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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

109/18 Formannskapet 28.08.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.06.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 19.06.18 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 19.06.18 
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REFERATSAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Brev til valgstyret 
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HABILITET I BEHANDLING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

 

Deles ut. 
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INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - NORDSKAG KRETS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

kommuneplanens arealdel. 

 

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

formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Nordskag krets 

Oversiktstabell innstilling Nordskag krets 

Kart alle innkomne innspill 

Kart innstilling med gjeldende arealplan 

Innkomne innspill Nordskag krets  

Uttalelse fra Titran grendalag 

Uttalelse om Stabben fort, Trøndelag fylkeskommune 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning 

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

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

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

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

 

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

for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode.  

 

Planprogram 

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

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

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

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

 

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

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

planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

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

31.05.2018.  

 

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

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

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

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon om prosessen 

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

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

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

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

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

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

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

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

 

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

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

arealbruk m.m. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

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

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

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

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

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

vurderes.  

 

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

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

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

analysen vil følge konsekvensutredningen og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

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

Konsekvensutredning og ROS-analyse.  

 

Vurdering 

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

 

 Boligbygging 

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

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

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

søkes lagt i tilknytning til  allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, 

 samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

 Fritidsboliger 

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

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

for utbygging ønskes lagt utenfor  pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at 

 fritidsbeboere kan bidra som ressurser for grendene.  

 

 Småbåthavner og naust 

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

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

utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

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

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

havneformål.  

 

 

 Øyrekka 

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

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

arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

 Sjøareal 

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

 fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter  mellom 

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

 

 Kulturarv 

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

ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og  kulturlandskap.  

 

 Trafikksikkerhet 

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

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

  

 Folkehelse 

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

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

bedre befolkningens helse.  

 

 Arealreserver 

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

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

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

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

attraktive områder.  

 

 Fortetting 

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

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

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

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

potensielle konflikter  mellom ulike interesser.  

 

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

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

 

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

danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill. 

 

 

Annet 

 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

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

 

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

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

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

samt bemerket i  oversiktstabellen.  
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Vurdering: 

 

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

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

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

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

kommunestyre i tråd med planprogram.  

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

 

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

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

 

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

sammenholdt med gjeldende plan.  

 

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

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

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

innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt. I tillegg er generell uttalelse fra Titran grendalag, samt Trøndelag 

fylkeskommunes uttalelse om Stabben fort vedlagt.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

I tråd med PBL, vedtatt kommunalplanstrategi, samt vedtatt planprogram for kommuneplanens arealdel.  
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/ Kommunestyret  

 

HØRING AV PLANPROGRAM - KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret i Frøya kommune tar høringen til orientering og har ingen merknader til planprogram 

og varsel om planoppstart.  

 

Kommunestyret i Frøya ønsker lykke til videre med arbeidet.  

 

 

Vedlegg: 

 

Planprogram til høring 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt varsel om planoppstrart og høring av planprogram for revidering av kystsoneplan 

for Namdalen fra Namdal regionråd. Planen er ett interkommunalt plansamarbeid mellom Leka, Vikna, Nærøy, 

Høylandet, Nye Namsos, Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og Bjugn.  

 

Styringsgruppen består av en representant fra hver kommune og har gjennom vedtak i de enkelte 

deltakerkommuner fått i oppdrag å gjennomføre planarbeidet. Arbeidet er ledet av Namdal regionråd som 

engasjerer prosjektleder som skal sørge for å gjennomføre det praktiske arbeidet. 

Kommunestyrene i de enkelte kommunene skal vedta endelig planprogram jf. § 4-1, oppstart jf. § 11-12, høring 

av planforslag jf. § 11-12 og plan jf. pbl § 11-12. 

 

Målsetninger for arbeidet er:  

• gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt 

• avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter 

• sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende innen marin 

utvikling 

• sikre god og forutsigelig forvaltning av sjøområdene i regionen 

• være dynamisk og fleksibel i forhold til framtidige behov 

 

Vurdering: 

 

Namdal regionråd er i oppstarten av et omfattende plansamarbeid. Høringsforslaget til planprogram, samt 

høringsbrev, ligger vedlagt. 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar varsel og høring av planprogram til orientering. Frøyakommune 

vil også ønske Namdal regionråd lykke til videre med arbeidet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Varsel og høring i tråd med PBL.  
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HØRING - TRØNDELAGSPLANEN 2018-2030  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til Trøndelagsplanen til etterretning. I tillegg ønsker 

kommunestyret å komme med følgende innspill:  

1. Frøya kommune er ett nasjonalt tyngdepunkt for havbruk og det arbeides bredt med å styrke 

denne rollen fra mange aktører i kommunen. En betydelig del av eksportverdien i Trøndelag 

kommer fra Frøya. Vi opplever et aktivt næringsliv som ligger i fremkant og i nært samarbeid 

med utdannings- og FoU-institusjoner. Dette har bidratt til SalMar sin satsning på Ocean 

Farming (utviklingskonsesjoner) og etableringen av BLÅTT kompetansesenter.  

Samarbeidet mellom næringsliv, Guri Kunna videregående skole og NTNU, gjennom Brohode 

Frøya, har utviklet seg gjennom mange år. Guri Kunna videregående skole har en tydelig 

satsning på blå sektor.  

Det tette samarbeidet mellom FoU-institusjoner og næringsliv utvikles ytterligere, med 

etablering av et Katapult-senter knyttet til BLÅTT kompetansesenter. Sintef er tungt inn i 

prosjektet, også med satsningen på Ocean Space Senter. Målsettingen er å bli en sterk 

innovasjonsaktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Frøya kommunestyre mener dette bør gå tydeligere frem i Trøndelagsplanen.  

2. I tillegg til satsningen på havbruk, bør havet som ressurs tydeligere fremgå i planen. Dette blant 

annet med bakgrunn i fremveksten av nye næringer innen LUR-arter (lite utnyttede ressurser), 

og tang og tare.  

3. I forhold til kollektivtransport bør også distrikene få tilnærmet samme kollektivtilbud som 

urbane strøk, i tråd med strategien om livskraftige distrikter. Her bør det også fokuseres mer på 

alternative løsninger som bestillertransport for å gjøre dette økonomisk bærekraftig, som 

foreslått i høringsforslag til drosjepolitikk for Trøndelag.  

 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev 

Høringsutkast Trøndelagsplanen 2018-2030  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune mottok 14.03.2018 utkast til Trøndelagsplanen 2018-2030 – Vi knytter fylket sammen, til 

høring. Høringsfristen er satt til 31.08.2018.  

 

Fra høringsutkastet: 

Trøndelagsplanen er fylkets overordnede plan, som gir mål og strategisk retning for utviklingen på 

sentrale samfunnsområder. (…)  
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Trøndelagsplanen er blitt til gjennom brede prosesser med mange aktører, både kommunene, 

organisasjoner, næringsaktører, forsknings- og utdanningsinstituasjoner, ungdommens fylkesting og 

andre.  

 

Det er valgt 3 innsatsområder i planen: 

 Bolyst og livskvalitet 

 Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner 

 Kompetanse, verdiskaping og naturressurser 

 

På bakgrunn av disse innsatsområdene er det formulert 9 prioriterte retningsmål.  

 

Gjennomgående tema som er sentrale er:  

 Livskraftige distrikter 

 Folkehelse 

 Klima 

 Samisk kultur og næringsutvikling 

 Universell utforming 

 Integrering/inkludering 

 Internasjonalisering 

 Digitalisering 

 

Økonomisk, økologisk, sosial og kulturell bærekraft skal legges til grunn.  

For ytterligere opplysninger, se høringsutkast.  

 

Vurdering: 

 

Frøya kommunestyre inviterte assisterende fylkesrådmann Ole Tronstad til å holde presentasjon om 

Trøndelagsplanen i kommunestyremøtet 21.06.2018. På bakgrunn av innspill og spørsmål stilt etter 

presentasjonen har rådmannen utformet forslag til høringsuttalelse.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Trøndelagsplanen blir fylkets overordnede strategidokument som legges til grunn for videre planlegging.  
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TILBUD OM OPPKJØP AV AKSJER I ABAKUS AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune kjøper 1 aksje i Abakus AS for kr 2 500. Kjøpet finansieres fra rådmannens budsjett. 

 

Rådmannen får fullmakt til å inngå forhandlinger med Abakus AS, for å klargjøre gevinstene med å 

være eier i selskapet på lik linje med dagens eierkommuner. 

 

Et eventuelt forslag til avtale skal behandles i kommunestyret.  

 

 

Vedlegg: 

 

Kjøp av aksjer i Abakus AS 

Vedlegg B Hovedoppgaver 

Innkjøpstjenester 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med innkjøpsprosessen av arkitektkonkurransen i «Morgendagens omsorg», så rådmannen at 

kommunen må kjøpe denne type tjenester da vi ikke har denne selv. Rambøll AS, vår samarbeidspartner 

anbefalte da selskapet Abakus AS, som er spesialister på området. 

 

Abakus er et innkjøpsfirma som ble etablert i 2001. Abakus var da en tjenesteleverandør på lik linje med andre 

tjenester en kommune kunne kjøpt og var da omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Tjenesten ble 

lagt ut på anbud og Abakus vant disse. Siste konkurransen var i 2010 og omfattet kommunene: Alvdal, 

Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset og Åmot, Dovre, Sel, Lesja, Vågå, Lom og 

Skjåk. 

 

I 2014 besluttet Østerdalskommunene å kjøpe Abakus, slik at de slapp å legge tjenesten ut på konkurranse. I 

tillegg til kommunene i Østerdalen så valgte også Røros kommune å kjøpe seg inn som eier av firmaet. 

  

Kommunene i Gudbrandsdalen valgte å fortsette og legge tjenesten ut på konkurranse. 

  

Abakus AS eies i dag av 11 kommuner. Firmaet har 6 ansatte med ulik bakgrunn, og ulik kompetanse. Totalt 

antall årsverk pr dags dato er 5,1. 

Daglig leder er jurist og har jobbet i firmaet siden februar 2008. Øvrige ansatte har vært ansatt i firmaet fra 

henholdsvis 2009, 2013, 2017 og 2018. 

  

Abakus AS gjennomfører hele prosessen i forhold til offentlige anskaffelser. Dvs fra oppstart av en anskaffelse 

til oppfølging og forvaltning av avtalen i avtaleperioden (nærmere beskrivelse i vedlagt dokument " Vedlegg B 

Hovedoppgaver"). 
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For eierkommunene så er Abakus kommunenes faglige kompetanse og rådgiver i innkjøpsfaglige spørsmål. 

Abakus AS forestår og har ansvaret for de totale innkjøpsprosesser på vegne av eierkommunene. 

  

Dette vil si for de eierne som er eiere i dag. Styret har nå lagt opp til at det kan bli to type eiere i firmaet, se 

vedlagt dokument " Kjøp av aksjer i Abakus AS". 

 

Abakus AS gjennomfører anskaffelser fra anskaffelse av medisinsk forbruksmateriell, til store bygg. 

 

 

Vurdering: 

 

Abakus er inne i en prosess der de har sett på muligheten til å selge innkjøpstjenester til andre enn 

eierkommunene sine. Dette vil de gjøre i slutten av august 2018.  

 

I forhold til regelen i anskaffelsesloven om egenregi så er muligheten for å kjøpe innkjøpstjenester av Abakus 

veldig begrenset. Med mindre man blir eier av firmaet. 

 

Abakus så derfor i sitt siste styremøte på hvilke muligheter som foreligger i forhold til å kunne kjøpe seg inn 

som eier i firmaet, og kom med følgende tilbud til Frøya kommune: 

 

Alternativ 1: Kjøpe av en aksje  

Pris: 2 500,- 

Ved dette alternativet blir en kommune eier av Abakus, men alt av innkjøpstjenester må kjøpes i tillegg. 

Timepris er ikke fastsatt, men er nå på 990,-. 

Kommunen er ikke med på noen felles rammeavtaler med andre eierkommuner. 

 

Alternativ 2: Kjøp av 90 aksjer (likt som de kommunene som allerede er eiere)  

Pris 225 000,- 

Ved dette alternativet blir man eier av Abakus på lik linje med dagens eierkommuner. 

Dette vil si at man kan være med på alle felles rammeavtaler mm. 

Hva dette innebærer fremgår av vedlagt dokument. 

Pris pr mnd 21 170,- 

Timepris på enkeltkjøp, samt andre tjenester er 940,-. 

 

Frøya kommune er inne i en svært ekspansiv periode, med mange investeringer, både innen helseområdet, men 

også innen VAR og oppvekst. Rådmannen forventer mange store investeringer i årene som kommer, og 

kompetanse innen offentlige anskaffelser vil være nødvendig. Rådmannen ser derfor svært positivt på tilbudet 

fra Abakus AS, som kan bli en svært viktig samarbeidspartner for å gjennomføre gode anskaffelser fremover. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Frøya kommune bruker Abakus i dag også, i forbindelse med anskaffelser på helse - vikartjenester, og har gode 

erfaringer med selskapet. Rådmannen ser at kommunen har behov for å bruke Abakus AS mer, og vil derfor 

trenge å kjøpe seg opp i selskapet i tråd med alternativene som selskapet skisserer. Ved inngåelse av alternativ 

1, får vi anledning til å bruke selskapet, på lik linje med andre rådgivere til oppgitt pris. 

 

Rådmannen ser at det på dette tidspunktet er litt uklart hva kommunen kan få utnytte av å være en av 

hovedeierne i Abakus, og foreslår derfor på dette tidspunktet at kommunen kjøper 1 aksje i Abakus AS, slik at 

kommunen kan få tilgang på selskapets kompetanse. Rådmannen foreslår i tillegg at kommunestyret gir 

rådmannen fullmakt til å inngå forhandlinger med Abakus AS, for å finne ut hva kommunen får av fordeler 

ved å være medeier i selskapet på lik linje med dagens eierkommuner. Forholdet til innkjøpsavtalen med fylket 

må også avklares. Et eventuelt forslag til avtale skal behandles i kommunestyret. 
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SLUTTREGNSKAP FOR NY HOVEDBRANNSTASJON PÅ SISTRANDA  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sluttregnskapet for ny hovedbrannstasjon på Sistranda med en totalkostnad på kr 28.109.237 inkl. mva. 

godkjennes. 

 

Merforbruket på kr 37.236 inkl. mva. dekkes av prosjekt «Påkostninger kommunale bygg», prosjektnr. 

551311.             

 

 

 

Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 11.10.2016 sak 28/16 

 

Vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner byggeplanene for ny hovedbrannstasjon i henhold til søknad om 

Arbeidstilsynets samtykke av 28.09.16 

 

Enstemmig. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken gjelder sluttregnskap for ny hovedbrannstasjon på Sistranda. 

