Til sammenligning var maks. vindhastighet i perioden 1961 til 1990 på 27,8 m/s. 
Middelhastigheten for vind har i de samme periodene økt fra 5,8 til 6,0 m/s. Fremherskende 
vindretning er fra sørøst, mens de sterkeste vindene kommer fra vest, jf. vindrose under. Dette 
er også i samsvar med erfaringer på Frøya. Ut fra at klimautfordringene forventes å øke i åra 
som kommer, må en være forberedt på at antall dager med sterk vind på Frøya vil øke.  
 
Tilpasning og avbøtende tiltak: 
I beredskapsarbeidet må rutiner for sikring av gjenstander og skjerming mot vind osv. gjen-
nomgås. Den enkeltes ansvar for å sikre eiendeler/gjenstander gjennomgås og gjøres kjent i 
lokalsamfunnet.  
 

  
 
*8. Masseras/skred 
 Store områder innenfor kommundelplan Sistranda består av marin strandavsetning hvor det 

er stor sannsynlighet for å finne marin leire, jf. kart på neste side. Området er imidlertid ikke 
kartlagt mht. forekomst av kvikkleire og i mange av områdene er jordsmonnet så tynt at faren 
for kvikkleireskred vurderes som liten. Planområdet har også en del berg i dagen samt områ-
der med torv/myr innimellom.  Forslag til nye byggeområder er i hovedsak fortetting/direkte 
utvidelse av eksisterende byggeområder, og det er ikke grunn til å anta at disse områdene er 
utsatt for skred.  

   
 Avbøtende tiltak: 
 I områder der det kan være skredfare må det i forbindelse med byggesak / reguleringsplan 

utføres grunnundersøkelser. Dette ivaretas av bestemmelser og retningslinjer.  
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Marin strandavsetning er dannet av bølge og strømaktivitet i 
strandsonen og består av rundet og godt sortert materiale.  

Finkornige marine avsetninger, herunder marin leire og 
kvikkleire, finnes kun innenfor den løsmassetypen som 
kalles hav- og fjordavsetninger. Denne løsmassetypen er 
markert med blå farge på det kvartærgeologiske kartet, der 
avsetningen finnes i dagen. Imidlertid er det mulig å finne 
hav- og fjordavsetninger under andre løsmassety-
per under den marine grensen. 

 
  



2. I N N SPI LL SOM ER I TRÅD M ED GJE LDE N DE
KOM M U N E DE LPLAN

Det har kommet inn innspill som vurderes å være i t råd med gjeldende kommunedelplan, og følgelig ikke er
vurdert i konsekvensutredninga:

Avsender Innspillet gjelder Kommentar
Stig Bremnes Endringer av eiendomsgrenser i boligom råde. Det er fradelt

en del av eiendommen til merknadsgiver far for å gi plass til
en planlagt veg. Det vurderes som lite sannsynlig a t vegen
kommer, og merknadsgiver ønsker arealet tilbakeført til
eiendommen den var fradelt fra.

De aktuelle eiendommene
er i sin helhet regulert til
boligformål i gjeldende
kommunedelplan. Justering
av eiendomsgrenser kan
foretas uten
reguleringsmessige grep i
kommunedelplanen.

Nils J. Vang Mener at gangbrua over fylkesvegen på Sistranda er et
byggverk som gir et visuelt minne som mange vil kny tte til
Frøya og Sistranda, og foreslår dekorasjon av denne for å
gjøre den til noe fint og severdig.

Ligger utenfor det som
kommuneplanarbeidet skal
omfatte.

Sistranda
småbåtforening

Skisserer utvidelse av småbåthavna på nordsida av
Siholmen.

Vurderes å være i
gjennomførbart innenfor
rammene som gjeldende
kommunedeplan setter.
Arealbruken i sjø og på land
i det aktuelle området
forutsettes videreført i ny
plan.

Handelssentrum
AS

Ønsker et område i sentrum (se kartutsnitt under)
omregulert til bolig/forretning/kontor, med parkeri ng i
sokkel.

Området er i gjeldende
kommunedelplan regulert
til sentrumsformål, som
omfatter forretninger,
tjenesteyting og
boligbebyggelse, herunder
parkering og nødvendige
grønne (ute-)areal til
bebyggelsen.

Innspillet er i samsvar med
gjeldende kommundelplan
fra 2009 og reguleringsplan
for området.
Reguleringsplanen skal
fortsatt gjelde og legges til
grunn i
kommunedelplanen.

Frøya kommune Innspillet går ut på etablering av bo liger på et areal
beliggende i tilknytning til sentrumskjernen, mello m
fylkesveg 714 og sjøen. Det ligger pr. i dag flere boliger langs

I gjeldende
kommunedelplan er arealet
regulert til sentrumsformål,



fylkesvegen, mens arealet videre ned mot sjøen i ho vedsak
er ubebygd.

hvor boliger inngår.

Frøya kiteklubb Markerer en sone på land som av sik kerhetshensyn må være
fri for bebyggelse og farlige objekter. Aktuelle ti ltak:

• Fjerne trær
• Lage slett overgang mellom dyrka mark og stranda
• Fjerning av større steiner ute i vannet og på land
• Ingen båter på utlegg i det aktuelle området
• Planering av området nedenfor kulturhuset-
• Fjerning av lysmaster på nedsida av

kompetansesenteret.

Ønsker også at det etableres et naust for vannsport i det
aktuelle området, med fasiliteter som dusj,
omkledningsrom, låsbar oppbevaring, oppvarmet
oppholdsrom etc.

Innspillet omhandler for
det meste detaljer som ikke
behøver å forankres på
kommuneplannivå. En tar
innspillet likevel med i
konsekvensutredninga



Til  

Frøya Hovedutvalg for forvaltning 

Frøya formannskap 

Frøya kommunestyre 

 

12.01.2016 

 

 

Kommuneplanens arealdel for Sistranda -  

Innspill om areal til sentrums- og sjønære boliger på gnr/bnr 19/9 og 19/20, Rabben 

 

Som eier av gnr/bnr 19/9 ved Rabben sendte vi innspill ved oppstart av arbeid for 

kommunedelplan for Sistranda. Der ba vi om at den delen av eiendommene gnr/19/9 og 

19/20 som ligger vest for fv. 714 skulle vises til boligformål og at den delen av eiendommene 

som ligger øst for fv. 714 skulle vises til annet byggeområde for naust. 
 

Vi er godt fornøyd med at forslag til plankart som Rådmannen la frem til behandling i 

formannskapet den 8.12.15 viser nytt boligområde for del av eiendommen som ligger ovenfor 

vegen. Området nedenfor vegen er imidlertid vist til LNF-område. Området nord for 19/9 er 

vist til nytt boligområde, B7. Vi ønsker at dette utvides sørover slik at det også omfatter 

eiendommene gnr/bnr 19/9 og 19/20. Bakgrunnen er at det er mangel på boliger på Frøya, 

området er sentrumsnært og vil kunne gi attraktive, og etterspurte, sjønære boliger. Området 

er av samme beskaffenhet/bonitet og med samme arealbruksinteresser, som det nye 

boligområdet det grenser inntil mot nord og det er naturlig å se disse områdene i 

sammenheng.  
 

Under er område som ønskes til fremtidig boligområde vist med rød strek i et utsnitt av 

forslag til plankart som ble lagt frem for behandling i formannskapet den 8.12.15. 

 

 

Forslag til nytt 

boligområde 



 

Vi imøteser Frøya kommunes tilbakemelding på vårt innspill til utbyggingsprosjekt som har 

arbeidstittel Rabben Panorama.  

 

Med vennlig hilsen 

THM Invest AS 

 

 

Svein Jarle Midtøy 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: D11  

Arkivsaksnr.: 16/74    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GARANTI FOR BYGGELÅN I KOMMUNALBANKEN FOR FRØYA STORHALL 

AS  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 40 000 000 som 

Frøya Storhall AS tar opp til bygging av 11-hall med klatrehall og servicebygg 

på Sistranda. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 40 000 000 kroner med tillegg av 10 

% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter 

og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 40 

000 000 kroner + 10 %. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 2 

år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Byggeprosessen med Frøya Storhall er kommet i gang. Takket være stor dugnadsinnsats med 

mye maskinelt utstyr er tomta ryddet for trær på rekordtid. Det betyr at utgraving av tomt kan 

begynne innen kort tid. 

Ettersom tilskuddene fra næringslivet vil komme på konto i siste halvdel av byggeprosessen, 

er det behov for byggelån. Dette er det tatt høyde for i finansieringsplanen, der det er satt av 



1,5 mill kroner til utforutsatte utgifter/byggelånsrenter. Frøya kommune har tidligere garantert 

for et ordinært lån på 10 millioner, som det i skrivende stund jobbes med å få på plass. 

Ettersom det også må forskotteres for spillemidler og merverdiavgift, vil det være behov for 

et byggelån på inntil 40 millioner kroner. Kommunalbanken har varslet at de kan gi et slikt lån 

med 1,65 % nominell rente, forutsatt kommunal garanti. Lånet kan trekkes opp gradvis etter 

behov, med avdragsfri periode på for eksempel 2 år. 

 

Ved utgangen av byggeperioden sommeren 2016 vil lånet løpe med ca. 25 mill. kroner, som 

gradvis nedbetales når momskompensasjonen kommer i 2017 og når spillemidlene gradvis 

kommer i perioden 2017-2020. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen ser at det helt klart er behov for et byggelån. Alternativt kunne det vært aktuelt 

med kommunal forskottering av merverdiavgifta og spillemidlene. Dette ville utvilsom vært en 

besparelse for byggeprosessen. Rådmannen overlater den vurderingen til kommunestyret og 

innstiller på garanti for byggelån, slik det søkes om. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: 614  

Arkivsaksnr.: 16/95    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

NY HOVEDBRANNSTASJON - SISTRANDA  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til tidligere behandling vedrørende ny brannstasjon og utlysing på anbud høsten 

2015.  

 

Med bakgrunn i opplysningene som ligger i saksfremlegget og de vurderinger som er gjort når 

det gjelder de innkomne anbud vedtar kommunestyret følgende: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar at det inngås leiekontrakt med utbygger for ny 

brannstasjon på Sistranda. 

 

2. I henhold til innkomne anbud finner Frøya kommune at anbud fra KN 

Eiendomsutvikling AS med brannstasjon plassert på Melkstaden i sambruk med KN 

Entreprenør AS er det mest økonomiske fordelaktige og det vises her til den vekting 

som er foretatt i samsvar med tildelingskriteriene gitt i konkurransegrunnlaget.  

 

3. Det inngås kontraktforhandlinger med KN Eiendomsutvikling AS om inngåelse av 

leiekontrakt for leie av brannstasjon inkludert fellesarealer i sambruk med KN 

Entreprenør AS, samt utearealer i henhold til anbud mottatt 07.12.2015 og supplert 

med anbudspris på leie av råtomt mottatt 06.01.2016. 

 

4. Det inngås festekontrakt mellom Frøya kommune som bortfester og KN 

Eiendomsutvikling AS som fester om feste av nødvendig festetomt fra Gnr. 22, bnr. 

55 på Melkstaden. Festeavgiften fastlegges til samme størrelse som for resten av 

festekontraktene i Nordhammarvik næringspark. 

 

5. Det forutsettes at det inngås egen avtale når det gjelder bruk av fellesarealene og at 

det er klare avtaler for bruken av utearealer inkludert parkering. 

 

6. Det forutsettes at brannstasjonen står ferdig senest til årsskifte 2016/2017 og at 

økning av leiekostnadene innpasses i budsjettet/økonomiplanen fra og med 2017. 

 



7. Anbyderne gis rett til å klage på selve anbudsantakelsen. Klagefrist er 10 dager etter 

varsel om vedtak er mottatt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Anbudsprotokoll 

Særutskrift fra k-sak 63/15 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksbehandling og utredning i forbindelse med ny brannstasjon 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyrets sak 63/15 ble det vedtatt at det skulle utlyses et totalprosjekt i DOFFIN for 

bygging av ny brannstasjon på Sistranda. I konkurransegrunnlaget skulle det forutsettes både 

kjøp av nøkkelferdig bygg m/tilstrekkelig tomt og et bygg som leies over 10 år med opsjon på 

ytterligere leie i 10 år. Det skulle bes om pris for ulike alternative lokaliseringer, henholdsvis 

på Siholmen og på Melkstaden. 

 

 

 

Anbud ble utlyst 28.10.2015 med anbudsfrist 07.12.2015. Ved anbudsfristens utløp hadde vi 

mottatt 3 anbud som følger: 

 

Anbyder Tilbud – kjøp 

(ekskl. mva) 

Tilbud leie 

pr. år 

(ekskl. mva) 

Byggetid 

1. Ruta Entreprenør AS,   

Trondheim 

19.990.000,- 1.990.000,- 8 mndr. 

2. KN Eiendomsutvikling AS,             

Hitra 

13.777.660,-  

+ leie av fellesareal pr. 

år kr. 594.000,- 

1.400.000,- 210 arb. 

dager 

(10,5 mnd) 

      3. Frøy Eiendom AS, Frøya 17.790.000,- 1.449.000,- 9 mndr 

 

Alle priser er gitt uten råtomt. Dette ble gjort for å ha lik sammenligning mellom de ulike 

anbud når det gjelder selve bygget og opparbeidet uteareal. 

Anbyder nr. 1 har forutsatt å benytte kommunens tomt på Melkstaden. Slik bygget er 

inntegnet på tomten blir denne for liten til det bygget som er tilbudt og til det nødvendige 

utearealet. Uansett er deres tilbud så høyt at det ikke vil nå opp i konkurransen. 

 

Som det fremgår av anbudsprotokollen er det anbyder nr. 2 og 3 som er rimeligst og med 

bakgrunn i dette ble det så på nytt sendt forespørsel til disse anbyderne om å komme med pris 

på råtomt både for kjøp og leie. Anbudsfrist var her satt til 06.01.2016.  

 

 

Anbyder nr. 2 har kommet med følgende priser: 

 



 Kjøp av tomt: kr. 1150,- pr. m2 

 Leie av tomt:  kr. 30,- pr. m2 

 

Anbyder nr. 3 har kommet med følgende priser: 

 

 Kjøp av tomt: kr. 1.210.000,-  

 Leie av tomt:  kr.      50.000,- 

Tomten som tilbys er beskrevet i tilbudet og er på ca. 2300 m2 som da betyr en 

kvadratmeterpris på henholdsvis kr. 526,- for kjøp og kr. 22,- ved leie. 

Alle priser er ekskl. mva. 

 

Tar man utgangspunkt i de kjøp/leiepriser for råtomt på 2300 m2 som er tilbudt fra tilbyder 

nr. 2 og 3 så får man følgende totale priser ekskl. mva.: 

 

KN Eiendomsutvikling AS: 

 

 Kjøp: kr. 16.422.660,- + leie av fellesareal pr. år på kr. 594.000,- 

 Leie:  kr.   1.469.000,- pr. år 

 Innløsningssum etter 20 år leie: kr. 8.200.000,- 

 

Frøy Eiendom AS: 

 

 Kjøp: kr. 19.000.000,- 

 Leie:  kr.   1.499.600,- pr. år 

 Innløsningssum etter 20 års leie: kr. 12.000.000,- 

  

 

I anbudet fra KN Eiendomsutvikling AS har de forutsatt at de får kjøpe eiendom av Frøya 

kommune som ligger sør og øst for dagens Mestabygg. De vil i tillegg til brannstasjon bygge 

eget bygg som ligger inntil brannstasjonen og i sitt tilbud er det forutsatt felles vaskehall, 

møterom og treningsrom. Dette var det åpnet for i konkurransegrunnlaget. 

 

For kjøp er det derfor bare selve brannstasjonen med uteareal hvor kommunen blir eier, mens 

fellesarealene som ovenfor nevnt må det betales årlig leie for. Dette utgjør kr. 594.000,- pr. år 

og dette inkluderer alle driftsutgifter som strøm, renhold, kommunale avgifter, samt at 

møterom, vaskerom og treningsrom er innredet med nødvendige møbler og utstyr. 

Disse utgiftene for inngåelse av leieavtale vil også bli betalt av utleier for fellesarealene. For 

de arealer som kun omfatter selve brannstasjonen må leietaker betale strøm, vann og kloakk. 

 

I anbudet fra Frøy Eiendom AS er det i årlig leie inkludert tømming av oljeutskiller, septik, 

vedlikehold av ventilasjon, varmepumper og porter. 

 

Vurdering: 

 

I konkurransegrunnlaget er det inntatt følgende tildelingskriterier: 

 

Pris 60% 

Funksjonalitet/planløsninger 30% 

Byggetid 10% 



 

For de to anbyderne som er aktuelle dvs. anbyder nr. 2 og 3 må det foretas to separate 

vurderinger for henholdsvis kjøp og leie. Det gis poeng ut fra de priser som er gitt og 

funksjonaliteten til bygget med utearealer. Høyeste poengsum er 10 for hver enkelt kriterie og 

poengsummen multipliseres så med prosenten for vekting. Den som for høyeste poengsum er 

beste anbyder 

 

KJØP AV NØKKELFERDIG BYGG: 

 

KN Eiendomsutvikling AS: 

 

Pris:       8,6 poeng x 0,6 = 5,16 

Funksjonalitet:   9,5 poeng x 0,3 = 2,85(Ikke topp score som følge av fellesarealer,    

                                                                         men noe oppveies med at det er store arealer,  

samt kortere avstand til risikoobjekter fra 

Melkstaden) 

Byggetid:    9,5 poeng x 0,1 = 0,95 

SUM     = 8,96 

 

Frøy Eiendom AS: 

 

Pris:  10,0 poeng x 0,6 = 6,0 

Funksjonalitet:  9.7 poeng x 0,3 = 2,91(Ikke topp score som følge av lengre avstand til  

                     risikoobjekter.) 