 

Den nye brannstasjonen ble overtatt 12.01.18, og den ble offisielt åpnet 27.02.18.   

 

Frøy Eiendom AS har stått som totalentreprenør.  Kontraktssummen var kr 22.237.000,- inkl. mva.  Denne 

summen ble økt med kr 3.625.000 inkl. mva. pga. fasadeendringer etter igangsatt bygging.  Totalsummen ble 

dermed kr 25.862.500 inkl. mva.  

 

Tomta ble kjøpt av Siholmen AS for kr 1.210.000.  

 

Kommunestyret har foretatt følgende bevilgninger: 

kr   1.000.000     - bevilgning i 2013, kommunestyrevedtak i sak 181/12 av 06.12.12 

kr 19.000.000  - kommunestyrevedtak i sak 6/16 av 28.01.16  
kr   4.447.500 - kommunestyrevedtak i sak 45/16 av 28.04.16 – tillegg for å få inn mva.  
kr    3.625.000 - kommunestyrevedtak i sak 46/17 av 27.04.17 – tillegg inkl. mva. pga.  

  fasadeendringer  
kr 28.072.000 - total bevilgning   
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Regnskapet viser en totalkostnad på kr 28.109.237 inkl. mva. 

 
 
 
Kostnadene fremkommer slik: 

  Totalsum inkl. 
mva. 

Totalsum ekskl. 
mva. 

Mva. 

Tomteerverv:    1.210.000 1.210.000 0 

Totalentreprisen, oppføring:   25.862.500  20.690.000 5.172.500 

Endringer, uavhengig kontroll + ekstra 
tilknytningsavgift:   

  
253.085 

  
202.468 

  
50.617 

  
Gebyrer, fradeling og tinglysing:   

  
49.875 

  
49.875 

  
0 

Intern overføring for prosjekt- og 
byggeledelse: 

  
195.285 

  
195.285 

0 

  
Juridisk bistand: 

  
53.234 

  
42.862 

  
10.372 

  
Endring av utvendig vanntilførsel: 

  
271.651 

  
217.321 

  
54.330 

Midlertidig løsning for å hindre frost i 
tidligere brannstasjon + div. andre 
kostnader: 

  
  

188.874 

  
  

151.100 

  
  

37.774 

Tillegg med skilting for 
kommunevåpen: 

  
24.733 

  
19.786 

  
4.047 

  
SUM: 

  
28.109.236 

  
22.778.697 

  
5.329.640 

 

Merforbruket er på kr 37.236. 

 

Vurdering:  

 

Merforbruket er svært lite.  Totalt sett har det vært lite med tillegg.  Det kan sies at bevilgningen på 1 mill. kr 

fra 2013 har gått til å dekke tilleggene.  

 

Som omtalt tidligere, bl.a. under den offisielle åpningen, har vi vært godt fornøyd med hvordan Frøy Eiendom 

AS som kontraktspartner har løst byggesaken.  Det har blitt en flott brannstasjon.  Tilbakemeldingene er bare 

gode. 

 

Merforbruket på kr 37.236 foreslås dekket av prosjekt «Påkostninger kommunale bygg», prosjektnr. 551311, 

der det er ubrukte midler.             
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GARANTIVEDTAK PÅ LÅN FRA KOMMUNALBANKEN TIL NABEITA IL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån kr 2 000 000 som Nabeita IL tar 

opp til «prosjekt løpebane». 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2 000 000 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 2 200 000 kroner. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg 

av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Tilbud fra Kommunalbanken til Nabeita IL 

Protokoll K-sak 129/17 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune vedtok i K-sak 129/17 å være garantist for lån til Frøya idrettspark for ferdigstillelse av 

løpebanen på Nabeita. Frøya idrettspark er imidlertid ikke en formell opprettet organisasjon som er registrert i 

enhetsregistret, og kan dermed ikke stå som søker på et lån hos kommunalbanken. Nabeita IL som er medeier i 

idrettsparken (sammen med Frøya FK og Frøya kommune) står derfor i fortsettelsen som søker for 

spillemidlene og er ansvarlig for prosjektets fremdrift.  

 

Vurdering: 

 

Nabeita IL har nå innhentet et lånetilbud fra Kommunalbanken, som krever et mer detaljert vedtak enn det som 

gis i sak K-sak 129/17. Rådmannen foreslår derfor å garantere for lån til «prosjekt Løpebane», i tråd med 

kommunalbankens retningslinjer, til Nabeita IL. Rådmann innstiller derfor på følgende vedtak: 

1. Frøya kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån kr 2 000 000 som Nabeita IL tar opp til 

«prosjekt løpebane». 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2 000 000 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 2 200 000 kroner. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av 2 

år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 
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HØRING AV NY DROSJEPOLITIKK FOR TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune stiller seg bak drosjenæringen på Frøya, og har følgende innspill på forslag til ny 

drosjepolitikk i Trøndelag: 

 

Punkt 7: Miljøkrav 

Rådmannen ser at det er ei utfordring å oppfylle krav til hybrid-biler innen 2019. Pr. i dag tilbys ikke 

hybrid-biler som dekker behov for rullestol-transport og maxi-taxi. Det samme gjelder krav til null-

utslipp i 2023. 

 

Punkt 10: Liberalisering av drosjenæringen 

Om kravet til sentraltilknytning og løyvetak forsvinner, er det stor fare for at tilgang på drosje på kveld 

og natt forsvinner, da det ikke er økonomi i det. Distriktene blir taperne om dette gjennomføres. 

 

Punkt 16e: Reserveløyve 

En begrensing i bruk av reserveløyver gjør at investeringen og driftskostnadene pr bil blir for høye. Om 

dette gjennomføres, må reserveløyver gjøres om til hovedløyver, som i Trondheim (16a), uten 

begrensinger i bruk. 

 

Punkt 12: Sentral 

Sentral-tilknytningen er en garanti for flere forhold; kompetanse, betalingsløsninger, kursing, 

internkontroll og HMS. De krav som stilles bl. a i punkt 5, er gjennomførbare for en liten næring som på 

Frøya, takket være sentral-tilknytningen. Faller sentraltilknytningen bort, er det stor fare for at 

næringen i distriktet ikke klare å oppfylle de krav som stilles. 

 

En ny drosjepolitikk i Trøndelag må ta hensyn til distriktet, der grunnlaget for økonomisk drift er 

utfordrende sammenlignet med tettbebygde strøk. 

 

Vedlegg: 

 

Rapport Konkurransetilsynet: Et drosjemarked for fremtiden 

Drosjepolitikk Trøndelag – Fylkesrådmannens innstilling 

Saksprotokoll Drosjepolitikk Trøndelag 

Oversikt antall løyver i Trøndelag 

 

Saksopplysninger:   

 

Hovedutvalg for transport i Trøndelag Fylkeskommune har behandlet saken i møte 30.05.2018 sak 

45/18. Hovedutvalg for transports vedtak: 
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1. Hovedutvalg for transport vedtar å legge fylkesrådmannens forslag til drosjepolitikk for 

Trøndelag ut på offentlig høring i perioden 1. juni til 15. august 2018.  

2. Hovedmålet med drosjepolitikken for Trøndelag er å bidra til et fungerende marked i by og sikre 

grunnlaget for drosjetilbud i distriktet.  

3. Delmål med drosjepolitikken for Trøndelag er å sikre:  

a. kundene et godt drosjetilbud med akseptable priser, informasjon og kvalitet  

b. ansatte trygge arbeidsplasser med akseptable arbeidsvilkår  

c. løyvehaverne akseptable driftsvilkår  

d. løyvemyndigheten tilfredsstillende kontroll  

4. Fylkesrådmannen anbefaler følgende bærende prinsipper for en felles drosjepolitikk for 

Trøndelag løyvedistrikt:  

a. Kundene skal sikres god kvalitet og ansatte forutsigbare arbeidsvilkår gjennom krav til 

internkontrollsystemer som minimum inkluderer skriftlige rutiner, tilbud og avtaler.  

b. Kundene skal sikres trygg og god tjenesteutførelse gjennom skriftlig eksaminering av 

drosjesjåførene, og på sikt også løyvehavere.  

c. Kundene skal sikres grunnlag for å sammenligne pris og antatt ventetid mellom ulike 

tilbydere.  

d. Løyvehavere skal sikres grunnlag for akseptable driftsvilkår og ansatte grunnlag for 

akseptable arbeidsvilkår gjennom å integrere drosje som en del av mobilitetstilbudet i 

Trøndelag.  

e. Løyvemyndigheten skal sikres tilfredsstillende kontroll gjennom møter med næringen, 

rapportering og revisjoner av løyvehavere eller selskap som representerer løyvehavere.  

5. Fylkesrådmannen anbefaler at det utarbeides et felles reglement for drosjenæringen i Trøndelag 

hvor fylkeskommunen som løyvemyndighet stiller de nødvendige kravene til næringen 

(løyvehavere og sentraler).  

Gjennom reglementet bør det stilles krav om et kvalitetssystem (system for internkontroll) for 

drosjenæringen i hele fylket. Et kvalitetssystem bør minst beskrive:  

 Kvalitet (skriftlige rutiner for å sikre akseptable kvalitet på tjenesten)  

 Kundeservice (gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser)  

 Etiske retningslinjer for grunnleggende sjåføradferd  

 Informasjon, inkl. prisinformasjon (skriftlig prisinformasjon)  

 HMS, internt i sentralen og sentralens HMS-krav overfor løyvehaverne (skriftlige rutiner)  

 Opplæring  

 HR – (skriftlige arbeidsavtaler)  

Krav om kvalitetssystem stilles til alle løyvehavere og sentraler. Kravene til løyvehavere kan 

løses med individuelle tiltak eller gjennom å organisere seg i større enheter (f.eks. sentraler) som 

utvikler felles løsninger. 

6. Fylkesrådmannen anbefaler at det utarbeides etiske retningslinjer for grunnleggende 

sjåføradferd som del av kvalitetssystemet. Disse bør særlig vektlegge at både passasjerer og 

sjåfører skal føle seg trygge uavhengig av hudfarge, kjønn, legning, religion/livssyn eller 

kulturell tilhørighet. Sentralene bes også om å lage handlingsplaner for implementering av disse 

retningslinjene for eiere og sjåfører. 

7. Fylkesrådmannen anbefaler at det stilles følgende miljøkrav til drosjenæringen:  

a. Krav om minimum hybridteknologi fra 2019 (biler bestilt etter 01.01.2019)  

b. Krav om nullutslippskjøretøy fra 2023 (biler bestilt etter 01.01.2023)  

8. Fylkesrådmannen anbefaler at det jobbes videre med å etablere et opplegg for offentlig 

eksaminering av nye sjåfører og en ordning med repetisjonskurs for eksisterende sjåfører.  

9. Fylkesrådmannen anbefaler at det jobbes videre med å etablere et opplegg med en felles 

markedsplass/app så kunden kan vite pris på forhånd for tjenesten, samt velge ønsket tjeneste 

etter kriteriene pris, ventetid, kvalitet.  
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10. Fylkesrådmannen påpeker at det går mot en liberalisering av drosjenæringen i Norge. ESA-

saken, anbefalinger fra Konkurransetilsynet (jf vedlagt rapport) og arbeid i regjeringen peker i 

den retning. Fylkeskommunen må forholde seg til denne utviklingen når ny politikk stakes ut. 

Liberaliseringen kan medføre at løyvetak, særlig i byene, og krav om sentraltilknytning 

forsvinner. Det forventes at eventuelle endringer gjøres gjeldende fra 01.01.2020.  

11. For drosjenæringen i både by og distrikt foreslås følgende:  

a. Krav til kvalitetssystem (system for internkontroll)  

b. Krav til offentlig eksaminering av sjåfører  

c. Krav til felles markedsplass (app)  

12. For drosjenæringen i by foreslås i tillegg:  

a. Vurdere innføring av maksimalpris  

b. Vurdere å fjerne løyvetaket og kravet om sentraltilknytning fra 01.01.2020  

13. For å sikre et markedsgrunnlag for et drosjetilbud i distriktene foreslås i tillegg: 

a. Beholde kommunegrensene som kjøreområde  

b. Opprettholde kritisk behovsvurdering  

c. Videreutvikle bestillingstransport som tjeneste utenfor byene  

14. Fylkesrådmannen anbefaler at løyvedistriktet er fylkesgrensen. Dermed slås de to gamle 

løyvedistriktene sammen til Trøndelag.  

15. Fylkesrådmannen anbefaler at dagens ordning med kommunale kjøreområder ikke endres da 

dette stort sett er velfungerende. Trondheim og Stjørdal opprettholdes som to kjøreområder.  

16. Fylkesrådmannen anbefaler at ordningen med hovedløyver og reserveløyver i utgangspunktet 

videreføres for hele fylket. Det foreslås:  

a. I Trondheim opereres det kun med hovedløyver.  

b. I resten av fylket kan det tildeles både hovedløyver og reserveløyver.  

c. Hovedløyver tildeles iht. YTFs §43 og §44.  

d. Reserveløyver tildeles etter behovsvurdering.  

e. Reserveløyver kan kun benyttes i inntil 24 timer pr. uke.  

f. Det innvilges maksimalt 2 reservedrosjeløyver pr ordinært løyve i både by og distrikt 

(ikke tilbakevirkende kraft)  

g. For løyver tilsluttet drosjesentraler regulerer sentralen bruk av reserveløyvene.  

h. For bostedsløyver regulerer løyvehaver bruk av reserveløyver.  

i. Løyvehaverne skal til enhver tid ha oversikt over hvilke tidspunkt deres reserveløyver 

kan benyttes.  

17. Krav for å få etablere ny sentral:  

Før ny sentral får igangsette driften skal det overfor løyvemyndighet dokumenters at det er 

etablert et internkontrollsystem, som er gjennomgått og bestått løyvehavers eksterne revisjon.  

18. Fylkesrådmannen anbefaler at det åpnes for overføring fra enkeltmannsforetak til AS:  

a. TrFK tildeler løyver til både enkeltmannsforetak og selskaper, men kun innehavere av 

enkeltmannsforetak har fortrinnsrett til løyve iht. YTFs §43. Endring av i 

organisasjonsform, endring av daglig leder og overføring av løyve skal godkjennes av 

løyvemyndigheten. Dersom det ikke er særlige forhold som taler mot endringen vil 

Trøndelag fylkeskommune godkjenne slike endringer.  