Byggetid: 10.0 poeng x 0.1 = 1,0  

SUM     = 9,91 

 

Dersom det blir vedtatt at kommunen selv skal kjøpe så vinner her Frøy Eiendom AS 

 

LEIE AV BYGG M/UTEAREALER: 

 

KN Eiendomsutvikling AS: 

 

Pris:  10,0 poeng x 0,6 = 6,0 

Funksjonalitet   9,5 poeng x 0,3 = 2,85 

Byggetid   9,5 poeng x 0,1 = 0,95 

SUM     = 9,80 

 

Frøy Eiendom AS: 

 

Pris:    9,7 poeng x 0,6 = 5,82 

Funksjonalitet   9,7 poeng x 0,3 = 2,91 

Byggetid: 10,0 poeng x 0.1 = 1,0 

SUM     = 9,73 

 

Dersom det blir vedtatt at kommunen skal leie bygg m/utearealer så vinner  

KN Eiendomsutvikling AS. 

 



Administrasjonen er etter kommunens delegeringsreglement gitt fullmakt til å anta anbud. I og 

med at vi har 2 ulike «vinnere» alt etter om man skal eie eller leie, må antakelse av anbudet 

ses i sammenheng med valg av eierform. Dette er det formannskap og kommunestyre som må 

ta stilling til. 

 

For de to anbyderne så er KN Eiendomsutvikling AS sitt tilbud basert på en samlokalisering 

med oppføring av nybygg på Mestatomta som selskapet kjøpte i sommer. De forutsetter i sitt 

tilbud at de får erverve kommunens eiendom sør og øst for Mestatomta. Dette for at de skal 

få plass både til brannstasjon og sitt eget bygg med utearealer. De har allerede søkt om å få 

kjøpe/leie denne eiendommen, men vi har avventet denne saken inntil plassering av 

brannstasjon er avklart. 

Det er forutsatt som ovenfor nevnt fellesarealer mellom brannstasjon og KN Entreprenør AS 

når det gjelder vaskehall, møterom og treningsrom. Disse arealene skal etter tilbudet fullt ut 

driftes av KN Entreprenør inkl. strøm og renhold og er derfor inkludert i leieprisene som er 

tilbudt. Det må også inngås klar avtale med KN Entreprenør AS når det gjelder bruk av 

utearealet, slik at utrykning og ikke minst parkering for mannskapet sin biler ikke er sperret av 

maskiner og utstyr fra utleier. 

 

Når det gjelder Frøy Eiendom AS sitt tilbud så baseres det på «Festivaltomta» på Siholmen. 

Tomta er tilstrekkelig for de aktiviteter som skal foregå og her er minimale konflikter med 

annen trafikk eller bruk av utearealet. Det må her tillegges at dersom dette alternativet blir 

valgt så må det finnes annen lokalitet for Frøyafestivalen i fremtiden. 

 

Det haster nå å få på plass en ny brannstasjon. For tiden så går vi «fyringsvakt» for å holde 

temperaturen over null i de lokaler vi i dag benytter. Dette er en nødløsning som ble stillet til 

rådighet i fjor vinter og som ikke er en løsning for neste vinter. Med de temperaturer vi nå har 

så må garasjeanlegget oppvarmes med to varmekanoner. Dette er svært kostbart og går 

utover budsjettet innen brannvern som kunne vært benyttet til andre viktige tiltak. 

 

I tillegg er garasjeanlegget langt unna å tilfredsstille krav når det gjelder HMS for mannskapet 

og det er allerede kommet reaksjoner fra verneombud. Dette går på garderobeforhold og ikke 

minst manglende ventilasjon av branngasser som avgis fra brannbekledningen.  

 

Etter rådmannens vurdering må det nå snarest igangsettes bygging av ny brannstasjon, slik at 

vi kan møte en ny vinter uten at man må ha slike nødløsninger som man har i dag. Skal Frøya 

kommune har et slagkraftig brann- og redningsvesen så krever dette at man har 

tilfredsstillende lokaler både med hensyn til mannskap og utstyr. 

 

Med den lånegjelden kommunen Frøya kommune har vil det etter rådmannens mening være 

formålstjenlig å gå inn i en avtale om leie av brannstasjon. Vi leier i dag brannstasjon inkludert 

areal for FIG og IUA. Totalt utgjør dette en årlig budsjettert leie på totalt 444.000,- + mva. 

Ut fra de tilbud vi nå har mottatt betyr dette en økt utgift på ca. kr. 1 mill pr år for leie av et 

nytt bygg. Med den byggetid som er angitt i tilbudene vil ikke et bygg stå ferdig før på slutten 

av 2016 og en leieutgift vil derfor ikke påløpe før fra budsjettåret 2017. 

 

Rådmannen vil derfor tilrå at Frøya kommune går inn i kontraktsforhandlinger med  KN 

Eiendomsutvikling AS om leie av lokaler til brannstasjon med plassering på Melkstaden. 

Kontraktforhandlingene tar utgangspunkt anbudet fra KN Eiendomsutvikling AS om leie av 

lokaler mottatt 07.12.2015 og supplert med tilbud om leie av råtomt mottatt 06.01.2016. 



 

Det gjøres oppmerksom på at alle tilbyderne har 10 dagers klagerett på antakelse av anbud. 

 

 

 

 

 

 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: 233  

Arkivsaksnr.: 16/112    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

TIPPEMIDLER 2016  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune prioriterer følgende tiltak for tildeling av spillemidler i 2016: 

Ordinære anlegg: 

1. Frøya flerbrukssenter – basishall     gjentatt 

2. Frøya Flerbrukssenter – garderober     gjentatt 

3. Frøya Flerbrukssenter – idrettsgulv rehabilitering   gjentatt 

4. Sistranda stadion – fotballhall     ny 

5. Sistranda stadion – klatrehall     ny 

6. Sistranda stadion – garderobesett     ny 

7. Sistranda stadion – sosiale rom     ny 

8. Frøya kultur og kompetansesenter – klubbhus for sjøsport  ny 

Nærmiljøanlegg: 

1. Sistranda Stadion – tursti      ny 

2. Sistranda Stadion – o-kart/sprintkart    ny 

3. Sistranda Stadion – sykkelstier     ny 

4. Sistranda skole – skateanlegg     ny 

5. Sistranda Skole – ballbinge      ny 

6. Sistranda skole – bevegelsesanlegg/hinderløype   ny 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

 

Saksopplysninger:   



 

Frøya kommune har mottatt et rekordstort antall spillemiddelsøknader for 2016, 14 i tallet. 

Søknadene sendes elektronisk til Frøya kommune som saksbehandler dem og videresender 

dem til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det er fylket som foretar den endelige prioriteringen 

for hele fylket på bakgrunn av fastsatte kriterier og sentrale føringer. 

Administrasjonenes forslag til prioritering er i tråd med vedtak fattet i Frøya idrettsråd 

3.12.2015. De tre første søknadene er gjentatt fra siste år og er godkjent av fylket. Grunnen 

til at de ikke fikk midler sist er mangel på spillemidler i forhold til total søknad i fylket. 

Alle prosjektene det søkes om er innarbeidet i «Helhetlig plan for fysisk aktivitet, idrett, 

friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune» noe som er en forutsetning for eventuell 

tildeling. 

Når det gjelder gjentatte søknader bør det være håp om å få bevilget midler på disse i 2016 

selv om det hittil har vært opptil 4 års ventetid på spillemidler grunnet store restanser i fylket. 

Kan legge til at NMK Frøya og Nabeita IL fikk spillemidler i 2015. 

 

Vurdering: 

 

Alle søknadene for tildeling i 2016 er levert av samme byggherre, nemlig Frøya kommune. 

Det bør dermed ikke ha så stor betydning hvilket anlegg som står først og sist i den lokale 

prioriteringen, men de tre første bør fortsatt være topp prioritert. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Elin Reppe Arkiv: F31  

Arkivsaksnr.: 16/135    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016-2017 (TILLEGGSANMODNING) 

TILLEGGSANMODNINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

- Frøya kommune stiller seg positiv til å motta 5 enslige mindreårige 
flyktninger under 15 år i 2016 i tillegg til det antall som tidligere er 
vedtatt.  
Frøya kommune vil vurdere bosetting av ytterligere 8 enslige mindreårige 
i 2017 når kommunen har gjort seg erfaringer i oppfølgingsarbeidet 
gjennom 2016. 

- Rådmannen får forlenget fullmakt til å gå i dialog med IMDI og 
gjennomføre bosetting av flyktninger så snart det er forsvarlig i forhold til 
boligsituasjonen. 

 

 

 

Vedlegg: 

 
1. Brev til Frøya kommune om ”Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016” 

24.11.15 
2. Brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement – ”Bosetting av flyktninger 

med bakgrunn i dagens flyktningkrise”.  
3. Rapport fra arbeidsgruppe – ”Bosetting av flyktninger i Frøya kommune” 
4. Rundskriv 1/2015 fra IMDI  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har tidligere behandlet saker om bosetting av flyktninger. Viser til sak 
131/13,  sak 114/14 , sak 839/15 og  sak 1774/15 hvor det i alle saker ble fattet 
positive vedtak. 
Det er tilsammen fattet vedtak om bosetting av  
15 flyktninger i 2015 (+1),  
20 flyktninger i 2016,  
17 flyktninger i 2017,  
14 flyktninger i 2018 og  
14 flykninger i 2019.  



(Til sammen 81 flyktninger) 

 
I siste brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) datert 24.11.15 anmodes 
Frøya kommune om å bosette ytterligere 20 flyktninger i 2016, hvorav 5 enslige barn 
og unge og 22 flyktninger i 2017, hvorav minst 8 enslige barn og unge.  
(NB: Denne anmodningen er i tillegg til tidligere vedtak.)   
 

Rapporten fra den tverrfaglige arbeidsgruppa som ligger ved saken er fortsatt et godt 
grunnlagsdokument for å gjøre nye vedtak om bosetting i Frøya kommune. Her belyses 
flere aktuelle utfordringer kommunen må ta tak i ved bosetting.  
 
I denne saken hvor det anmodes om bosetting av enslige mindreårige er det viktig å se 
behovet for langt flere kommunale tjenestetilbud enn tidligere.  
 
Oppfølgingsbehovet til enslige mindreårige under 15 år vurderes av Barne- ungdoms- 
og familieetaten (Bufetat). Frøya kommune må ut fra denne behovskartleggingen 
vurdere aktuelle tiltak som bør igangsettes ved bosetting. 
Kommunen vil i tillegg til tjenesteyting etter flere aktuelle lovverk nå også omfatte 
tjenester og tiltak etter Lov om barnevernstjenester. 
 
IMDI oppfordrer kommuner som er anmodet om å bosette enslige mindreårige å vise 
samarbeidsvilje når Bufetat skaffer fosterhjem i kommunen, også bidra aktivt med å 
formidle kontakt mellom aktuelle fosterfamilier og Bufetat. 
 
(I rapporten vises det til Integreringstilskudd med 2015-tall (sist oppjustert 07.01.16).) 

 
Alle landets kommuner får tilskudd etter samme sats og nivå som endres årlig, og 
satsene for tilskudd i 2015 er: 
Integreringstilskudd etter bosettingsår: 

o År-1 (2015)   kr. 184 000 (voksne)    (*Regnes som voksne fra fylte 
18 år) 

kr. 184 000 (barn) 
kr. 234 000 (enslige voksne) 
 

o År-2    kr. 220 000 
o År-3    kr. 160 000 
o År-4    kr.  83 400 
o År-5    kr.  70 000 

 
 Barnehagetilskudd     kr.   24 500 (engangstilskudd) 
 Eldretilskudd      kr. 162 000 (engangstilskudd) 
 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige  kr. 191 300 (inntil fylte 20 år) 

 
Tilskudd ved bosetting av personer av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger 
og/eller atferdsvansker: 

 Tilskudd 1:      kr. 175 900 (engangstilskudd) 
 Tilskudd 2:       Inntil kr. 1 080 000 i inntil 5 år 

 



I statsbudsjettet for 2016 og i tilleggsnummer til statsbudsjettet om økte asylankomster 
foreslår regjeringen å øke det særskilte tilskuddet med kr. 100 000 pr. enslig mindreårig 
flyktning bosatt i 2016 og et ekstratilskudd på kr. 50 000 pr flyktning som blir bosatt i 2016 ut 
over det antallet kommunen er anmodet om og har vedtatt. 

 
Boligsituasjonen i Frøya kommune er fortsatt vanskelig både ifht kommunale 
utleieboliger og private utleieboliger. 
Det er planlagt bygging av 8 utleieboliger i 2015, hvor flyktninger skal prioriteres ifht å få 
framdrift i bosettingsarbeidet. I tillegg til disse 8 utleieboligene jobbes det med å bygge 
ytterligere 8 enheter i 2016. Dette er ikke ferdigbehandlet med tanke på utlysning i Doffin 
og opsjon på leie fra kommunal side.  
Det er gjort forsøk på å omdisponere kommunale enheter for å dekke behovet på bolig, 
noe som ikke har lyktes. Det er gjort flere forsøk på å finne utleieboliger i det private 
markedet men kun med noe resultat. 
 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har tidligere gjort positive vedtak i forhold til mottak og bosetting av 
flyktninger, og har til nå bosatt 17 flyktninger i 2015.  
Det er fattet vedtak om å bosette tilsammen 81 flyktninger i perioden 2015 - 2019. 
 
I denne saken anmodes det om å bosette mindreårige i tillegg til voksne flyktninger, 
noe som gjør at kommunen får større utfordringer ifht økt ressurs- og tjenestebehov.  
Dette gjelder spesielt innenfor barnevern, psykisk helsetjeneste, helsestasjon og skole.  
Det vil kreve et meget godt samarbeid på tverrs av virksomhetene internt i kommunen, 
samt et behov for å styrke det kompetansemiljøet kommunen allerede har.  
 
Det gies særskilte tilskudd til kommunen ved bosetting av enslige mindreårige. Det 
viser seg likevel å ikke bli nok for å dekke det tette oppfølgingsarbeidet som kreves for 
denne gruppen. 
 
En utfordring vi fortsatt ser i bosettingsarbeidet er den store mangelen på tilgjengelige 
utleieboliger.  
Vi har så langt lyktes i å leie midlertidig på det private boligmarkedet, uten at dette 
dekker et akseptabelt botilbud for flyktningene over tid.  
Byggestart av de første 8 boligene er forsinket, og dette innebærer en forsinkelse av 
bosetting i 2016.  
Skal vi kunne motta de 20 enslige voksne flyktningene i 2016 det allerede er gjort 
vedtak på, er dette en utfordring i seg selv. Det å ta imot 15 voksne i tillegg dette året 
synes urealistisk. 
 
Det vurderes derfor at vi kan bosette 5 enslige mindreårige under 15 år i 2016, da disse 
vil plasseres i fosterhjem gjennom Bufetat. Kommunen kan vurdere ytterligere 
bosetting av enslige mindreårige i 2017 basert på erfaringer gjort gjennom dette året. 
 
Imøtekommer vi tilleggsanmodningen i sin helhet i brev fra IMDI datert 24.11.15 vil 
Frøya kommune  innen 2020 bosette til sammen 123 flyktninger. I tillegg kommer det 
bosetting av voksne og barn ved familiegjenforening.  
 



Når bosettingen blir av et så stort omfang vil det også kreve en tydelig og 
koordinerende ledelse av flyktningtjenesten i form av en lederfunksjon tilsvarende 
100% stilling.  
Denne stillingen skal koordinere samarbeidet mellom de ulike kommunale enhetene  
med tjenesteyting innenfor voksenopplæring/kvalifisering, arbeid/språkpraksis, 
integrering/kultur, skole/barnehage, helse og annet.  
Flyktningtjenesten vil fortsatt organisatorisk ligge under NAV. 
 
Allerede bosatte flyktninger er nå i gang med sitt 2-årige Introduksjonsprogram. Siden 
Frøya kommune har lite egnede areal for undervisning av større grupper, har 
kommunen inngått en 1-årig leiekontrakt med Frøya videregående skole. Dette 
innebærer leie av 2 klasserom med tilhørende kontor for lærere i ”gammelskolen”. 
Ved bosetting av flere flyktninger i årene som kommer må kommunen finne faste 
egnede lokaler for Voksenopplæringen bestående av klasserom, lærerrom og 
grupperom.  
Det foreslås at det sees på en oppgradering av den gamle helse-/legefløya på rådhuset. 
 
9 av 15 flyktninger bosatt i 2015 er gifte og søker familiegjenforening, der 1 allerede 
har fått sin kone til Frøya. Ektefeller som kommer ved familiegjenforening har rett til 
Introduksjonsprogram på lik linje med flyktningene som IMDI har anmodet 
kommunene om å bosette. 
I tillegg til å få på plass boliger og egnede undervisningslokaler, må Frøya kommune 
jobbe konstruktivt ifht å forberede oppvekst/skole, barnevern og helse i de 
utfordringene dette vil medføre. 
 
Ut fra de vurderingene som er gjort anbefales det å bosette 5 enslige mindreårige under 
15 år i 2016, i tillegg til tidligere vedtak. Frøya kommune kan vurdere ytterligere 
bosetting av 8 enslige mindreårige i 2017 etter at kommunen har gjort seg erfaringer i 
oppfølgingsarbeidet gjennom 2016. 
Ved positivt vedtak må Frøya kommune jobbe konstruktivt og planmessig med de 
utfordringene som er belyst. I dette ligger det også noen investeringer i form av 
bygningsmasse 
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STATSBUDSJETTET ÅR 2015 – KAP. 821, POST 60 

INTEGRERINGSTILSKUDD FOR ÅR-1 OG ÅR 2-5 I 2015 

Av spesiell interesse for  - flyktningkontor 

- sosialetat 

- økonomikontor/kommunekasserer 

 

1. Innledning 

Kommunene mottar over statsbudsjettets kap. 821, post 60 integreringstilskudd ved 

bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag, samt 

personer i familieinnvandring med disse. 

 

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av integreringstilskudd til landets 

kommuner. 