 

 

Rådmannen har vært i dialog med drosjenæringen på Frøya, ved daglig leder Tor Vatn, og har 

fått følgende innspill til fylkesrådmannens innstilling: 

 

Hovedmålet for alle, er å sikre grunnlaget for drosjetilbudet i både by og distrikt. Løyvehavere må 

sikres grunnlag for driftsvilkår, arbeidsvilkår for ansatte og kontroll av løyvemyndighetene. 

 

 

 



Saknr: 118/18 

Punkt 7: MILJØKRAV  

Fylkesrådmannens anbefalinger til miljøkrav tror vi ikke kan gjennomføres så umiddelbart - innen 

01.01.2019, og nullutslipp fra 01.01.2023. For det går ikke an for oss på distriktet å gå til innkjøp av 

biltype Tesla. Den kan ikke brukes til å frakte gamle og syke i bil, med så lav innstigning og bøtteseter. 

Mulig man får pasientene inn i bilen, men ikke ut. Den har ikke plass for rullatorer og sammenleggbare 

rullestoler. 9 seters biler og maxi-taxi får en jo ikke tak i enda med slike krav. Helt greit med miljøkrav, 

men her må man tenke seg om (krav innen 2019/ 2023). På distriktet kjøres det for det meste syke, 

skole, TT og litt privat. 

 

Punkt 10: LIBERALISERING AV DROSJENÆRINGEN 

Gjennomføres dette er det ingen taxi å få lenger på natt og helg på distriktene. Da tror vi at det er kun 

kontraktskjøring som blir utført, som helse, skole osv. Det er ingen som tar slike vakter som vi har i 

dag, med liten eller ingen inntjening mellom kl 16:00 til neste morgen kl 06:00. 

 

Punkt 16e: RESERVELØYVE 

Skal ett reserveløyve benyttes kun 24 timer pr uke. Det er helt uakseptabelt for vår del, pga innkjøp av 

biler til store kostnader. Inntjeningen blir for liten. Da må alle reserveløyver innleveres eller gjøres om 

til hovedløyver, som i by. 

 

Punkt 18a: ENKELTSMANNSFORETAK TIL AS 

Her er det mange muligheter, men likhet for både by og distrikt om det vedtas. 

 

Punkt 12: SENTRAL 

Vi har ikke mulighet til å stå utenom en sentral i dag, pga arbeidsvilkår for løyvehavere og ansatte. 

Krav til Håndtering av kredittoppgjør, som helseforetak, fylkeskommune, skole, kommune og næring + 

visakort. Forutsigbarhet for våre kjørte kreditter slik at vi får oppgjør i rett tid. 

En liten sentral må være tilsluttet en større sentral for å få til dette. Alle krav på sjåførkurs, 

internkontroll og HMS. Tas Sentraltilknytning bort, raseres dette. 

 

Mislykket Strategi av politikerne i Sverige. 

I distriktene i Sverige er det umulig å få tak i taxi etter kl 16:00 og på natt. 

Selskapene kjører kun kontraktskjøring. Ingen eiere har råd til å ha vakt med ansatte på kveld og natt, 

pga for lite inntjening. 

Distriktsdrosjene kan kanskje ha en tur på natt til minstepris på kr 160 kr, men skal betale lønn for 

ansatte fra kl 16:00 til 06:00 på morgen. 14 timer ganger 250kr timen på natt. Dere kan regne selv på 

disse kostnadene. 

 

For å opprettholde et drosjetilbud i det hele tatt er vi avhengige av pasienttransport, bestillingstransport 

og skolekjøring. 

Uansett hvordan det utvikles, må det gis løyve på like vilkår for alle med eller uten kjøreplikt. 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
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Arkivsaksnr: 
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Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

C83 &16 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

130/17 Formannskapet 22.08.2017 

109/17 Kommunestyret 28.09.2017 

119/18 Formannskapet 28.08.2018 

/ Kommunestyret  

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV TOVE MERETE VEDAL 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Tove Merete Vedal innvilges fritak fra sine politiske verv fra 01.09.18 og ut perioden. 

 

2.  I samme periode blir Halgeir Arild Hammer fast medlem i kommunestyret og 1. vara  

     i formannskapet. 

     Svein Erlandsen siste varamedlem i kommunestyret. 

 

     I hovedutvalg for drift blir 1. vara Edvin Paulsen, 2. vara Robert Kløven og 3. vara 

     Johan G. Foss. 

  

 

Vedlegg: 

 

Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.» 

 

Da Tove Merete Vedal flytter ut av kommunen søker hun om fritak for sine politiske verv som  
fast medlem i kommunestyret for Venstre og 1. vararepresentant i hovedutvalg for drift for Venstre. 

 
Kommunelovens § 16.Opprykk og nyvalg.  

 

« Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer 

inn i den nummerorden de er valgt. « 
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Tove Merete Vedal søkte om permisjon fra sine verv første gang i august 2016. Hun var da fast 

medlem i kommunestyret, 3. vara i formannskapet og 1. vara i hovedutvalg for drift. 

I behandling av saken ble Halgeir Arild Hammer valgt som fast medlem i KST og 3. vara i 

formannskapet. Opprykk i varalisten til HFD ble at Halgeir Arild Hammer ble 1. vara, Edvin 

Paulsen 2. vara og Johan G. Foss ble 3. vara. 

 

Mellom første søknad og sakens søknad, har det blitt innvilget flere fritak i Venstre med 

opprykk av flere representanter til diverse utvalg. Det gjør at følgende representanter står på 

valg til sakens søknad: 

 

Halgeir Arild Hammer velges som fast medlem i kommunestyret og 1. vara i formannskapet. 

Svein Erlandsen blir siste vara i kommunestyret. 

 

Varalisten til hovedutvalg for drift blir som følger:  

 

1. vara Edvin Paulsen, 2. vara Robert Kløven og 3. vara Johan G. Foss. 

    

 

Vurdering: 

 

Om Tove Merete Vedal får innvilget sitt fritak, blir det opprykk på varalisten, Halgeir Arild 

Hammer blir fast medlem i kommunestyret og 1. vara i formannskapet. Svein Erlandsen blir 

siste varamedlem i kommunestyret. 

 

I hovedutvalg for drift blir 1. vara Edvin Paulsen, 2. vara Robert Kløven og 3. vara Johan G. 

Foss. 
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TV-AKSJONEN NRK 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Komiteen for TV-aksjonen 2018 settes sammen slik: 

Pål Terje Bekker (varaordfører) – leder 

Aleksander Søreng (opposisjonen) 

Roger Antonsen (oppvekst) 

Frivilligsentralen 

Knut Arne Strømøy (administrasjon) 

Frøya Ungdomsråd 

 

Vedlegg: 

 

Anmodning om å opprette kommunekomite 

 

Saksopplysninger:   

 

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og her blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i 

Norge. Søndag 21. oktober 2018 går årets aksjon av stabelen. 

TV-aksjonen 2018 går til KIRKENS BYMISJONs arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. 

Med årets TV-aksjon kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for 

at flere møtes, skal de vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Kirkens Bymisjon skal tilby 

mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får 

muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. Pengene som samles inn skal skape 700 000 møter mellom 

mennesker. 

Vurdering: 

 

Kommunekomiteen settes sammen som tidligere år. Politisk ledelse, frivilligheten, Frøya Ungdomsråd og 

administrasjonen er representert. Rådmannen foreslår samme medlemmer som i 2017. 
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

Regnskap 

Status restanser Teknisk 

Øvrige orienteringer kommer i møte 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1895    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.06.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 19.06.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 19.06.18 
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Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2461    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatet tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev til valgstyret 

 

 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Sissel Lian 
22 24 68 89 

Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019 for kommuner berørt av grenseendringer 

Etter valgloven § 9-3 første ledd skal kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, 

avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Sentral matrikkelmyndighet 

(Kartverket) skal orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars i 

valgåret.  

 

Stortinget behandlet kommune- og regionreformene 8. juni 2017, og vedtok en rekke 

kommune- og fylkessammenslåinger. I etterkant satte departementet i gang prosesser for å 

vurdere justering av både kommune- og fylkesgrenser. Det tas sikte på at alle vedtak om 

endring av kommune- og fylkesgrenser skal være på plass innen sommeren 2018. 

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene 

allerede har funnet sted. En konsekvens av dette er at manntallet for valget må kobles mot 

ny kommuneinndeling, før denne har trådt i kraft.  

 

Departementet har i samarbeid med Kartverket, Skattedirektoratet og Valgdirektoratet 

kartlagt de nødvendige tiltakene som må iverksettes i forbindelse med valggjennomføringen 

for å sikre at alle kommuner får et korrekt manntall basert på inndelingen fra 1. januar 2020. 

Tiltakene krever tekniske tilpasninger, og følger en stram tidsplan.   

 

På bakgrunn av dette oppfordrer departementet kommuner som er berørt av endringene i 

kommunestruktur å vedta endringer i stemmekretser innen 1. desember 2018.  

 

Endringene må deretter meldes inn til Kartverket, så matrikkelen kan bli oppdatert.  

 

Valgstyret i kommunene 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/2538-1 

Dato 

13. juni 2018 

 

 



 

 

Side 2 
 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe der både Valgdirektoratet, Kartverket og Skattedirektoratet 

er representert. Arbeidsgruppen skal identifisere de særskilte utfordringene knyttet til 

valggjennomføringen i 2019, og skal skissere løsninger for disse utfordringene. 

Arbeidsgruppen skal deretter vurdere hvilke tiltak som må settes i verk for at valget i 2019 

skal kunne gjennomføres som planlagt.  

 

En allerede identifisert forutsetning for at valget skal gjennomføres i samsvar med nye 

kommunegrenser, er at Kartverket som første steg må omnummerere enkelte stemmekretser 

som er berørt av endringene, slik at disse får unike numre. Omnummereringen har ingen 

materiell betydning, og har ingen innvirkning på selve kretsinndelingen. Kartverket vil 

informere de berørte kommunene v/ lokal mantrikkelmyndighet om dette i et eget brev. 

 

Spørsmål rundt endring i stemmekretser og gjennomføringen av valget i 2019 rettes til 

Valgdirektoratet på post@valg.no.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Dolven (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sissel Lian 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Finansdepartementet 

Kartverket 

Skattedirektoratet 

Valgdirektoratet 
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Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 18/2405    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - NORDSKAG KRETS  

 

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Nordskag krets i 

høringsforslag til kommuneplanens arealdel. 

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige 

justeringer, endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av 

høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Nordskag krets 

Oversiktstabell innstilling Nordskag krets 

Kart alle innkomne innspill 

Kart innstilling med gjeldende arealplan 

Innkomne innspill Nordskag krets  

Uttalelse fra Titran grendalag 

Uttalelse om Stabben fort, Trøndelag fylkeskommune 

 

Saksopplysninger:   

Innledning 

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

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig 

arealbruk. Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og 

føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen.  

 

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

kommuneplanens arealdel for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende 

kommunestyreperiode.  

 

Planprogram 

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

deltakelse og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal 

utredes for nye utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive 



og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å 

foreta gode beslutninger. 

 

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

høring av kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. 

Kommunestyret vedtok planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

Prosess 

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

2018-31.05.2018.  

 

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

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

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

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert 

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

digitalt. 

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

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

samt møter.  

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

varsling. 

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

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

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden 

for å bistå med utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av 

innbyggere. 

 

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

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

synspunkter på planbestemmelser, arealbruk m.m. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

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

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

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

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

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

samlede virkningene av endringene vurderes.  

 

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

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

på eventuelle avbøtende tiltak, samt danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder 

med fare, risiko eller sårbarhet er avdekket. ROS-analysen vil følge konsekvensutredningen 

og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

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

saken i dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse.  



 

Vurdering 

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

 

 Boligbygging 

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

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

 fortetting og konsentreres i områder med gang- og sykkelvei, samt rundt 

 oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til 

 allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, 

 samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

 Fritidsboliger 

 Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. 

 Kommunen ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging 

 med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye områder for utbygging ønskes lagt utenfor 

 pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at 

 fritidsbeboere kan bidra som ressurser for grendene.  

 

 Småbåthavner og naust 

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

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

 sammenheng med eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

 Næringsareal 

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

 mulighet for utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i 

 tillegg ses på mulighet for arealer til havneformål.  

 

 Øyrekka 

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

 Frøya kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka 

 gjennom forvaltning av arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

 Sjøareal 

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

 fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter 

 mellom fiskerinæringen og havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i 

 planarbeidet. 

 

 Kulturarv 

 Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette 

 hensynssoner for å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og 

 kulturlandskap.  

 

 Trafikksikkerhet 

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

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

 av nye utbyggingsområder.  



  

 Folkehelse 

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

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

 gjennom arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 

 Arealreserver 

 Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke 

 har blitt realisert siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være 

 å se på arealreserver både innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, 

 naust, småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte 

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

 

 Fortetting 

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

 av nye utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne 

 bidra til en bærekraftig utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt 

 bruk og vern av arealer i tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye 

 utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter 

 mellom ulike interesser.  

 

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

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

 

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

regionale føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill. 

 

 

Annet 

 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

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

 reguleringsendring.  

 

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

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

 foreslått opphevelse av gjeldende reguleringsplaner som ikke er realisert. Disse er 

 kommentert ut i Konsekvensutredning og ROS-analyse, samt bemerket i 

 oversiktstabellen.  

 

Vurdering: 

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

totalt 4 saksfremlegg; Nordskag, Nabeita, Dyrøy/Øyrekka og Nesset/Sistranda.  

Innstillingene fra formannskapet vil samme danne utgangspunkt for utarbeidelse av 

høringsforslag for kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal 

behandles i formannskap og kommunestyre i tråd med planprogram.  

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

 

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

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



 

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

tilrådde innspill sammenholdt med gjeldende plan.  

 

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

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

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

hvilket sidetall vurderingen av innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt. I tillegg er generell uttalelse fra Titran grendalag, samt 

Trøndelag fylkeskommunes uttalelse om Stabben fort vedlagt.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med PBL, vedtatt kommunalplanstrategi, samt vedtatt planprogram for 

kommuneplanens arealdel.  
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1. BAKGRUNN 

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

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 av 

27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i arbeidet 

med planen. 

 

Det skal gjennomføres konsekvensutredning og ROS-analyse av innspill som er kommet inn i 

forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og 

foreninger har meldt inn endret arealbruk. I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et 

område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal derfor 

vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

2. METODE 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 

plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens arealdel1. I 

arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, revidert desember 2011. 

 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering av 

utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hele planområdet, særlig relatert til klima- og 

naturbaserte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/ avbøtende tiltak som ev. må tas.  