 

Rundskrivet inneholder: 

2. Generelt om integreringstilskudd 

3. Tilskuddsbeløp i 2015  

4. Integreringstilskudd År-1 

5. Integreringstilskudd År 2-5 

6. Barnehagetilskudd, engangstilskudd for barn i alderen 0-5 år 

7. Ekstra engangstilskudd for personer over 60 år ved bosetting 

8. Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger 

9. Ekstratilskudd for personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og 

     atferdsvansker  

10. Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting 

11. Tilskudd ved tilbakevending eller reise fra landet av andre grunner 

12. Tilbakevendte som kommer tilbake til Norge 

13. Spesielle spørsmål vedrørende integreringstilskudd 

14. Viktige datoer i 2015 

 

Tilskuddsbeløpet er økt til kr 696 200 over 5 år for voksne, kr 696 200 over 5 år for barn 

under 18 år, kr 746 200 over 5 år for enslige voksne, og til kr 696 200 over 5 år for 

enslige mindreårige(se pkt. 3 for mer informasjon). Personer som får vedtak om 

familieinnvandring med en person som har opphold på humanitært grunnlag utløser 

integreringstilskudd i 3 år. 

 

Rundskrivet og vedleggene finnes også på vår hjemmeside: www.imdi.no under punktet 

Tilskudd og rundskriv. 

 

Spørsmål vedrørende integreringstilskudd kan rettes til: 

  

          Jasminka Walaker  tlf. 94 13 12 03 

 Pierre O. Omedikonga tlf. 41 56 49 59 

Veslemøy Standnes   tlf. 97 00 29 40 

Til: Kommuner 

Fylkeskommuner 

Fylkesmenn 

 

Rundskriv: 01/2015 

Dato: 1.1.2015 

Saksnr: 14-01860 

Postadresse: 

Postboks 8059 dep 

0031 Oslo 

Besøksadresse: 

Tollbugate 20 

Internett: 

www.imdi.no 

E-post: 

post@imdi.no 

Sentralbord: 

24 16 88 00 

Telefaks: 

24 16 88 01 

Org.nr. 

987 879 696 

 

R
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2. Generelt om integreringstilskudd 

 

2.1 Målgruppe 

Integreringstilskudd utbetales for personer som har fått beskyttelse med flyktningstatus i 

Norge, personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter 

utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl og personer som har fått kollektiv 

beskyttelse i en massefluktsituasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetillatelse.  

I tillegg kommer familieinnvandring med disse gruppene, både de som kommer til Norge 

samtidig med hovedperson og de som får familieinnvandring på et senere tidspunkt. 

 

I enkelte tilfeller og når særlige grunner taler for det, kan integreringstilskudd utbetales 

for personer som bosettes fra mottak selv om de ikke har oppholdstillatelse på grunnlag 

av søknad om asyl, er overføringsflyktninger eller har fått innvilget kollektiv beskyttelse. 

En forutsetning for utbetalingen er at personen det gjelder bosettes etter avtale med 

kommunen. 

 

2.2 Tildelingsregler og formålet med integreringstilskuddsordningen 

Integreringstilskuddsordningen omfatter tilskudd for År-1, tilskudd for År 2-5, ekstra 

engangstilskudd for personer over 60 år, ekstra engangstilskudd for barn 0-5 år 

(barnehagetilskudd) og ekstratilskudd for personer med alvorlige og kjente 

funksjonshemminger og atferdsvansker (se eget rundskriv, IMDi 02/2015). 

 

 

Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting 

og integrering i bosettingsåret og de fire neste årene. Tildelingskriteriene er knyttet til 

objektive og kontrollerbare kriterier som er omtalt i dette rundskrivet. Sammen med bl.a. 

tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere(kap. 822, 

post 60), skal tilskuddet finansiere kommunenes gjennomsnittlige utgifter til 

introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere.  Integreringstilskuddet skal dekke 

kommunenes gjennomsnittlige utgifter i bosettingsåret og de fire påfølgende år til bl.a. 

innvandrer- og flyktningkontortjenester, bolig- og boligadministrasjonstjenester, 

sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, sosialkontortjenester, sosialhjelp, 

barneverntjenester, tolketjenester, barnehagetjenester, helsetjenester, kultur- og 

ungdomstiltak. Tilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktningen 

måtte ha for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen. 

 

Tilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- 

og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme ut i jobb og klare seg selv.  

 

2.3 Rapportering og kartlegging 

Kommunene skal ikke legge frem særskilt regnskap og rapport. Unntak fra dette er det 

høyeste ekstratilskuddet Tilskudd 2, ved bosetting av personer med funksjonshemminger 

mv, jf. eget rundskriv.  

 

Det gjennomføres årlig en kartlegging av de kommunale utgiftene til bosetting og 

integrering av flyktninger. Kartleggingen gjennomføres av et beregningsutvalg der både 

staten og kommunesektoren er representert. 
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2.4 Kontroll og klageadgang 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at 

midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og 

riksrevisjonslovens § 12 tredje ledd. 

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av integreringstilskudd og eventuelt 

krav om tilbakebetaling av tilskudd, er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til 

definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b.  Kommunene har derfor 

ikke klageadgang på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets vedtak om tildeling eller 

tilbakebetaling av integreringstilskudd jf. fvl § § 3, første ledd og 28. 

 

2.5 Foreldelsesfrist 

Den alminnelige foreldelsesfrist er tre år regnet fra den dag da fordringshaveren tidligst 

har rett til å kreve å få oppfyllelse, eller i forhold til utbetaling av integreringstilskudd, fra 

det tidspunkt kommunen tidligst har rett til å kreve tilskuddet utbetalt, jf. 

foreldelsesloven § § 2 og 3. 

 

2.6 Alternativ mottaksplassering  

Fra 1. juni 2006 forvalter Utlendingsdirektoratet (UDI) en ordning med alternativ 

mottaksplassering. Reglene for slik plassering er hjemlet i Samarbeidsrutiner for 

alternativ mottaksplassering (UDI/IMDi, 20.6.2006). Økonomiske overføringer til 

kommunene er hjemlet i UDIs rundskriv RS 2013-013 om alternativ mottaksplassering.  

UDI utbetaler et forskudd på 4 måneder per person ved inngåelse av avtale. 

Månedstilskudd blir utbetalt etterskuddsvis hvert tertial. Spørsmål vedrørende alternativ 

mottaksplassering kan rettes til UDIs regionkontorer. 

 

3. Tilskuddsbeløp i 2015 

Alle kommunene får tilskudd etter samme satsstruktur og nivå. Kommunene får et 

høyere År-1 tilskudd for enslige voksne. Stortinget har fastsatt følgende satser for 

tilskudd i 2015: 

 

Integreringstilskudd    

 

Bosettingsår  Sats 

 

   År-1  (2015)  kr 182 000 (voksne)* 

      kr 182 000 (barn)* 

      kr 232 000 (enslige voksne) 

      kr 182 000 (enslige mindreårige) 

   År-2  (2014)  kr 210 000   

   År-3  (2013)  kr 152 000   

   År-4  (2012)  kr   82 200   

   År-5  (2011)  kr   70 000   

   

* Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år 

 

Barnehagetilskudd     kr   24 400   (engangstilskudd) 

 

Eldretilskudd      kr 157 500  (engangstilskudd) 

 

Særskilt tilskudd for enslig mindreårig kr 191 300  

 

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller 

adferdsvansker 

Tilskudd 1:  kr 175 900  (engangstilskudd) 

Tilskudd 2:  Inntil kr 1 080 000 i inntil 5 år 
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4. Integreringstilskudd År-1 

Med År-1 menes: 

 

 År for første bosetting av asylsøkere som har fått oppholdstillatelse. 

 

 Enkelte asylsøkere kan av spesielle grunner få alternativ mottaksplass før 

oppholdstillatelse er gitt. I slike tilfeller er det året for førstegangs 

oppholdstillatelse som regnes som År-1.  

 

 Første bosettingsår for personer som før de ankommer landet har fått 

familieinnvandring med person i Norge som har beskyttelse, er 

overføringsflyktning eller har oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. 

 

 Ved familieinnvandring skjer det i enkelte tilfeller at familien kommer til landet før 

søknaden om familieinnvandring er innvilget. I slike tilfeller er det året for 

innvilgelse som gjelder som År-1. Hovedregelen er at søknad om 

familieinnvandring skal innvilges før familien kommer til Norge. 

 

For personer som får innvilget opphold på humanitært grunnlag eller får beskyttelse, 

samt for familieinnvandring med disse, er det den seneste av de to datoer for 

henholdsvis førstegangs bosetting eller førstegangs oppholdstillatelse som er avgjørende 

for utbetaling av integreringstilskudd År-1. 

 

Integreringstilskudd År-1 utløses etter søknad fra kommunene ved bosetting (ev. etter 

oppholdstillatelse, se ovenfor).  Søknaden sendes IMDi v/tilskuddsansvarlig på eget 

skjema kalt ”År-1 krav” (Vedlegg 1), og skal ikke sendes som faktura. Søknadene 

behandles fortløpende i IMDi. Pengene overføres kommunens bankkonto, samtidig som 

kommunen mottar et brev med (eventuelt korrigert) liste over personer som har utløst 

integreringstilskudd. 

 

Ved krav om integreringstilskudd År-1 for familieinnvandring med overføringsflyktninger, 

personer som har asyl eller personer som har opphold på humanitært grunnlag er det 

viktig at det også opplyses hvem de gjenforenes med. Dette gjøres ved at herboende 

(den de gjenforenes med) føres på listen med 0 i beløpsfeltet. 

 

5. Integreringstilskudd År 2-5  

Integreringstilskudd År 2-5 omfatter personer som har utløst integreringstilskudd for År-1 

i 2011-2014. Tilskuddet utbetales på grunnlag av samkjøring mellom Datasystem for 

utlendings- og flyktningsaker (DUF) og Det Sentrale Folkeregister (DSF). DUF viser hvem 

som er registrert bosatt i de enkelte år, mens DSF gir en oversikt over hvor disse 

personer er registrert bosatt pr. 1.1.2015. En viktig forutsetning for at 

integreringstilskuddet for en person blir utbetalt til riktig kommune, er at det er sendt 

melding til folkeregisteret om at personen er bosatt i kommunen. 

 

  Den kommune hvor personen er registrert bosatt  

  pr. 1.1.2015 vil få utbetalt integreringstilskudd for 2015. 

 

Det Sentrale Folkeregister (DSF) opererer med både flyttedato og registreringsdato. Det 

kan derfor forekomme at en person har flyttet i 2014, men at flyttingen først blir 

registrert i 2015. I slike tilfeller vil fraflyttingskommunen få utbetalt beløpet i 

terminutbetalingene, siden flyttingen ennå ikke var registrert pr. 1.1.2015. I de tilfeller 

der det er klart at flyttingen skjedde før årsskiftet, skal fraflyttingskommunen overføre 

hele integreringstilskuddet for 2015 til tilflyttingskommunen. 
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Tilskuddet for 2015 blir utbetalt i 4 terminer. En fjerdedel av tilskuddet for personene på 

listen fra Det Sentrale Folkeregister (DSF) blir utbetalt 16. mars, 17. juni, 15. september 

og 26. november. 

 

Kommunene mottar et brev ved alle terminutbetalingene. Det vedlegges DSF-lister over 

de personer som ifølge DSF er bosatt i kommunen. Listene inneholder opplysninger om 

bosettingsår, land, navn, fødselsnummer, DUF-nummer og første bosettingskommune.  

Disse listene vil være utgangspunkt for beregning av integreringstilskudd for personer 

som ble bosatt i 2011, 2012, 2013 og 2014. Kommunene må gjennomgå listene nøye og 

sende eventuelle korrigeringskrav på vedlagte skjema – Korrigeringskrav År 2-5  

(Vedlegg 2). 

 

Korrigeringskravene skal inneholde krav for personer som faktisk er bosatt i kommunen, 

men som ikke står på DSF-listen. Kommunen skal også rapportere personer som står på 

DSF-listen, og som kommunen dermed får utbetalt tilskudd for, men som ikke oppholdt 

seg i kommunen pr. 1.1.2015, enten fordi de har reist ut av landet, er døde eller er 

ukjente for kommunen. 

 

Har en person flyttet til en annen kommune, er hovedregelen at det ikke er nødvendig å 

melde fra om dette. Når tilflyttingskommunen sender inn korrigeringskrav for 

vedkommende person, vil IMDi opplyse hvilken fraflyttingskommune som har mottatt 

beløpet.  De berørte kommuner er deretter ansvarlig for å foreta et økonomisk oppgjør 

seg imellom, se punkt 10. Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting. 

 

Kommunen skal kontrollere DSF-listene og sende inn eventuelle korrigeringskrav så snart 

som mulig.  Korrigeringskravene vil bli behandlet fortløpende. Kommunene kan ikke 

regne med å få ferdigbehandlet sine korrigeringskrav i 2015 hvis IMDi mottar dem etter 

1. oktober. 

 

 6. Barnehagetilskudd, engangstilskudd for barn 0-5 år 

Ved bosetting mottar kommunene et engangstilskudd per barn i aldersgruppen 0-5 år 

som omfattes av integreringstilskuddsordningen. For 2015 vil barn født 1.1.2010 eller 

senere og som bosettes i kommunen i 2015, utløse tilskuddet. Tilskuddet utbetales 

samtidig med Integreringstilskudd År-1. Engangstilskuddet utgjør kr 24 400 pr. barn i 

2015. 

 

Formålet med tilskuddet er å gjøre kommunene i stand til å gi barn av nyankomne 

flyktninger et barnehagetilbud når familien skal etablere seg i bosettingskommunen. 

Tilskuddet skal dekke utgifter til særskilt tilrettelegging for barn av nyankomne 

flyktninger, som for eksempel utgifter til tospråklige assistenter. 

 

Engangstilskuddet omfatter også barn født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt i en 

kommune, se pkt. 13. 

 

7. Ekstra engangstilskudd for personer over 60 år 

Det gis et ekstra engangstilskudd på kr 157 500 for personer som har fylt 60 år ved 

bosetting i 2015. Tilskuddet utbetales samtidig med Integreringstilskudd År-1 for 

vedkommende. 
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8. Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige 

flyktninger 

Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger og/eller enslige mindreårige 

personer med opphold på humanitært grunnlag, mottar i tillegg til det ordinære 

integreringstilskuddet et særskilt tilskudd for enslige mindreårige.  

 

Vedrørende reglene for særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger, viser vi til 

rundskriv IMDi 03/2015 ”Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige 

flyktninger”. 

 

9. Ekstratilskudd for personer med alvorlige, kjente 

funksjonshemminger og/eller atferdsvansker 

Etter begrunnet søknad kan kommunen tildeles ekstra stilskudd  

ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger. 

 

For mer informasjon om ekstratilskudd for personer med kjente funksjonshemminger 

vises det til rundskriv IMDi 02/2015 ”Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, 

kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker”.  
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10. Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting 

Følgende firedelte ordning gjelder for deling av integreringstilskuddet i flytteåret: 

 

   Tabell 10.1 

 Andel av 

integreringstilskuddet 

i flytteåret 

 

Flytting i tiden 

Fraflyttings- 

kommunen 

Tilflyttings- 

kommunen 

   

01.01. - 31.03. 1/8 7/8 

01.04. - 30.06. 3/8 5/8 

01.07. - 30.09. 5/8 3/8 

01.10. - 31.12. 7/8 1/8 

   

 

Unntak fra ovennevnte regel om firedeling: Dersom en person blir førstegangsbosatt 

i en kommune i annet halvår 2015 og flytter videre til en ny kommune innen årsskiftet, 

skal de to kommunene dele integreringstilskuddet for År-1 likt mellom seg.  

 

Dersom flytting skjer innen ett år etter at en person ble førstegangsbosatt og det er 

utbetalt ekstra engangstilskudd på grunn av at personen er over 60 år og/eller har kjente 

funksjonshemminger, skal fraflyttingskommunen og tilflyttingskommunen dele tilskuddet 

mellom seg etter følgende delingsnøkkel: 

 

   Tabell 10.2 

 Andel av 

tilskudd for 

eldre/funksjonshemmede 

 

Flytting etter førstegangs- 

bosetting 

Fraflyttings- 

kommunen 

Tilflyttings- 

kommunen 

   

Innen 3 mnd. 1/8 7/8 

Etter 3, innen 6 mnd. 3/8 5/8 

Etter 6, innen 9 mnd. 5/8 3/8 

Etter 9, innen 12 mnd. 7/8 1/8 

   

 

Dersom det oppstår tvister om deling av tilskudd mellom kommuner, avgjøres disse av 

IMDi. I de tilfeller det er uenighet mellom fraflyttingskommune og tilflyttingskommune 

om hvilken kommune som er ansvarlig bostedskommune i et tidsrom, avgjøres dette av 

fylkesmannen etter Lov om sosiale tjenester, og IMDi vil legge denne avgjørelsen til 

grunn for deling av tilskuddet. 

 

 

11. Tilskudd ved tilbakevending eller reise fra landet av andre 

grunner 

Ved tilbakevending til hjemlandet eller reise fra landet av andre grunner utbetales 

tilskudd til bosettingskommunen til og med påfølgende termin, deretter stoppes 

utbetalingen.  
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12. Tilbakevendte som kommer tilbake til Norge 

Dersom en flyktning eller person med opphold på humanitært grunnlag vender tilbake til 

hjemlandet, vil vedkommende i henhold til utlendingsloven ha mulighet til å komme 

tilbake til Norge så lenge personen har en gyldig tillatelse.  Ved gjeninnreise til Norge 

innenfor den fastsatte fristen (eller eventuelt på grunnlag av ny oppholdstillatelse), vil 

kommunen igjen få utbetalt integreringstilskudd.  Det vil bli utbetalt integreringstilskudd 

for den tiden personen reelt er bosatt, men ikke for mer enn totalt 5 år. Totalsummen for 

5-årsperioden kan ikke overskrides.  