 

1.1 Utredningstema 

Rammer og innhold i konsekvensutredningene er fastsatt i forskrift om konsekvensutredning § 9 

vedlegg III. Vedtatt planprogram av 14.12.2017 sier noe om hvilke temaer som skal 

konsekvensutredes og hvilken metodikk som skal brukes. Dersom ikke annet er beskrevet vil 

utredningen basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 

På noen temaer vil lokal kunnskap og faglig skjønn være en viktig del av konsekvensutredningen. Det 

faglige skjønnet er gjort av prosjektgruppe og referansegruppe. Deltakere er beskrevet i 

planprogrammet. 
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Tema Utredningsbehov Konsekvens-

utredninger 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes 

hvordan nye 

havbrukslokaliteter 

påvirker 

eksisterende og 

hvordan fiske- og 

fangstområder 

påvirkes. 

Hvordan vil nye 

havbruks-lokaliteter 

påvirker de 

eksisterende, og 

hvordan vil fiske- og 

fangstområder 

påvirkes. 

Verdisetting av områder, 

dokumentere og illustrere 

dagens forhold. Bruk 

kompetanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, registreringer 

og annet kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større 

sammenhengende 

landbruksområder. 

Nye føringer for 

strengere jordvern 

og hvordan styre 

bebyggelse unna 

landbruksområder 

slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av 

LNF-områder skal 

følgende utredes: 

-Arealomfang 

-Type 

jordbruksareal 

(fulldyrka, 

overflatedyrka, 

innmarksbeite) samt 

jordkvalitet. 

- Jordens og 

skogens 

produksjonsevne 

(bonitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige 

konsekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt 

boligbebyggelse 

Utredninger i henhold til AR5, 

beitekart og øvrige landbruks-

kart, landbrukssjef i 

kommunen og lokal kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan tiltak 

vil påvirke nasjonalt 

og regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man 

unngår oppstykking 

av områder ved 

styre mot allerede 

bebygde områder. 

Utredninger skjer 

med bakgrunn i 

opplysninger i 

naturbasen. Jf. 

Naturmangfold-

loven skal det i alle 

forslag til nye tiltak i 

kommuneplanen gis 

en vurdering og 

vektlegging av 

konsekvensene 

samlet for 

naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kartdatabaser, 

lokal kunnskap, Miljøkonsulent 

i kommunen og lokal 

kunnskap. 

Trafikksikkerhet Se på områder med 

trafikksikkert tilbud, 

tilgang på gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode 

trafikksikre tilbud. I 

hvilken grad 

utbyggingen 

påvirker muligheten 

folk har til å gå til 

Ta i bruk kartdatabaser, ulike 

regionale og lokale del- og 

temaplaner. 
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og fra skole, jobb, 

servicefunksjoner og 

handel. Hvordan vil 

foreslått arealbruk 

føre til økt 

transport-behov. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det tas kontakt med 

Fylkeskommunen for 

å se om områder 

bør settes av til 

hensynssoner. I 

hvilken grad vil 

foreslått arealbruk 

påvirke kultur-

minner og 

kulturmiljø. 

Konsekvensene av 

og konfliktpotensial 

ved planlegging av 

ulike tiltak. Se på 

kulturminner så vel 

som kulturmiljøer 

og kulturlandskapet. 

Kulturminnemyndigheter 

uttaler seg om kulturminner i 

planområdene. Kartgrunnlag 

og kunnskap i Askeladden 

brukes, Regional plan for 

kulturminner 2013-2017. 

Barn og unges 

oppvekstvilkår 

Se på registering av 

barnetråkk, tilgang 

på nærmiljøanlegg. 

Vurdere 

konsekvenser ved 

utbygging for 

nærmiljøanlegg, 

friluftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det utføres 

kartlegging gjennom barne-

tråkk, vurderinger videreføres 

inn i detaljregulering. 

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

Kartlegge viktige 

utfarts- og tur-

områder, områder 

med støy og støv fra 

ulike virksomhet og 

veitrafikk. 

I hvilken grad 

tiltaket ivaretar 

muligheter for 

friluftsliv og 

rekreasjon i 

nærområdet, direkte 

fra bolig. -I hvilken 

grad tiltakene 

påvirker 

kommunens rus og 

kriminalitets-

forebyggende tiltak.  

-I hvilken grad 

tiltaket medfører 

støy, støv og annen 

forurensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike regionale 

og lokale del- og temaplaner. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur 

tilknyttet VA og 

hovedplan for vann- 

og avløp. 

Se på skolekretser 

og nedslagsområder 

Vurdere 

konsekvenser og 

tilbud av 

kommunale 

tjenester og 

infrastruktur med 

tanke på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med 

hovedplan for vann 

Hovedplan for vann- og avløp. 

Skolebruksplan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale og 

kommunale lover og føringer. 
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og avløp samkjøres 

med kommune-

planens arealdel 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge 

eksisterende 

infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det 

finnes gode nok 

tilbud til myke 

trafikanter, tiltak 

som kreves. Se om 

eksiterende 

infrastruktur krever 

utbygging, må 

allerede planlagt på 

plass først. 

Ta i bruk eksisterende 

kartgrunnlag og lokal 

kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. 

Kartlegge behov for 

ulike næringstyper 

og plassering av 

disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et 

differensiert tilbud. 

Hvilke ulike 

næringstyper passer 

ulike steder og 

hvilke konsekvenser 

støy, lukt og støv 

kan medføre. Se på 

nærområder i 

tilknytting til 

næringsområder. 

Utrede behov for ulike handel- 

og næringsområder. Strategisk 

Næringsplan. 

Mineralressurser Se på hvordan 

planlagte tiltak 

påvirker mineral-

forekomster. Hva er 

kommunens 

ressursbehov og hva 

kan tilbys? 

Vurdere 

påvirkninger på 

mineralforekomster 

og eksisterende 

anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

Kartlegge bo-

setningsmønster og 

befolkningsutvikling 

hos unge og eldre. 

Vurdere 

bosetningsmønster 

og 

befolkningsmønster 

i ulike områder og 

befolknings-

sammensetning. 

Befolkningsanalyser/prognoser, 

mulighet for fortetning/spredt 

bebyggelse. Se på regionale og 

nasjonale føringer, temaplaner. 

Vann og vassdrag Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og 

vannressursene blir 

berørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med 

vannressursene, 

vann og vassdrag. 

Ulike kartdatabaser, VA- 

avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

Forurensing Tema med RADON, støy (næring og vei), 

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjorder 

(avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, erosjon. 
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2.1 Konfliktnivå 

Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi 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 konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 
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3. INNSPILL FRA NORDSKAG VALGKRETS  

3.1 BOLIGFORMÅL 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-25 

Forslagsstiller John Georg Lund 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/1 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 2,8 

 
 

Tomta er regulert til LNF. Eksisterende bygg på 

tomta brukes til lager. 

 

 

Bruksendring av lagerbygg til boligformål. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

 

Tiltaket ligger innenfor strandsonen.  

Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra Heiaveien. Vegen er registrert 

med en fartsgrense på 80 km/t i vegvesenets vegkart. 

Vegen er en smal gate med bolighus tett inntil, 

fartsgrense på 80 km/t er trolig ikke reell. 

Det er ikke gang-/sykkelveg i området, men området har 

lav trafikkmengde. Hovedveg inn til Titran har en ÅDT på 

260. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Bebyggelse rundt tomta er alle SEFRAK-registrerte 

bygninger av ulik vernestatus. 

Titran er vurdert til kulturlandskap av stor verdi i 

fylkeskommunens registrering av verdifulle kulturmiljøer. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Grendehus i Titran ”sentrum”.  

Ca. 15 km til skole/barnehage i Nordskag.  

Tiltaket påvirker ikke barn og unges oppvekst. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen kartlagte friluftsområder. Området er bebygd og 

består av hovedsakelig boliger. 
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Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Offentlig VA-nett, 50 m avstand. 

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp i Titran ”sentrum”. Buss går via Nordskag til 

Sistranda.  

Heiaveien er kommunal vei. Tiltaket medfører ingen 

konsekvenser for infrastrukturen. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur, samt 

kommunens strategi om boligutbygging i tilknytning til 

allerede utbygde arealer i grendene. Tilgrensende 

områder er regulert til LNFR areal for spredt bolig-, 

fritids- eller næringsbebyggelse. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Tomta ligger innenfor moderat til lav 

aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Planlagt parkeringsplass ligger innenfor kvikkleireområde. 

Ingen registrerte konflikter med ras eller skred. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket legger opp til ombygging av eksisterende bygg til 

boligformål, 2 vertikale leiligheter. Tiltaket er i tråd med 

omkringliggende struktur og kommunens strategi. Ingen 

spesielle konflikter ved tiltaket, men det anbefales å 

benytte LNFB-formål framfor boligformål. 

 

Titran er vurdert til kulturmiljø av stor verdi. Det bør 

derfor stilles krav til estetisk utforming av bygget. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-60 

Forslagsstiller Per Ivar Aasland 

Gnr/Bnr (Grunneier) 15/9 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Middels tett boligbebyggelse 

Areal (daa) 30 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

 

 

Området er i gjeldende KPA regulert til LNF FB 

område; Landbruk, natur og friluftsformål med 

noe fritids- og boligbebyggelse.   

 

Eksisterende bebyggelse består av et mindre 

antall bolighus, uthus og feriehus.  

 

 
 

Området foreslås utviklet til boligformål, med 

et utvalg av boligtyper som skal dekke ulike 

behov.  

 

I tidligere utkast har det blitt skissert 

løsninger med ca 55 enheter, fordelt på 

rekkehusleiligheter og et mindre antall 

eneboliger.  

 

Endelig forslag til boligsammensetning vil 

komme på et senere tidspunkt.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Tiltak på eiendommen har ikke direkte innvirkning på 

havbruksinteresser. Anlegg for havbruk er lokalisert ca 500 m mot 

nord.  
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Landbruk  

 

 

Deler av arealet er registrert som område brukt til innmarksbeite. Det 

er ikke registrert fulldyrka jord eller overflatedyrka jord på arealet, 

men i umiddelbar nærhet på tilliggende arealer.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter eller naturtyper av forvaltningsinteresse på 

det aktuelle området. Det meste av arealet på tomta er åpen fastmark, 

i tillegg til skog, innmarksbeite og eksisterende bebyggelse. 

Trafikksikkerhet  Adkomst til området er via privat adkomstveg som tar av fra fv. 716 i 

nord. Trafikkmengden i fv. 716 er ca. 360 biler døgn.  

 

Det er ikke målt eller beregnet trafikkmengde på den private vegen, 

men dette må estimeres som en del av det videre reguleringsarbeidet.  

 

Ut fra estimert trafikkmengde må også behovet for utvidelse av 

adkomstvegen vurderes. Trafikksikker skolevei må også etableres.  

Det er ikke registrert trafikkulykker i området rundt krysset med 

adkomstvegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert verneverdige kulturminner eller kulturmiljø på 

eiendommen. På nærliggende eiendom er det et SEFRAK- registrert 

våningshus fra 1900- tallet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert steder eller områder som er avgjørende for barn 

og unges oppvekstsvilkår på eller nær eiendommen.   
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Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen inngår i et område som er klassifisert som ”viktig 

friluftsområde”. Området omfatter arealet rundt Steinsvatnet.  

 

 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Nærmeste skole er på Nordskaget, ca. 1 km unna. Ved skolen er det 

også barnehage. Skolen har tilbud for aldersgruppen 1.- 7. klasse.  

 

Det er ikke fortau langs fv. 716 på strekningen mot skolen, og 

fartsgrensen varierer mellom 50 og 80 km/t. Det vil ikke oppfattes som 

trygt at barn går alene til skolen på denne strekningen.  

 

Ca. 400 m langs fv. 716 på strekningen mellom eiendommen og 

skolen, ligger en dagligvareforretning med post i butikk. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ikke offentlig kloakksystem i området, og eksisterende løsninger 

er basert på septiktank.  

Næringsarealer  Det er ikke eksisterende eller regulerte framtidige næringsareal på 

eiendommen.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert forekomst av mineralressurser på eiendommen.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Utbygging av boliger og ulike typer boliger, kan bidra til å forsterke 

Nordskaget som tettsted. Sett bort fra at det er skole- og 

barnehagetilbud, samt noe handel i nærheten, er det lang vei til øvrige 

tilbud på Frøya. Området ligger i nærhet av store arbeidsplasser. 

Vann og vassdrag  Foreslått tiltak innebærer bygging av boliger og nødvendig 

infrastrukturtiltak innenfor 100m- grense i strandsonen.  

 

 



 

14 
 

ROS-analyse 

Forurensing  Eiendommen ligger innenfor område med høy 

aktsomhetsgrad for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK. 

Klimatilpasning  Ingen kjent risiko for området. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred eller 

kvikkleire.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Utbygging vurderes som noe problematisk. Tiltak på 

eiendommen vil komme i konflikt med et registrert ”viktig 

friluftsområde” rundt Steinsvatnet. Utbygging her vil på 

den andre side kunne styrke Nordskaget som tettsted, og 

bygge opp under tilbudet som finnes her. Innspillet bidrar 

til fortetting. For å redusere privatisering mot 

strandsonen, anbefales det at tiltaket begrenses til 

oversiden av privat vei innenfor området.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-91 

Forslagsstiller Torbjørn Sørdal 

Gnr/Bnr (Grunneier) 45/6 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ikke oppgitt. 

  

 
Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

tilknyttet vei og ligger ikke innenfor 100m 

avstand til sjø. Det aktuelle området består av 

åpen fastmark.  

 

Forslagsstiller ønsker å bygge bolig. Ikke 

oppgitt antall enheter. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Strandheimveien og/eller fv716 (Utfrøyveien). 

Fylkesveien har en ÅDT på 620 og en fartsgrense på 60 km/t. 

Ingen registrerte ulykker de siste 10 årene. 

Ingen gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte. 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Området er spredt bebygd, Ca. 12 km til Sistranda skole. Ca. 7 km 

til Nesset barnehage.  

 

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjærgården fra 

Flatbremholmen – Anstein: Skjærgårdsområde egnet for 

familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting av rak, dykking, 

padling, eggsanking, bærplukking og havørnsafari.  

 

Tiltaket vil i liten grad begrense allmennhetens tilgang til 

turområder og strandsone.   

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

  Ikke oppgitt. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Utfrøyveien: ÅDT 620 og fartsgrense 60 km/t. 1,2 km til Klubben 

bussholdeplass, 800 m til Gurvikdal bussholdeplass. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 
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Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Område med spredt boligbebyggelse. Lang vei til skole/barnehage 

og nærbutikk. 

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger ikke i strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av tomta ligger innenfor gul støysone i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Boliger anses som uheldig på grunn av manglende gang-

/sykkelveg, området bidrar ikke til fortetting. Området er spredt 

bebygd i dag. 