 

 

13. Spesielle spørsmål vedrørende integreringstilskudd  

Enslige voksne 

Med enslige voksne menes personer uten familie som bosettes alene i egen boenhet. 

Voksne personer som bosettes sammen med andre familiemedlemmer i én og samme 

boenhet, er ikke å anse som enslige voksne når det gjelder utbetaling av 

integreringstilskudd. Dette gjelder også enslige voksne søsken som blir bosatt i samme 

bokollektiv.  

 

Barn født etter mors bosetting 

Barn som blir født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt i en kommune ble fra 2011 

omfattet av målgruppen for integreringstilskudd. Ordningen gjelder bare i tilfeller der 

mor er bosatt med offentlig hjelp etter 1.1.2011, og gjelder ikke familieinnvandrede. 

 

Familieinnvandring 

En forutsetning for at familieinnvandrede skal utløse integreringstilskudd er at herboende 

har flyktningstatus eller opphold på humanitært grunnlag. Ved familieinnvandring må 

herboende ikke ha lengre botid enn at personen fortsatt omfattes av 

integreringstilskuddsordningen, vanligvis fem år etter herboendes førstegangs bosetting, 

for at familieinnvandring skal omfattes av integreringstilskudds-ordningen. Det er 

søknadstidspunktet for den saken hvor familieinnvandring innvilges som legges til grunn 

ved beregning av tidsfristen. 

 

Personer som får vedtak om familieinnvandring med en person som har opphold på 

humanitært grunnlag, utløser integreringstilskudd i tre år. 

Ordningen med integreringstilskudd i tre år omfatter bare personer som det søkes 

familieinnvandring for etter at hovedpersonen har fått oppholds- eller arbeidstillatelse på 

humanitært grunnlag. Regelen har således ikke betydning for situasjoner der familien 

ankommer landet samtidig, eller i perioden før hovedpersonen har fått innvilget 

oppholds- eller arbeidstillatelse, og familieinnvandring innvilges samtidig med 

hovedpersonens oppholds- eller arbeidstillatelse.  

 

Det utbetales ikke integreringstilskudd til kommunen for familieinnvandring hvis 

herboende er norsk eller nordisk statsborger når det søkes om familieinnvandring, eller 

hvis herboende er norsk statsborger på vedtakstidspunktet for familieinnvandring.  

 

Det utbetales ikke integreringstilskudd for personer som får vedtak om 

familieinnvandring med en person som selv kom til Norge på familieinnvandring. 

 

Det utbetales heller ikke integreringstilskudd for familieinnvandring dersom personen har 

fått en midlertidig oppholdstillatelse som ikke kan fornyes og som ikke gir grunnlag for 

permanent oppholdstillatelse. Dersom personen senere får en oppholdstillatelse som gir 

grunnlag for permanent oppholdstillatelse, kan integreringstilskudd utløses. 
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Integreringstilskudd for barn etter omsorgsovertakelse  

 

Etter vedtak om omsorgovertakelse med hjemmel i Lov om barneverntjenester § 4-8 

annet ledd og tredje ledd og § 4-12, kan barn plasseres i et omsorgstiltak i en annen 

kommune enn den opprinnelige bosettingskommunen. I de tilfellene en annen kommune 

enn bostedskommunen har omsorgen og bærer utgiftene knyttet til omsorgstiltaket, vil 

kommunen som har omsorgsansvaret ha krav på integreringstilskuddet. 

 

I slike tilfeller må IMDi informeres om hvilken kommune som har kostnadene, og den 

automatiske utbetalingen av tilskuddet til bostedskommunen må stoppes. Det skal 

inngås en skriftlig avtale mellom kommunene hvor det framkommer hvilken kommune 

som har kostnadene og skal motta tilskuddet. Kommunen som har kostnadene må hvert 

år søke IMDi om tilskuddet innen utgangen av februar måned, og kopi av avtalen og 

vedtak om omsorgsovertakelse må legges ved søknaden. Hvis tilskuddene er utbetalt til 

bostedskommunen, kan kommunen som har omsorgen og kostnadene kreve å få hele 

tilskuddet overført fra bostedskommunen. 

 

 

Personer med opphold på grunnlag av mishandling eller tvangsekteskap 

Personer som fra og med 1. juli 2011 har fått opphold på grunnlag av mishandling i 

samlivsforhold eller fordi de ikke kan returnere til hjemlandet på grunn av sosiale eller 

kulturelle forhold eller fordi de har vært utsatt for tvangsekteskap, vil være omfattet av 

rett og plikt til introduksjonsprogram, og dermed også utløse integreringstilskudd. 

Personer som har fått opphold på ovennevnte grunnlag tidligere enn 1.7.2011 vil ikke 

være omfattet av endringen, og vil ikke utløse integreringstilskudd.  

Personer som flytter inn i mottak etter å ha vært bosatt i en kommune  

Dersom en person flytter inn i mottak igjen etter å ha vært bosatt i en kommune, 

stanses integreringstilskuddet fra og med kvartalet etter at han flyttet inn i mottak. 

Dersom personen bosettes på nytt, vil tilskuddsordningen igjen bli gjort gjeldende. 

Tilskuddet blir reaktivert fra der det ble stoppet, og gjeldende beløp for året blir utbetalt.  

Hovedprinsippet er at det blir utbetalt integreringstilskudd for den tiden personen reelt er 

bosatt, men ikke for mer enn totalt 5 år. 

 

Tilskudd ved dødsfall 

Dersom en person som utløser integreringstilskudd dør utbetales tilskudd til kommunen 

til og med påfølgende termin, deretter stoppes utbetalingen. 

  



10 
 

 

14. Viktige datoer i 2015 

16. mars: 1. terminutbetaling av 1/4 av integreringstilskudd År 2-5 for årgangene 

  2011 (År-5), 2012 (År-4), 2013 (År-3) og 2014(År-2) 

 

17. juni: 2. terminutbetaling integreringstilskudd 

 

15. sept.:  3. terminutbetaling integreringstilskudd 

 

26. nov.: 4. terminutbetaling integreringstilskudd 

 

 

 

 

Med hilsen 

for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

 

Geir Barvik 

direktør      Ragnhild Dugstad 

       forvaltningsdirektør 

         

       

 

 

Vedlegg 1: År-1 krav (2 sider) 

Vedlegg 2: Korrigeringskrav år 2-5 (3 sider) 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/142    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

 

Planstrategi – Drøfting 

 

E-Kommune – Forventningsavklaringer 

 

Kultur og Næring – Midlertidig organisering 

 

 

Vedlegg: 

 

Fremdriftsplan planstrategi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fremdriftsplan for utarbeiding av kommunal planstrategi 2016-2020 
 

Mål med prosessen: 
Gjennomføre arbeidet med kommunal planstrategi innenfor lovverkets krav, med tilstrekkelig 

omfang for å løse kommunens behov.  

Om planstrategi:  
Kravet om planstrategi er forankret i plan- og bygningslovens § 10-1: 

Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 

drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens 

planbehov i valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 

allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal 

gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 

denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 

herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 

valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 

oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 

Kommunal planstrategi er ikke en plan i seg selv. Gjennom å drøfte utviklingstrekk i kommunen som 

samfunn og organisasjon, skal strategien vurdere og avklare kommunens planbehov for den 

kommende valgperioden. Det er i stor grad opp til kommunene selv å avgjøre hvor omfattende 

prosess man ønsker å gjennomføre i forbindelse med planstrategien.  

Organisering: 
På vegne av rådmannen nedsettes en arbeidsgruppe for å jobbe med kommunal planstrategi.  

Gruppa ledes av: Kommuneplanlegger. 

Arbeidsgruppa består av ansatte i virksomheten Strategi og utvikling.  

Rolle- og ansvarsfordeling:  
Formannskapet er kommunens overordnede planutvalg. De vil derfor høres og orienteres under 

arbeidet. Formannskapet legger også rammene for omfanget av prosessen, herunder involvering 

utover administrasjon og politiske organer.  

Arbeidsgruppa arbeider på vegne av rådmannen og vil involvere alle sektorer i arbeidet. Her vil 

lederforum være en naturlig referansegruppe for arbeidet.  



 
 

Oppgaver 
Oppgave Hva Ansvarlig Tidsfrist 

Avklare prosess Avklare med formannskapet 
omfang og rammer for 
prosessen med utarbeiding av 
kommunal planstrategi.  

Rådmann 19.01.16 

 

Innhente data og analyser 

Oppgave Hva Ansvarlig Tidsfrist 

Utarbeide planoversikt Innhente oversikt over 
eksisterende planer; 
kommunale, interkommunale 
og regionale 

Kommuneplanlegger  

Vurdering av eksisterende 
planer 

Vurdere hvorvidt eksisterende 
planer fungerer som 
styringsverktøy politisk og 
administrativt, samt om 
forrige planstrategi har 
fungert etter intensjonen. 
Vurdering av om noen planer 
skal oppheves.  