Det ligger reserver gjennom allerede avsatte arealer i gjeldende 

arealplan, samt reguleringsplan i grenda. Innspillet tilrådes derfor 

ikke.  

 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-67 

Forslagsstiller Solveig P. Dahlø Gitmark 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/59 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 2daa 

  

 

LNFR og LNFR FB5 (spredt boligbebyggelse).  

Bolig er oppført på tomten, brukt som 

fritidseiendom.   

 
Forslagsstiller ønsker å utvide felt LNF FB5 i KPA 

til å omfatte hele eiendommen, med begrunnelse 

at det er behov for å kunne utbedre eiendommen 

pga. vannskade og utsigning av terrasse innen de 

neste 5 år. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  En liten del av tomta er registret som innmarksbeite. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på selve tomta, men 

like nord for fv. er det registrer truede 

arter/ansvarsarter: vannrikse, storspove, jaktfalk, 

sivspurv, bergirisk, stær, gråspett, svartbak, fjellvåk, 

dvergfalk, gråsisik, furukorsnebb, skjærpippelerke, 

heipipelerke, gråtrost. 

Trafikksikkerhet  Boligen har adkomst fra fylkesvei 410, via felles adkomst 

til flere bolighus/gårdstun.   

Kort avstand til fylkesveien, opparbeidet uten 

gang/sykkelvei.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert ett automatisk fredet kulturminne i 

gårdstunet. Kulturlag, hustuft, bosetning, kulturlag fra 

førreformatorisk tid. Aktuell bygning er ikke registrert i 

SEFRAK-registeret. Tiltak for utbedring av boligen antas å 

ikke ha innvirkning på kulturminner.  
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Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ca. 9,3 km til Nordskag skole (1-4kl.) og barnehage. 

Området betjenes av skolebuss 524. Tiltaket vil ikke 

påvirke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Det går traktorvei/sti gjennom området. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt VA-nett langs fylkesveien. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomstveien er privat veg. 

Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Eksisterende bolig ligger ved Daløya som ikke anses å 

være et sentralt område. Nærområdet inngår i en 

boligstruktur med spredt bolig/fritids/gårdsbebyggelse. 

Tiltaket ligger nær bussholdeplass, men uten tilknytning 

til gang/sykkelveg.  

Vann og vassdrag  Boligen ligger innenfor 100 m avstand til strandsonen. 

KPAs bestemmelser for strandsonen gjelder.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  LNF FB5 området er avgrenset mot sjø med hensyn til 

strandsonen. KPA sier: Eksisterende lovlige 

boligeiendommer i LNF-områder inngår i planen. 

Erstatningsbolig, tilbygg, påbygg eller underbygging på 

eksisterende lovlig etablert bolig kan tillates.  

 

Utbedring av bolig innenfor LNF/LNF FB5 vil derfor være 

tillatt ifølge eksisterende regulering. Ingen endring av 

avgrensning i LNFR FB5 vil være nødvendig for å utføre 

ønskede tiltak.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-100 (Nordskag) 

Forslagsstiller X-pro AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 16/18 (Roger Bekken) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål LNFRB (Spredt boligbebyggelse) 

Areal (daa) 5,5 

 

 

Området ligger innenfor LNFR. 

 
Forslagsstiller ønsker å omregulere til LNFB og 

bygge ut ca. 2-3 boliger på Kverva.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Åpen jorddekt fastmark (AR50). Muligens beiteområde 

for sau.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. Kan være 

kystlynghei i området. 

Trafikksikkerhet  Kvervavegen (FV 6460 og ÅDT 500) fra Nordskag til 

Sørskaget har fartsgrense 50 km/t og det er registrert 4 

ulykker med lettere skader. Måsøyvalvegen har 

fartsgrense 50 km/t men svært liten trafikk. Her er det 

ikke registrert noen ulykker. Det er ikke gang/sykkelveg.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ca. 2 km til Nordskag med barnehage og skole. 

Flere boliger er planlagt i området. Det er ikke 

gang/sykkelveg, men skolebuss går langs Kvervavegen.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt VA-nett 250 m unna. Frøya 

kommune har god kjennskap til VA løsningen i området, 

herunder et nytt etablert minirenseanlegg i 2016/2017 

som sannsynligvis kan ivareta en god avløpsløsning for 

planlagte tomter. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst til boliger må oppgraderes ved en utbygging. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted og ønsker 

opprettholdelse av bosetting i grendene. Det er ikke 

gang/ sykkelveg men bussholdeplass.   
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Vann og vassdrag  Det aktuelle området ligger innenfor strandsonen. Det er 

bratt ned mot sjøen og boliger vil ligge tilbaketrukket 

pga. topografien.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke gang/sykkelveg til Nordskag som har barnehage, 

skole og butikk. Vil mest sannsynlig bli bilbasert.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted og ønsker 

opprettholdelse av bosetting i grendene. Det er ikke 

gang/ sykkelveg, men bussholdeplass. Området ligger 

innenfor strandsonen. Grunnet arealreserver i området, 

samt hensynet til strandsonen frarådes innspillet. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-140 

Forslagsstiller Eva og Jørn Nordskag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/43 

Dagens arealbruk Fritidsbolig 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 6 

 
Omfattes av reguleringsplan Titran, Innersia 

(2004). 

 
Ønsker at område avsatt til fritidsbolig endres 

til boligformål.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Reguleringsplan gjelder for området. For endring må det 

gjennomføres en reguleringsendring, evt. søknad om 

bruksendring.   

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-187 

Forslagsstiller Ingeniør Leif Fordal AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 15/13 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 93 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 
Området er i gjeldende KPA regulert til LNFR 

og LNF spredt boligbebyggelse.  

 

Det er i dag ingen eksisterende bebyggelse. 

 
Området foreslås utviklet til boligformål. Det er 

planlagt 60 enheter.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 
 

Store deler av arealet er registrert som åpen skrinn fastmark. Det er 

registrert noe fulldyrka jord og innmarksbeite i område.  
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Naturmangfold  Det er ikke registrert arter eller naturtyper av forvaltningsinteresse på 

det aktuelle området.  

Trafikksikkerhet  Adkomst til området er ikke etablert. Utfrøyveien – fv. 716 benyttes til 

området. Trafikkmengden i fv 716 er ca 360 biler døgn.  

Det er ikke registrert trafikkulykker i området. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert verneverdige kulturminner eller kulturmiljø på 

eiendommen. På nærliggende eiendom er det et SEFRAK- registrert 

våningshus fra 1900- tallet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert steder eller områder som er avgjørende for barn 

og unges oppvekstsvilkår på eller nær eiendommen.   

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen inngår i et område som er klassifisert som ”viktig 

friluftsområde”. Området omfatter arealet rundt Steinsvatnet. Området 

ligger i nærhet til merket tursti; Merradalen.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Nærmeste skole er på Nordskaget, ca. 1 km unna. Ved skolen er det 

også barnehage. Skolen har tilbud for aldersgruppen 1.- 7. klasse.  

 

Det er ikke fortau langs fv. 716 på strekningen mot skolen, og 

fartsgrensen varierer mellom 50 og 80 km/t. Det vil ikke oppfattes som 

trygt at barn går alene til skolen på denne strekningen.  

 

Ca. 400 m langs fv. 716 på strekningen mellom eiendommen og 

skolen, ligger en dagligvareforretning med post i butikk. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ikke offentlig kloakksystem i området, og eksisterende løsninger 

er basert på septiktank.  

Næringsarealer  Det er ikke eksisterende eller regulerte framtidige næringsareal på 

eiendommen.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert forekomst av mineralressurser på eiendommen.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Utbygging av boliger og ulike typer boliger, kan bidra til å forsterke 

Nordskaget som tettsted. Sett bort fra at det er skole- og 

barnehagetilbud, samt noe handel i nærheten, er det lang vei til øvrige 

tilbud på Frøya. Det er store arbeidsplasser i nærheten. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Eiendommen ligger innenfor område med høy 

aktsomhetsgrad for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK. 

Klimatilpasning  Ingen kjent risiko for området. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred eller 

kvikkleire.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Utbygging vurderes som noe problematisk. Tiltak på 

eiendommen vil komme i konflikt med et registrert ”viktig 

friluftsområde” rundt Steinsvatnet. Utbygging her vil på 

den andre side kunne styrke Nordskaget som tettsted, og 

bygge opp under tilbudet som finnes her. Det er mulig å 
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etablere trafikksikker skolevei uten kryssing av 

fylkesveien. Det må opparbeides infrastruktur. Området 

er i dag ubebygd og vil ikke bidra til fortetting. Det finnes 

arealreserver i området. Innspillet frarådes derfor.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-201 

Forslagsstiller Knut S. Reitan 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/130 

Dagens arealbruk Fritidsbolig 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 6 

 
Området omfattes av reguleringsplan Titran, 

Innersia (2004).  

 
Ønsker å bygge helårsbolig på område avsatt 

til fritidsboliger. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Reguleringsplan gjelder for området. For endring må det 

gjennomføres en reguleringsendring, evt. søknad om 

bruksendring.   

Formannskapets innstilling   
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3.2 FRITIDSBOLIG 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-1 

Forslagsstiller Kristian Aanes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/45 og 64 

Dagens arealbruk LNFF 

Foreslått formål Utvidelse av LNFF8-sonen (i tråd med linje 1) 

for fritidsbebyggelse. Utvidelse av 

næringsområde til å inkludere ”Fjøstomta” 

Areal (daa) Ca 7 dekar – uklart hvor mye til fritidshus. 

Ca 2 dekar Næringstomt 

  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 
Nijos gårdskart: tiltaket berører deler av skrinn fastmark 

(beite) 

 

Naturmangfold   Naturbase;  

Ingen rødlistearter 

Ingen verneområder 

Ingen registrerte utvalgte naturtyper 

Hele fjøstomta og deler av LNFF-utvidelsen ligger 

innenfor definert strandsone. Den ligger også innerst i 
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vågen, hvor vannutskiftingen trolig er mer begrenset, og 

hvor naturmiljøet er noe mer skjermet. 

 

 
(GisLink – strandsone) 

Trafikksikkerhet  Ingen fortau eller gang og sykkelveg. Fartsgrense 

fylkesvegen 80 km/t. 

 

Registrert 4 drepte, 3 lettere og 2 alvorlig skadde på 

nærliggende strekning av fylkesvegen forbi området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte viktige kulturlandskap. Ingen registrerte 

automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, 

jfr. Riksantikvarens kulturminneregister. Titran står 

oppført som Kystsamfunn med krigsminner under nyere 

tids kulturminner- og miljø i Regional plan for 
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kulturminner.

 

Det er kjent at det er noen krigsminner i området. Disse 

er ikke registrert i kartverket. Utbygging må hensynta 

disse. 

 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Viktige naturkvaliteter for hyttebrukere og fastboende. 

Noe areal vil privatiseres og utgå som bruks- og 

opplevelsesområde, men omgivelsene er rike og gir 

fortsatt gode forhold for barn og unges oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen statlig sikra friluftsområder, men kartlagt som 

svært viktig. Et viktig kulturhistorisk område, som egner 

seg bra til fotografering av både krigsminner og 

landskap. Landskapet er spesielt med tanke på å oppleve 

store havbårer. Rikt fugleliv. Området er tilrettelagt med 

informasjonstavler og kjentmannsmerkepunkt. Kan nås 

med bil fra riksvei 716 fra øst. 

 

(Naturbase FK 00004586) 

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Kommunalt vann. Privat avløp. Kommunal vei. 

Infrastruktur/ samferdsel  Titranvegen er fylkesveg, Stabbveien er kommunal veg. 

Ingen har fortau eller gang og sykkelveg. 
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Næringstomta vil være avhengig av atkomst fra privat 

veg 

Næringsarealer  Fjøstomta ligger inntil eksisterende næringsområde 

(kommuneplan) 

Mineralressurser  Ingen spesielle – stort sett skrinn fastmark 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Stabben er spredt bebygd. Det antydes i søknaden ingen 

ting om hva slags næring som tenkes. Næringstomta vil 

kunne bli en del av et større næringsområde, avsatt i 

kommuneplanen, men som bare delvis er utbygd. 

 

Når det gjelder fritidsbebyggelsen så tolkes søknaden til å 

legge til rette for familie. Det angis ikke antall. Stabben 

har et spredt bygningsmiljø og kan tåle noe mer 

bebyggelse, men ikke dersom karakteren i området 

endres.  

 

Tiltaket påvirker ikke befolkningsutviklingen (fast 

bosetting) i området, men ligger ved Titran og kan bidra 

til å understøtte sosial og næringsstruktur der. 

Vann og vassdrag  Ingen spesielle 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Moderat aktsomhetsområde for radon 

Fritidsbebyggelse krever ingen spesiell aktsomhet som 

forurensningskilde, men det er påkrevet at 

utslippsløsning blir godkjent. 

Næringstomta er mer usikker, da det ikke er angitt hva 

slags næring som er tiltenkt. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle – Næringstomta som ligger mot sjø må i 

så fall ha faste, varige bygningskonstruksjoner over kote 

+ 3 moh. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen skred eller rasfare. Områdene ligger i god avstand 

og høyde fra havet, er ikke spesielt eksponert mot været 

og ansees derfor ikke til å utsettes for springflo eller 

ekstremvær. 
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Anbefaling 

Innstilling  1) Fjøstomta til næring 

Det bør klargjøres nærmere hva slags næring som ønskes på tomta. 

Tomta ligger i sin helhet i 100-metersbeltet og grenser mot sjøen i et 

område/poll som vurderes som viktig og sårbart. Området har kapasitet 

i godkjente arealplaner for næringsutvikling/-etablering. Innspillet 

frarådes.  

 

2) Utvidelse av LNFF8. 

Utvidelsen er ca. 7 dekar, noe som virker stort for et fåtall fritidsboliger. 

Det tilrådes å tilbakeføre område nærmest kulturminne Stabben fort til 

LNFR med tilhørende hensynssone.  

 

Avgrensning følger av uttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune, seksjon 

kulturminner:  

Vedlagt kart viser forslag til hensynssone c i kommuneplanen (H570 – 

bevaring kulturmiljø), som vi mener ivaretar de vesentligste 

opplevelsesverdiene for Stabben fort. Som grunnlag for sonen er 

vektlagt bevaring av siktlinjer og sammenheng mellom 

kommandobunker og de 4 kanonstillingene samt ubrutt sikt mot sjøen. 

Mot vest er sonen vinklet slik at siktlinjen mot Slettringen fyr 

opprettholdes, da fyret ble benyttet som observasjonspost av 

okkupasjonsmakten og dermed inngår som del av det krigshistoriske 

landskapet. Videre ser en Korsholmen og Sandholmen, hvor det gikk 

strømkabel til lyskasterpost. Mot øst er sonens vinkel anlagt slik at 

siktlinjen fra kommandobunker og kanonstilling/sjøen opprettholdes. 

 

 
Uttalelsen er i sin helhet vedlagt sakspapirene.  

 

 

Formannskapets 

innstilling  
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Arkivsaksnr. 16-2312-68 

Forslagsstiller Solveig P. Dahlø Gitmark 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/1 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) Gnr/bnr 3/1: 126,1 daa  

Aktuelt område: 3,8 daa 

  

 

Utsnittet markerer hele gnr/bnr 3/1. Tomten 

ligger innenfor LNFR, men grenser til LNFR FB5. 

Den omtalte delen av tomten er kupert, og 

registrert med ’annet markslag’ i AR5.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge hytte med 

tinglyst rett i høydedraget bak eiendommen 

3/53 som ligger delvis innenfor LNFR FB5.  

 

Det er to fremtidige hytter som er oppgitt å ha 

tinglyst rett innenfor den aktuelle tomten.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 
Tomta er svært stor. Utsnitt av aktuell tomt som forslagsstiller omtaler 

(høydedrag nord for bolighus på eiendom 3/53): En del av tomta er 

registret som innmarksbeite (lys gul), men mesteparten er annet 

markslag (grå). Innenfor aktuelt areal i felt LNFR.  
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Naturmangfold  Det er registrert flere truede arter ved den aktuelle del av eiendommen, 

men det er ikke definert område for viktig naturtype eller artslokalitet.  

Truede arter/ansvarsarter: vannrikse, storspove, jaktfalk, sivspurv, 

bergirisk, stær, gråspett, svartbak, fjellvåk, dvergfalk, gråsisik, 

furukorsnebb, skjærpippelerke, heipipelerke, gråtrost. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Daløya, i kort avstand til fylkesvei 410, ÅDT 260. Fylkesvei 

har ikke etablert gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert Kulturminner innenfor den omtalte delen av 

eiendommen.  

Det er registrert ett automatisk fredet kulturminne i gårdstunet, sør for fv 

410. Kulturlag, hustuft, bosetning, kulturlag fra førreformatorisk tid. Det 

er også registrert SEFRAK-bygg. Den aktuelle tomten berører ikke disse.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen er nord for fv 410 registrert friluftsområde, mens arealene 

sør for fylkesveien er registrert viktig friluftsområde, det ligger en buffer 

på hver side av fylkesvei som ikke er gitt verdi som friluftsområde. Aktuell 

tomt ligger på grensen til registrert friluftsområde nord for fv.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt vann langs fylkesveien. Privat avløp.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Daløya er privat veg.  

Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men i nærhet til hovedvei, og annen 

bebyggelse. Fritidstomt her vil kunne føye seg inn med øvrig 

bebyggelsesstruktur langs fylkesveien.  

Tiltaket ligger også nær gang-/sykkelveg og bussholdeplass. 

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger ikke innenfor strandsonen, selv om eiendommen ligger 

delvis innenfor 100m avstand til sjø.    

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Oppføring av fritidsbolig vil være tillatt dersom område for LNF FB5 

utvides. Nåværende definisjon av felt LNFR FB5 tillater bebyggelse 

innenfor gnr/bnr 3/1 bare på areal for dyrka mark, eller bratt areal 

annet markslag.  

Mtp. Landbruksareal og fritidsbebyggelse er det bedre å benytte annet 

markslag og avgrense område for spredt bolig/fritidsbebyggelse med 

nærhet til eksisterende adkomstveier, og slik at dette kan inngå i 
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eksisterende bebyggelsesmønster. Det anbefales at LNF FB5-området 

utvides i en buffersone langs fv.410, slik at de to hyttene kan bygges 

innenfor 3/1, men utenfor areal for fulldyrka mark. Antall enheter 

beholdes, men området utvides.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-87 

Forslagsstiller Terje Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/10 

Dagens arealbruk LNFR / LNFR – FB15 

foreslått formål Bolig- og fritidsbebyggelse, naust, (marina) 

småbåthavn 

Areal (daa) Gnr/bnr 3/1: 126,1 daa  

Aktuelt område: 3,8 daa 

  

 
Utsnittet markerer hele gnr/bnr 3/10. Tomten 

ligger innenfor LNFR/ LNFR FB15, samt område 

for naust. Tomten ligger innenfor 100m fra sjø, 

og er registrert med skrinn fastmark, jorddekt 

fastmark og myr i AR5.  

 

Innspillet er også fremmet til forrige rullering 

av KPA, da sammen med grunneier av 

naboeiendom 3/18. Forslagsstiller stiller seg 

undrende til at FB15 omfatter arealer innenfor 

3/18.  

 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 

utbygging av bolig-fritidsbebyggelse, samt 

naust og marina(småbåthavn) 

 

Det foreslås en mindre endring ved definert 

naustområde, pga terreng.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 
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Landbruk  

 
Eiendommen er svært stor. Utsnitt av aktuell tomt som forslagsstiller 

omtaler er registret med skrinn fastmark (grå) 40,4 daa, jorddekt 

fastmark (grågrønn) 3,7 daa, og myr (blå) 10,3 daa.  

Tiltaket vil ikke berøre landbruksarealer og innmarksbeite, men skrinn 

fastmark er vanligvis utmarksbeite.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for artsmangfold ved den 

aktuelle del av eiendommen. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Haugaveien, i ca.1km avstand til fylkesvei 410, ÅDT 260. 

Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner innenfor den aktuelle delen av 

eiendommen.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Frøya strandsone med 

tilhørende sjø og vassdrag, fotturområde med muligheter for jakt og fiske. 

Hekkende havørn.  

Tiltaket vil kunne gi allmennheten tilgjengelighet til turområde i 

strandsonen, men vil også kunne redusere andelen områder som ligger 

lengre enn 50 m fra bebyggelse, se punkt Vann.   

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt VA-nett lang fylkesveien.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst via fv 410 (Daløya/Myranvegen), via Hauganveien (ca. 800m).  

Fv.410 betjenes av bussrute 524, og kart oppgir at det er en 

bussholdeplass ved avkjørsel til Hauganveien.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men i nærhet til hovedvei, og annen 

bebyggelse. Foreslåtte fritidsboliger ligger i nærhet til opparbeidet vei, og 

med mulighet for å benytte fasiliteter i eksisterende naustområde.   

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen.  
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Kartlegging av potensielt tilgjengelig strandsone, markerer hele området. 

Tiltak i området vil redusere andel strandsoneareal som ligger mer enn 

50m fra en bygning. Forslagsstillers forslag til plassering av hytter gir liten 

reduksjon i dette arealet, se vurdering Rambøll.  

Foreslåtte fritidsboliger vil ligge utenfor 100m avstand til sjø.  

Foreslått naustbebyggelse vil ligge innenfor strandsonen.  

Forslag til endringer innebærer småbåthavn i tilknytning til naustområde.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Tiltaket medfører tiltak som småbåthavn og naustbebyggelse langs 

strandlinje som vil være utsatt for havnivåstigning og stormflo. 

Sjøhus/naustbebyggelse er i sikkerhetsklasse F1, som krever at 

byggene skal tåle en 20-årsflom. Jf. TEK17.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Fritidsboliger og Strandsone:  

Den aktuelle tomten ligger delvis innenfor LNFR FB15, og dette feltet 

er avgrenset mot sjø for å markere byggegrense mot strandsonen. 

Avgrensningen ligger derimot stedvis i større avstand enn 100m til 

sjø.  

Bildet under viser forholdet mellom eksisterende avgrensning av FB15 

og strandsonen markert i grønt.  

Ved en utvidelse kan bebyggelse plasseres i noe avstand til topp en 

av åsen, dermed kan bebyggelsen ligge tilbaketrukket, men med 

utsikt. Forslagsstiller begrunner også foreslått plassering av bygg med 

at tomtene er flatere, noe som fører til mindre terrenginngrep. 

Landskapet her er eksponert, og dette vil føre til at ny bebyggelse lett 

vil ligge i silhuett på åsen, selv om de ligger tilbaketrukket, slik at 

byggehøyder og synlighet fra Veisfjorden må undersøkes nærmere 

ved søknad om tiltak.  
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Småbåthavn/naustområde: 

Det er i eksisterende KPA ikke lagt til rette for småbåthavn. Areal som 

er lagt ut til naustområde i dag er, som forslagsstiller bemerker, 

terrengmessig utfordrende for etablering av sjøhus og utvidelse av 

dette begrunnes med historisk bruk og egnethet terrengmessig.  

 

Utvidelse av eksisterende naustområde anbefales ikke, siden 

terrenget er utfordrende også for adkomst vei og etablering av 

adkomst vil medføre store terrenginngrep i strandsonen. Grunnet liten 

utbygging i området anbefales det at det ikke avsettes område for 

småbåthavn. Jamfør planprogram bør disse legges i nærheten av 

utbyggingsområder for bolig/fritid.  

 

Området avsatt i innspillet foreslås avslått, samt at allerede avsatt 

område LNF FB 15 tas ut av planforslaget. Dette begrunnes i allerede 

avsatte områder til bolig/fritid i nærheten. Området er pr. nå ubebygd 

og vil ikke bidra til fortetting. Opparbeidelse av området vil kreve 

terrenginngrep og fremføring av teknisk/kommunal infrastruktur. 

Dette medfører nedbygging av uberørt område. Dette er i tråd med 

vedtatt planprogram. 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-110 

Forslagsstiller Roger Husvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 14/2 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, H910 

Foreslått formål Videreføring av reguleringsplan (hyttefelt), 

utvidet med småbåthavn  

Areal (daa) Ca. 62 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 
Gjeldende KPA viderefører gjeldende 

reguleringsplan, vedtatt i 2006.  

 

Ved sluttbehandling av reguleringsplanen ble 

den da foreslåtte småbåthavnen tatt ut av 

planen.  

 

 

 
Det har vist seg vanskelig å finne interesse i 

markedet så langt for nye hytter i Husvika. Vi 

har imidlertid ikke gitt opp forsøkene på å 

realisere prosjektet. 

 

Forslagsstiller ønsker derimot følgende 

endringer i gjeldende regulering: 

- Mulighet for stegvis utbygging  

- Etablere en mindre småbåthavn med 

drivstoffutsalg og kiosk i tiknytning til 

naustområde  

 

Anbefaling 

Innstilling  Dette er en reguleringsendring, og skal ikke behandles som 

innspill til KPA.  

Reguleringsplanen foreslås tatt ut av planforslaget. 

Reguleringsplan ble vedtatt i 2008 og er ikke realisert. I 

tråd med vedtatt planprogram skal gjeldende 

reguleringsplaner som ikke er påbegynt vurderes tatt ut.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-115 

Forslagsstiller Isak Gaustad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/2 

Dagens arealbruk LNFFB 

foreslått formål LNFFB 

Areal (daa) 7 

 
Tomta er avsatt til LNF-FB i gjeldende 

kommuneplan.  
 

Forslagstiller ønsker å sette opp ett hus eller 

hytte. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området er allerede avsatt til LNF-FB. Det tillates oppført 

både bolig og fritidsbolig.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-117 

Forslagsstiller Isak Gaustad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/2 

Dagens arealbruk LNF F6 og LNF 

foreslått formål Fritidsbebyggelse/Naust 

Areal (daa) 11 

 
Tomta er avsatt til LNF F6 og LNFi gjeldende 

kommuneplan.  

 
Forslagstiller ønsker tre hytter med naust.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ingen kjente konsekvenser for havbruk. 

Landbruk  Ingen kjente konsekvenser for landbruk. 

Naturmangfold  Ingen kjente konsekvenser for naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Nært Stabbveien. Titranveien har ikke separat gang- og 

sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. Titran står oppført som 

Kystsamfunn med krigsminner under nyere tids 

kulturminner- og miljø i Regional plan for kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området fremstår ikke særlig attraktivt for friluftsliv. Det 

er heller ikke registrert som viktig i 

friluftslivskartleggingen. Nærhet til sjø for fritidsboliger 

anses som en fordel.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Opplyst at det er vann- og avløpsnett ved området. 

Kapasitet må vurderes før utbygging av feltet.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via Stabbveien som er smal, men har 

møteplasser.  

Næringsarealer  Ingen konsekvenser for eksisterende næringsarealer 

Mineralressurser  Det er ingen kjente konsekvenser for mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Innspillet er delvis i tråd med eks. arealplan og innebærer 

en utvidelse av allerede påbegynt naustbebyggelse.   



 

39 
 

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen, og dersom 

naust skal tilhøre fritidsbebyggelse vil området i mellom 

bli privatisert, selv om det er tenkt at det skal være 

offentlig tilgjengelig.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente. 

Klimatilpasning  Plassering av naust ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet er delvis i tråd med eks. arealplan. En utvidelse 

av naustbebyggelse slik at disse går like langt på hver sin 

side av Innervågen anses som akseptabelt. Det 

forutsettes at området avsettes slik det er gjort tidligere, 

med et belte av LNF mellom fritidsbebyggelse og naust, 

for å sikre allmenn ferdsel i strandsonen.   

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-143 

Forslagsstiller Stein Bernhardsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/139 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsboliger  

Areal (daa) 11 daa 

 
Området ligger på Titran og er i dag regulert til 

LNFR. 

 
Tiltaket omfatter etablering av 3 tomter til 

fritidsbebyggelse. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området er regulert til LNFR i kommuneplanens arealdel. 

Området består av åpen fastmark. Landbruk berøres 

ikke. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter av særlig stor nasjonal 

forvaltningsinteresse i eller nær området. 

Deler av området ligger innenfor definert strandsone. 

Strandsonen har viktige økologiske funksjoner med 

spesielle leveområder for planter og dyr. 

Trafikksikkerhet  Planlagte tiltak ligger i enden av Skibuveien med en 

fartsgrense på 50 km/t. Veien er en blindvei og det er 

trolig lite trafikk i området. Det er ingen gang-

/sykkelveger. Planlagt tiltak vil føre til noe økt trafikk. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. Titran står oppført som 

Kystsamfunn med krigsminner under nyere tids 

kulturminner- og miljø i Regional plan for kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Nærmeste skole/barnehage ligger 15 km unna i 

Nordskag.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke et kartlagt friluftsområde. Det går en sti 

gjennom planområdet 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus i Titran ”sentrum”.  

VA-avstand 50 m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste busstopp er på Titran. Buss kjører via 

Nordskag til Sistranda. 
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Skibuveien er en traktorveg/grusveg.   

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tall fra SSB viser at Titran-grunnkrets har hatt en 

befolkningsnedgang i perioden 2010-2016.  