Arbeidsgruppa  

Utarbeide 
kunnskapsgrunnlag 

Aktuelle tema: 
 Befolkningsutvikling og 

sammensetning 

 Levekår og folkehelse 

 Næringsliv og sysselsetting 

 Boligbygging 

 Miljø og klima 

 Transport og 
infrastrukturutbygging 

 Langsiktig arealbruk 

 Kommunal tjenesteyting og 
forvaltning og 
utfordringene fremover 
innenfor kommunens 
tjenesteområder 

Skaffe oversikt over regionale 
og nasjonale føringer for 
planlegging.  

Arbeidsgruppa  

 

Innspill 

Oppgave Hva Ansvarlig Tidsfrist 

Innhente innspill Innhente synspunkter fra 
nabokommuner, statlige og 
regionale organer 

Kommuneplanlegger  

Vurdere behov for 
medvirkning  

Vurdere behovet for 
medvirkning fra 
næringsliv/interesse-
organisasjoner/innbyggere 

Arbeidsgruppa 
Formannskap 

 



 
 
 

Utfordringsbilde 

Oppgave Hva Ansvarlig Tidsfrist 

Ferdigstille 
utfordringsbilde 

Sammenfatte 
kunnskapsgrunnlag, regionale 
og nasjonale føringer, samt 
andre innspill for å danne et 
felles utfordringsbilde 

Arbeidsgruppa 
Formannskap, evt. 
kommunestyre 

 

 

Fastsette rullering 

Oppgave Hva Ansvarlig Tidsfrist 

Fastsette rullering  Ta stilling til om gjeldende 
kommuneplan (både 
samfunnsplan og arealplan) 
skal revideres. Vurdere behov 
for andre planer, evt. 
revidering eller oppheving av 
planer.  

Formannskap, evt. 
kommunestyre 

 

 

Skrive strategi/saksframlegg 

Oppgave Hva Ansvarlig Tidsfrist 

Skriving Sammenfatte arbeidet i 
planstrategi, samt skrive 
saksframlegg. 

Arbeidsgruppa/ 
Kommuneplanlegger 

 

 

Kunngjøring 

Oppgave Hva Ansvarlig Tidsfrist 

Kunngjøre forslag Forslag til vedtak av 
kommunal planstrategi skal 
gjøres offentlig i minst 30 
dager før kommunestyrets 
behandling.  

Kommuneplanlegger  

 

Vedtak 

Oppgave Hva Ansvarlig Tidsfrist 

Vedtak  Kommunestyret fatter vedtak 
av kommunal planstrategi for 
inneværende valgperiode.  

Kommunestyret  

 

 

 

 



 
 

Fremdriftsplan 
Oppgave Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. 

Innhente data og analyser           

Innspill            

Utfordringsbilde           

Fastsette rullering           

Skrive strategi/saksfremlegg           

Kunngjøring (30 dager)           

Vedtak           

 

Oversikt fastsatt planrullering fra forrige planstrategi:  
Forrige planstrategi ble utarbeidet og vedtatt i 2012. Under listes hvilke planer som ble vedtatt 

rullert, samt fremdriften i forhold til dette vedtaket.  

PLAN FORESLÅS RULLERT UTFØRT/UNDER ARBEID 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012/13 2014/15 
KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA 2012/13 2015/16 
KYSTSONEPLAN 2013 Nei 
FRILUFTSPLAN 2012/13 Nei 
HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN Årlig Årlig 
 

Planhierarki: 
Planhierarkiet ble vedtatt som en del av kommuneplanens samfunnsdel juni 2015. Det vil være 

naturlig å inkludere en prosess hvor man organiserer vedtatte planer inn i hierarkiet, under 

utarbeidelse av planstrategien. Man kan også benytte planstrategien til å oppheve planer man anser 

som utdaterte. 

 



 
 

Oversikt eksisterende planer:  
Planstrategien skal inneholde en sammenstilling av planer i Frøya kommune.  

PLAN VEDTATT 

KOMMUNEPLANER  
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011 
KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA Under arbeid, planlagt vedtatt 2016 
SEKTOR- OG TEMAPLANER  
RAMMEOMRÅDE RÅDMANN  
IKT PLAN FRØYA KOMMUNE 2015-2018 2015 
PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE 2015 
BOLIGPLAN 2012-2017 2012 
ARKIVPLAN Kontinuerlig 
RAMMEOMRÅDE TEKNISK  
HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I 
FRØYA KOMMUNE 2009-2012 

2009 

KYSTSONEPLAN 1999 
ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 2010 
RAMMEOMRÅDE OPPVEKST  
SKOLE- OG BARNEHAGEBEHOVSPLAN  
2012-2016/20 

2012 

PLAN FOR TIDLIG INNSATS – 
OPPVEKSTSEKTOREN FRØYA KOMMUNE 

Revidert 2013 

RAMMEOMRÅDE HELSE  
SMITTEVERNPLAN 2014 
PLAN FOR REHABILITERING/HABILITERING 2009/2010 
HELHETLIG OMSORGSPLAN 2012-2017 2012 
PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I FRØYA 
KOMMUNE 2010-2013 

2010 

RAMMEOMRÅDE KULTUR OG NÆRING  
STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014-2018 2014 
FRILUFTSPLAN 1995 
HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, 
IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING 
2013-2017 

Revidert 2014 

KULTURPLAN 2014-2019 2014 
INTERKOMMUNALE PLANER  
PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID Under arbeid, planlagt vedtatt 2016 
RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR HITRA OG 
FRØYA KOMMUNER 

2009 

KOMPETANSEPLAN INNEN HELSE- OG 
OMSORGSSEKTOREN 2010-2015 FOR HITRA OG 
FRØYA KOMMUNER 

2009 

REGIONALE PLANER  
HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN  
FOR SIO 2016-2019 

 

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR 
ORKDALSREGIONEN 2016-2020 

Under arbeid, planlagt vedtatt 2016 



 
 

 

Oppsummering nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: 
Jamfør plan- og bygningsloven § 6-1 skal staten hvert fjerde år utarbeide et dokument med nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging. Dokumentet ble vedtatt ved kongelig resolusjon 

12.juni 2015. De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen 

forventer kommunene skal legge særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. 

Planlegging for gode og effektive planprosesser: 
 Baserer planforslag og beslutninger på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag 

 Sikrer tidlig medvirkning og involvering av allmennheten, berørte myndigheter, parter og interesseorganisasjoner 

 Bruker regionalt planforum aktivt 

 Statlige myndigheter og fylkeskommuner vektlegger det lokale selvstyret 

 Tar i bruk muligheter for prioriteringer og forenkling som ligger i PBL 

 Oppdaterer overordnede planer, unngår flere plannivå enn nødvendig, hensiktsmessig detaljering 

 Bruker muligheten for parallell plan- og byggesaksbehandling 

 Sikrer effektiv behandling av private planforslag 

 Gir tidlige, tydelige og relevante krav til utredninger og dokumentasjon for å sikre god plankvalitet 

 Sikrer enkel tilgang til digitale plandata med digitalt planregister, bruker digital plandialog og plan- og 

byggesaksbehandling 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
 Legger vekt på reduksjon av klimagassutslipp, energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og 

lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester 

 Tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling 

 Sikrer utarbeiding av risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir godt kunnskapsgrunnlag for å 

forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold 

 Tar særlig hensyn til naturfarer og eksisterende og fremtidige klimaendringer 

 Identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar 

disse i kommunal planlegging 

 Fylkeskommunene og kommunene samarbeider om planlegging for verdiskaping, bærekraftig næringsutvikling 

og innovasjon i partnerskap med næringslivet og regionale/lokale aktører 

 Det settes av tilstrekkelig areal for næringsutvikling som ivaretar næringslivets behov, og som er lokalisert ut fra 

hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Sikrer viktige jordbruksområder og legger til rette for nye og grønne næringer i tilknytning til jordbruk/skogbruk 

 Sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot 

miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Arealbehovet ses i en regional sammenheng 

 Sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, ses i regional sammenheng 

 Tar hensyn til Forsvarets arealbehov når dette er nødvendig for å ivareta landets forsvarsevne og i henhold til 

nasjonale forsvarsplaner 

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
 Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekkene i 

transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken 

 Legger til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal, og 

transportplanlegging 

 Sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegger for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og 

sikrer sammenhengende gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet 

 Potensiale for fortetting og transformasjon utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk 

 Aktivt bidrag i arbeidet med konseptvalgutredninger og statlige planer for store samferdselstiltak 

 Tilrettelegger for effektive prosesser og rask behandling for samferdselstiltak 

 Bidrar til at godsterminaler og havner prioriteres i planleggingen, og at disse utvikles som effektive 

logistikknutepunkter 



 
 

 Har en aktiv og helhetlig sentrumspolitikk for å skape et godt og levende bymiljø. Kommunene tilrettelegger for 

etablering av boliger, arbeidsplasser, handel, service og sosiale møteplasser i sentrum. Et forpliktende samarbeid 

mellom kommunen og privat næringsliv bør vektlegges. Arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og 

grønne elementer tas aktivt i bruk som ressurser i sentrumsutviklingen 

 Sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning 

 Tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele befolkningen ved å sikre 

sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og 

nærfriluftsliv 

 Legger prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/143    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

 

Mobbing - Drøfting 
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