 

Etablering av fritidsboliger i tråd med kommunens 

planstrategi om å styrke sin posisjon som 

fritidsboligkommune. 

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen, området kan bli 

privatisert, selv om det er tenkt at det skal være offentlig 

tilgjengelig. Området er allerede bebygd og ytterligere 

bebyggelse vil bidra til fortetting. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor moderat til lavt 

aktsomhetsområde for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket legger opp til fritidsbebyggelse i et område med 

eksisterende fritidsbebyggelse, samt sjøhus. Området 

ligger i strandsonen og kan bidra til privatisering. Tiltaket 

er i tråd med omkringliggende struktur og vil bidra til 

fortetting av allerede utbygd område. Innspillet 

avgrenses til område rundt eksisterende bebyggelse på 

grunneiendommen.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-146 

Forslagsstiller Vigdis Venaas 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/28 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsboliger (LNFR spredt) 

Areal (daa) 11 daa 

 
Området ligger på Titran og er i dag avsatt til 

LNFR og har to bolighus. 

 
Tiltaket omfatter etablering av 4 tomter til 

fritidsbebyggelse. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området er regulert til LNFR i kommuneplanens arealdel. 

Området består av åpen fastmark. Landbruk berøres 

ikke. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter av særlig stor nasjonal 

forvaltningsinteresse i eller nær området. 

Deler av området ligger innenfor definert strandsone. 

Strandsonen har viktige økologiske funksjoner med 

spesielle leveområder for planter og dyr. 

Trafikksikkerhet  Planlagte tiltak ligger i enden av Skibuveien med en 

fartsgrense på 50 km/t. Veien er en blindvei og det er 

trolig lite trafikk i området. Det er ingen gang-

/sykkelveger. Planlagt tiltak vil føre til noe økt trafikk. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. Titran står oppført som 

Kystsamfunn med krigsminner under nyere tids 

kulturminner- og miljø i Regional plan for kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Nærmeste skole/barnehage ligger 15 km unna i 

Nordskag.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke et kartlagt friluftsområdet. Det går en sti 

gjennom planområdet 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus i Titran ”sentrum”.  

VA-avstand 20 m. 
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Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste busstopp er på Titran. Buss kjører via 

Nordskag til Sistranda. 

Skibuveien er en traktorveg/grusveg.   

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tall fra SSB viser at Titran-grunnkrets har hatt en 

befolkningsnedgang i perioden 2010-2016.  

 

Etablering av fritidsboliger i tråd med kommunens 

planstrategi om å styrke sin posisjon som 

fritidsboligkommune. 

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen, området kan bli 

privatisert, selv om det er tenkt at det skal være offentlig 

tilgjengelig. Området er allerede bebygd og ytterligere 

bebyggelse vil bidra til fortetting. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor moderat til lavt 

aktsomhetsområde for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket legger opp til fritidsbebyggelse i et område med 

eksisterende bebyggelse. Området ligger i strandsonen 

og kan bidra til privatisering. Tiltaket er i tråd med 

omkringliggende struktur og vil bidra til fortetting av 

allerede utbygd område.  

 

Turstien gjennom området bør ivaretas ved utbygging.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-198 (Nordskag) 

Forslagsstiller Kjell Ove Arntzen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/43 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) Ca. 38 daa 

 
Eiendommen er i dag registrert som LNFR. 

Eiendommen har i dag en fritidsbolig, et fjøs og et 

uthus og består av lyng og myr. 

 
Forslagsstiller ønsker å avsette området til 

fritidsformål med inntil 10 enheter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  
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Åpen skrinn fastmark, myr og dyrka mark (AR5).  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. Området bør 

vurderes i forhold til naturmangfold i en eventuell 

reguleringsplan. 

Trafikksikkerhet  Myranveien (FV 6460 og ÅDT 410) fra Nordskag til 

Kvisten har fartsgrense 80 km/t. Det er ikke registrert 

ulykker de siste 10 årene. Kvistavegen har fartsgrense 80 

km/t, men liten trafikk. Her er det ikke registrert noen 

ulykker.  

Kulturminner og kulturmiljø  En bolig fra 1800 tallet er registrert i SEFRAK.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ca. 7 km til Nordskag med barnehage og skole. 

Det er ikke gang/sykkelveg. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett i nærheten.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst til fritidsboliger må muligens oppgraderes ved 

en utbygging. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Nordhaug og er en del av et 

hytteområde. Det er ikke gang/ sykkelveg, men det går 

buss fra fylkesvegen. 

Vann og vassdrag 
 

Innspillet berører strandsonen. Strandsonen i området er 

ikke bebygd.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke gang/sykkelveg. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området er et planlagt hytteområde og et stort område 

øst for planområdet er allerede regulert til 

fritidsbebyggelse. Innspillet berører strandsonen. Grunnet 

allerede avsatte regulerte områder i nærheten tilrådes 

innspillet ikke.  

Formannskapets innstilling   
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3.3 KOMBINERT BOLIGFORMÅL OG FRITIDSBOLIGFORMÅL 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-8 

Forslagsstiller Kystplan 

Gnr/Bnr (Grunneier) 43/1 Norddalen – Liss Østheim og Petter Rimol 

Dagens arealbruk LNFR  

foreslått formål Boligbebyggelse og fritidsbebyggelse  

Areal (daa) 60 daa (40 daa bolig og 20 daa fritidsbolig) 

Kart gjeldende plan 

 

Kart innspill 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant 

Landbruk  Består i hovedsak av skrinn fastmark med mindre områder 

med jorddekt fastmark og myr. Ikke dyrka jord eller beite 

innenfor området. 

Naturmangfold  Det er registrert Myrhauk i området, denne er i kategorien 

EN – sterkt truet. Det er også registrert Vannrikse, denne 

er i kategorien VU – sårbar. 

Trafikksikkerhet  Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i området. 

Utfrøyveien har ÅDT 620 (2017) forbi området og 

fartsgrense 80 km/t, atkomstveg til området har 

fartsgrense 50 km/t. Det er registrert 3 ulykker i sving på 

fylkesvegen ved avkjørselen til området. Med bakgrunn i 

ulykkesbeskrivelsene kan det antas at krapp kurvatur kan 

har hatt betydning for uhellene. Det er ikke registrert uhell 

i forbindelse med avkjørselen. Skadegrad er registrert som 

alvorlig, lettere skadd og uskadd.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap 

innenfor området. Like nord for foreslått planområdet 

ligger gården Norddal hvor fjøs, bryggerhus og våningshus 

er SEFRAK-registrert. 



 

47 
 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad 

tilrettelagt for barn og unge. Tiltaket vil beslaglegge og 

privatisere natur- og friluftsområde. Langt til skole og 

barnehage.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Natur- og friluftsområder uten tilrettelegging. Utbygging 

kan medføre mer forurensing fra støy og støv. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 15 meter til offentlig vannledning. Avløp til privat anlegg 

og ut i sjø. 

Infrastruktur/ samferdsel  Utfrøyveien: ÅDT 620 og fartsgrense 80 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Strømøybotn ca. 3 km unna. 

Næringsarealer 0 Ikke aktuelt  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Avstanden til skole og nærbutikk er ca. 10 km – Sistranda. 

Barnehage 5 km unna – Nesset. 

Vann og vassdrag  Fritidsboligene vil bli liggende nærmere enn 100 meter fra 

sjø. Området fra strandkanten opp til område for 

fritidsboliger er bratt og mindre tilgjengelig. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Eiendommen ligger på en kote fra 30-40 moh. Det er ingen fare for 

skader fra havnivåstigning.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til rette for 

attraktive områder for fritidsboligutbygging i nærhet til sjø og 

havutsikt. Grunnet arealreserver for fritidsbebyggelse anbefales 

innspillet avslått.  

 

Boliger anses som uheldig på grunn av manglende gang-/sykkelveg, 

samt at området bidrar ikke til fortetting. Området er til dels ubebygd i 

dag. I nærområdet Klubben/Gurvikdal finnes arealreserver som kan 

benyttes.  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-18 

Forslagsstiller John Georg Lund 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/1 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsboliger/boliger/sjøhus 

Areal (daa) 5-6 daa 

 
 

 

Tiltaket omfatter etablering av 10 sjøhus, 4 

tomter til fritidsbebyggelse og 3 tomter til 

bolig/fritidsbebyggelse. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området er regulert til LNFR i kommuneplanens arealdel 

og gjeldende reguleringsplan. Området består av åpen 

fastmark. Berører regulert landbruksområde 

Naturmangfold  Det er registrert flere arter av særlig stor nasjonal 

forvaltningsinteresse i eller nær området, blant annet 

havørn, gråspett, gråsisik, bjørkefink, gråtrost og 

dvergfalk. 

 

Hele området ligger innenfor definert strandsone. 

Strandsonen har viktige økologiske funksjoner med 

spesielle leveområder for planter og dyr. 

Trafikksikkerhet  Planlagte tiltak ligger langs Høynesveien med en 

fartsgrense på 50 km/t. Veien er en blindvei og det er 

trolig lite trafikk i området. Det er ingen gang-

/sykkelveger. Planlagt tiltak vil føre til noe økt trafikk. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. Titran er vurdert til 

kulturlandskap av stor verdi i Fylkeskommunens 

registrering av verdifulle kulturlandskap. Det bør 

vurderes krav til estetisk utforming av bebyggelse. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Nærmeste skole/barnehage ligger 15 km unna i 

Nordskag. Tilgrensende bebyggelse er fritidsboliger. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke et kartlagt friluftsområde. Men i 

gjeldende reguleringsplan er tilgrensende områder til 

tilaket regulert til friluftsområde. Tiltaket ligger utenfor 

regulert friluftsområde. 

Kommunale tjenester/  Grendehus i Titran ”sentrum”.  
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Infrastruktur Kommunalt vann 10-100 m. Privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste busstopp er på Titran. Buss kjører via 

Nordskag til Sistranda. 

Høynesveien er privat veg forbi tiltakene.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tall fra SSB viser at Titran-grunnkrets har hatt en 

befolkningsnedgang i perioden 2010-2016. Det må 

vurderes om det er behov for boligutbygging. 

 

Etablering av fritidsboliger i tråd med kommunens 

planstrategi om å styrke sin posisjon som 

fritidsboligkommune. 

Vann og vassdrag  Ingen spesielle. Planlagte sjøhus vil være i tråd med 

omkringliggende strukturer. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor moderat til lavt 

aktsomhetsområde for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området for sjøhus ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom. 

Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter 3 ulike områder for 

bolig/fritidsbebyggelse, samt naust. 

 

Område for fritid legger opp til utvidelse av areal regulert 

til fritidsbebyggelse. Tiltaket er i tråd med 

omkringliggende strukturer.  

 

Sjøhusområdet ligger i tilgrensning til reguleringsplan og 

eksisterende naust.  

 

Område for bolig/fritid ligger innenfor reguleringsplan og 

er avsatt til LNF.  

 

De to første områdene foreslås avsatt i planforslag 

grunnet utvidelse av kapasitet i allerede bebygd område. 

Det anbefales at disse områdene inkluderes i 

omregulering av eksisterende plan, som også kan 

omfatte området for bolig/fritid.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-19 

Forslagsstiller Gunn Linda Klubben 

Gnr/Bnr (Grunneier) 46/3 

Dagens arealbruk Tjenesteyting 

foreslått formål LNF FB 

Areal (daa) Ca. 10,2  

 
Ønsker at området avsatt til offentlig 

tjenesteyting begrenses til ikke å gjelde deres 

eiendom. Ønskes avsatt til LNF FB.  

 
 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Landbruk berøres ikke.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. Naturbeitemark av 

viktig verdi i nærheten til området.  

Trafikksikkerhet  Ikke opparbeidet fortau/gs-veg. Området ligger på en 

rett strekning langs fylkesvegen som er oversiktlig. 

Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert noe kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tilgang til grendehus i nærheten. For øvrig vil ikke 

forslaget ha noen innvirkning på barn og unge.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger inneklemt mellom veg, eksisterende 

bolig/fritidsbebyggelse og grendahuset. Det går noen 

stier og tråkk gjennom området fra grendehuset, som 

tyder på noe bruk.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendahus ligger som nærmeste nabo til arealet.  

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp på begge sider av fylkesvegen, uten 

busslomme. Leskur på ene siden av vegen.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 
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Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse. Delvis utvidelse til LNF FB vil være i 

tråd med omkringliggende struktur.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at den 

nærmeste delen av tomta vil være i gul støysone. Store 

deler av arealet ligger innenfor moderat og usikker sone 

for radon. Nord-øst på arealet er det høy radonfare. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Fastboende vil potensielt få fritidsbebyggelse nærmere 

seg enn tidligere.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire og 

grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er fremdeles ønskelig at deler av området blir avsatt 

til tjenesteyting slik som i eksisterende arealplan. Det 

anbefales at deler av arealet benyttes til LNF FB og 

foreslår en omdisponering av deler av arealet som ikke 

benyttes til tjenesteyting (grendahus). Dette blir en 

utvidelse av tilgrensende område avsatt til LNF FB. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-113 

Forslagsstiller Lise Sørdal og Rune Anders Sandvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 45/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål LNF FB 

Areal (daa) 24,3 

  

 
Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

tilknyttet vei og ikke ligger innenfor 100m 

avstand til sjø.  

 
Forslagsstiller ønsker å utvide LNF FB formålet. 

Det er tenkt 5 enheter. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Noe innmarksbeite berøres. Tomta består av åpen 

jorddekt fastmark. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fv716 (Utfrøyveien). ÅDT 620, fartsgrense 

60 km/t. Flere ulykker langs strekningen. Ingen gang-

/sykkelveg. 

Kulturminner og kulturmiljø  Kulturminne vest for tomta. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Lang vei til skole/barnehage. 

Ingen gang-/sykkelveg. 

Området er ikke spesielt tilrettelagt for barn og unge, 

men blir en del av allerede utbygd grend. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er en del av viktig friluftsområde: 

Skjærgården fra Flatbremholmen-Anstein: 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari.   

 

Friluftsområdet er stort og tiltaket vil i liten grad 

begrense allmennhetens tilgang til friluftsområdet.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt offentlig VA, avstand 50-100m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Utfrøyveien: ÅDT 620, fartsgrense 60 km/t. 
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Ingen gang-/sykkelvei. Bussholdeplass i nærheten – 

skolebuss til Sistranda skole. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tilgrensende områder er regulert til LNF FB og LNF F. 

Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Det er 

imidlertid lang vei til skole/barnehage og andre offentlige 

tjenester. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av tomta ligger innenfor gul støysone i Statens 

vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

Det går høyspentlinje gjennom området. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til LNF FB med inntil 

5 enheter. Avsatte områder til LNF FB i nærområdet har liten 

arealreserve. Tiltaket er i tråd med omkringliggende strukturer, og 

bidrar til økt kapasitet i allerede utbygd område. Innspillet tilrådes 

derfor. 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-158 

Forslagsstiller Lars Meland 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/121 

Dagens arealbruk LNF F6 og nausttomter 

foreslått formål Fritidsbolig, nausttomter og 

flytebrygge/ilandstigingsbrygge. 

Areal (daa) 5 

 

Tomta er avsatt til LNF F6 og naust i gjeldende 

kommuneplan.  

 
Forslagstiller ønsker at mulighet for naust og 

fritidsbolig blir opprettholdt. Ønsker å bygge felles 

ilandstigningsplattform, alternativt flytebrygge i 

samarbeid med 1/121, 1/249 og 1/273. Ønsker 

også å fradele en tomt på ca. 0,8 daa til 

fritidseiendom. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ingen kjente konsekvenser for havbruket 

Landbruk  Ingen kjente konsekvenser for landbruk 

Naturmangfold  Ingen kjente konsekvenser for naturmangfold 

Trafikksikkerhet  Nært Stabbveien. Titranveien har ikke separat gang- og 

sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området fremstår ikke særlig attraktivt for friluftsliv. Det 

er i dag allerede delvis bebygd for tilgang til sjø. Nærhet 

til sjø for fritidsboliger anses som en fordel.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Opplyst at det er vann- og avløpsnett ved området. 

Kapasitet må vurderes før utbygging av feltet.  

Infrastruktur/ samferdsel  Akomst via Stabbveien som er smal, men har 

møteplasser.  

Næringsarealer  Ingen konsekvenser for eksisiterende næringsarealer 

Mineralressurser  Det er ingen kjente konsekvenser for mineralressurser 
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Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Innspillet er delvis i tråd med eksisterende arealplan i 

forhold til område avsatt til naust og fritidsbebyggelse. 

Planprogrammet vektlegger at fritidsboliger, naust og 

områder avsatt til småbåthavn skal ligge i tilknytning til 

hverande.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste eller 

flytebrygge. Tiltaket innebærer forankring i sjø.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente.  

Klimatilpasning  Plassering av naust ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom. Faste bygningskonstruksjoner burde ligge på kote + 

3. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er ønskelig fra kommunens side at flytebrygger blir 

samlet. I tråd med planprogram vektlegges at områder 

avsatt til fritidsboliger, naust og småbåthavn ligger i 

nærheten av hverandre. Det ønskes felles 

flytebrygger/småbåtanlegg. Fradeling skjer ved egen 

fradelingssøknad til kommunen. Innspillet tilrådes.  

 

Det oppfattes hensiktsmessig å avsette indre deler av 

Innersundet til småbåthavn for å stadfeste eksisterende 

bruk. Areal avsatt til småbåthavn i Naftadjupet foreslås 

tatt ut av planforslaget.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-170 

Forslagsstiller Kristian Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål LNF med åpning for spredt bolig- og fritids-

bebyggelse. 

Areal (daa) Ca. 390 daa  

 
Området ligger i Sandvik og er i stor grad 

regulert til LNFR, i tillegg til noe næring.  

 

Innspillet legger opp til at det kan bygges 20 

enheter fordelt på boliger og hytter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  
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Store deler av området er registrert som åpen fastmark 

(grå), mindre deler av området er registrert som 

innmarksbeite (gul), myr (lyse blått), dyrka mark 

(oransje) og bebygd (rosa) 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

Miljøstatus.  

Trafikksikkerhet  Adkomst Bremnesvegen som er en grusvei via 

fylkesvegen. Ikke opparbeidet fortau/gs-veg. Ingen 

registrerte ulykker de siste 10 årene i området. ÅDT på 

400.  Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert noen kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 15 km til skole. 10 km til barnehage på Nordskag. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Område er registrert som et friluftsområde. 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Grusvei uten gang- og sykkelvei. Skolebuss. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse. En forlengelse av dette er i tråd med 

overordna mål for å styrke grendene. 

Vann og vassdrag 
 

Eiendommen grenser til sjø. Det er mulig å begrense 

bebyggelse til utenfor strandsonen. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk. Store deler av arealet ligger 

innenfor moderat og usikker sone for radon. Nord-øst på 

arealet er det høy radonfare. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire og 

grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

Boliger: Området ligger langt unna nødvendige 

servicetilbud, men i nærheten av boligfelt på Sandvik. 

Det er i tråd med overordna plan å styrke grendene. 

Dette området anses ikke som sentralt og har heller 

ingen gang-/sykkelveg. Det er 15 km til nærmeste skole.  

Fritidsboliger: Fritidsboligene er tenkt i randsonen til 

grenda Sandvik med sjø og havutsikt. Dette er i tråd med 

overordna plan. Det finnes allerede avsatte områder til 

LNF FB i nærområdet med ledig kapasitet. Det ligger 

arealreserver for boligbygging i vedtatte 

reguleringsplaner i Sandvika og omkringliggende LNF FB-

områder. I tillegg er området i dag ubebygd. Innspillet 

tilrådes derfor ikke.  

Det er viktig at det ikke bygges på områder med dyrka 

mark og at strandsonen ikke privatiseres.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-189 

Forslagsstiller Tone og Lars Måsøval 

Gnr/Bnr (Grunneier) 17/7 

Dagens arealbruk Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

foreslått formål Kombinert bolig- og fritidsformål 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Det er registert noe fulldyrka mark innenfor det foreslåtte 

området. Ca. 800 kvm ser ut til å være i bruk, trolig som 

grasproduksjon.  
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Naturmangfold  Det er ikke registrert noe særskilt naturmangfold innenfor 

området. Grenser mot et område med kystmyr av viktig 

verdi.   

Trafikksikkerhet  Det er ikke tilbud til myke trafikanter langs vegene 

Kverva og Nordskaget. Fartsgrense er 50 km/t. Det er 

tilstrekkelig sikt fra antatt avkjøring fra Kverva.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Det er regulert nærlekeplass i eks. reguleringsplan. 

Ortofoto viser at denne ikke er bygget enda. Det er i 

overkant av 2km langs trafikert  veg til nærmeste 

nærmiljøanlegg (Nordskag).  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området grenser til friluftsområdet Sandvassheia.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett i nærheten. Frøya kommune har god 

kjennskap til VA løsningen i området, herunder et nytt 

etablert minirenseanlegg i 2016/2017 som sannsynligvis 

kan ivareta en god avløpsløsning for mulige tomter. 

Infrastruktur/ samferdsel  Dersom det skal etableres flere boenheter som benyttet 

stikkveg, bør denne vurderes oppgradert, både mtp. 

bredde og dekke.   

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted og ønsker oprettholdelse 

av bosetting i grendene. Det er ikke gang/ sykkelveg, 

men bussholdeplass. Nærhet til flere store arbeidsplasser.   

Vann og vassdrag  Eksisterende bekk som renner ut i Måsøyvalen bør 

opprettholdes for å ta unna som drenering av 

myrområder rundt.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Områder nærmest fylkesvegen er innenfor gul støysone. 

Området ligger innenfor aktsomhetsområde for radon.  

Klimatilpasning  Bekk gjennom området ivaretar økt overvann.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke gang/sykkelveg til Nordskag som har barnehage, 

skole og butikk. Vil mest sannsynlig bli bilbasert. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Deler av området er allerede regulert til boligformål. 

Andre deler er allerde avsatt til kombinert formål i 

arealdelen. Det anses som å finnes tilstrekkelige avsatte 

arealer innenfor eksisterende arealplan og 

reguleringsplan i nærområdet. Innspillet frarådes derfor.  

Forhold knyttet til luftledning, potensiell dyrkbar mark og 

trafikksikkerhet og støy må vurderes nærmere i en 

eventuell reguleringsplan av allerede avsatte områder.     

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-191 (Nordskag) 

Forslagsstiller Monicha Seternes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 16/16 

Dagens arealbruk LNF spredt bolig- fritids og næringsbebyggelse 

foreslått formål Kombinert bolig- og fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 18 daa 

 
Eiendommen er i dag registrert som LNFR og 

naust og er bebygd med naust og bolighus.  

 
Forslagsstiller ønsker å omregulere til området 

kombinert bolig- og fritidsformål med inntil 10 

enheter i likhet med eiendommen den grenser 

mot nord. Naustområdene i innspill nr. 186 

rett nord for området vil tilbys som en pakke 

ved salg av bolig.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Åpen jorddekt fastmark, bebygd område, dyrka og skog 

(AR5). Benyttes som beiteområde. Innspillet gjelder del 

av grunneiendommen uten dyrka jord.  



 

61 
 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta.  

Trafikksikkerhet  Kvervavegen (FV 6460 og ÅDT 500) fra Nordskag til 

Sørskaget har fartsgrense 50 km/tt og det er registrert 4 

ulykker med lettere skader. Måsøyvalvegen har 

fartsgrense 50 km/t, men svært liten trafikk. Her er det 

ikke registrert noen ulykker. Det er ikke gang/sykkelveg.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ca. 2 km til Nordskag med barnehage og skole. 

Flere boliger er planlagt i området. Det er ikke 

gang/sykkelveg, men skolebuss går langs Kvervavegen.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett i nærheten. Frøya kommune har god 

kjennskap til VA løsningen i området, herunder et nytt 

etablert minirenseanlegg i 2016/2017 som sannsynligvis 

kan ivareta en god avløpsløsning for planlagte tomter. 

Infrastruktur/ samferdsel  Det må opparbeides infrastruktur fra hovedvei.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted og ønsker 

opprettholdelse av bosetting i grendene. Det er ikke 

gang/ sykkelveg, men bussholdeplass.   

Vann og vassdrag 0 Ikke aktuelt 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke gang/sykkelveg til Nordskag som har barnehage, 

skole og butikk. Vil mest sannsynlig bli bilbasert.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Boligtomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis 

man ser på Nordskag som et tettsted og ønsker 

opprettholdelse av bosetting i grendene. Det er ikke 

gang/ sykkelveg, men bussholdeplass.  Området er 

allerede avsatt til LNF med åpning for spredt utbygging. 

Det anses som tilstrekkelige arealreserver i området i 

eksisterende arealplan og vedtatte reguleringsplaner ved 

å videreføre LNF B i arealplanen. Innspillet frarådes. 

Formannskapets innstilling   
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3.4 NÆRING 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-69 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 12/1 

Dagens arealbruk Avsatt til LNFR- område i gjeldende KPA.  

Foreslått formål Næringsformål (havbruk) 

Areal (daa) Ca 100 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

 
Planområdet er per i dag regulert til LNFR- 

område.  

 

 
 

 
Tiltaket innebærer bygging av nytt 

settefiskanlegg nordvest for eksisterende anlegg 

på Tverrvågen. I tilknytning til Det må også 

legges til rette for ny adkomsveg og annen 

nødvendig infrastruktur.  

 

 
  



 

63 
 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Tiltaket vil utvide produksjonskapasiteten på eksisterende 

settefiskanlegg på Tverrvågen.   

Landbruk  Det er ikke registrert dyrka jord eller beitemark i planområdet. Det 

meste av planområdet er registrert som åpen skrinn fastmark i AR5. 

Noe av arealet som berøres er myr, og noe er registrert som 

uproduktiv skog.  

 

Naturmangfold  Det er ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige naturtyper 

innenfor planområdet. Det er observert Sivspurv, en art av stor 

forvaltningsinteresse, ved sjøkanten rett nord for eksisterende 

settefiskanlegg. Veianlegget som planlegges for adkomst til utvidet 

anlegg vil ikke gå direkte langs sjøkanten, men vil ligge lenger inne i 

terrenget.  
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Trafikksikkerhet  Adkomst blir via forelengelse av Tuvnesvegen, som er en privat veg 

koblet til Utfrøyveien (fv 716) i eksisterende kryss. Det er ikke 

registrert trafikkulykker i krysset i løpet av de siste 5 år, men det er 

registrert to ulykker med lettere personskade øst for krysset.  

 

Krysset mellom fv 716 og Tuvnesvegen ligger ved en bakketopp, og 

det må vurderes om krav til sikt er oppfylt i krysset mellom fv 716 og 

Tuvnesvegen i forbindelse med reguleringsplanleggingen.  

 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke gjort registreringer av kulturminner eller kulturmiljø i 

området som foreslås omregulert. Det er to SEFRAK- registrerte 

bygninger øst for planområdet, som ikke påvirkes av tiltak.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Reguleringsområdet ligger i et større registrert friluftsområde; 

Skjærgården fra Flatbremholmen- Anstein. Skjærgårdsområde egnet 

for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting av rak, dykking, 

padling, eggsanking, bærplukking og havørnsafari.  
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Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er ikke registrert offentlig VA- anlegg i planområdet. Det 

forutsettes etablering av lokalt anlegg for inntak av vann og avløp.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ikke fortau langs fv 716 eller langs Tuvnesvegen. Tuvnesvegen 

er privat veg. Siden utvidet settefiskanlegg ligger forholdsvis langt 

unna befolkningssentra på Frøya, forventes det ikke økning i antall 

gående/ syklende i forbindelse med tiltaket.  

Næringsarealer  Tiltaket vil øke tilgangen på næringsareal for maritim virksomhet. 

Arealet utvikles i tilknytning til eksisterende tilsvarende virksomhet.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i området.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Tiltaket bidrar til å øke antall arbeidsplasser ved en eksisterende 

bedrift.  

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger innen 100 m fra sjø, men hellingen mot sjø er delvis stor 

og delvis vedig stor i området og strandsonen er derfor delvis lite 

tilgjengelig fra land. 

  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Deler av området ligger i aktsomhetsområde for flom. 

Flomfare må vurderes nærmere i forbindelse med 

detaljplanlegging av tiltak og utforming av bebyggelse og 

anlegg.  
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Levevilkår og folkehelse  Planlagte tiltak i området vil ikke bidra til å svekke 

kvaliteter som kan knyttes til levevilkår eller folkehelse 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket vil gjøre det mulig å utvide eksisterende 

nærliggende virksomhet uten at dette medfører 

betydelige konsekvenser for miljø eller for aktuelle 

grupper. I tråd med planprogram ønskes utvidelse av 

allerede avsatte næringsområder. Tiltaket ligger nært 

ferskvannskilde (Tuvnesvatnet) som er avgjørende for 

virksomheten. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-72 

Forslagsstiller Stokholm Svendsen AS (på vegne av Johan 

Solstad) 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/8 (Bua) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Næringsformål 

Areal (daa) 2 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

  

 

 

Området liger på begge sider av Buavegen 

(kommunal veg), i Buamarka. I gjeldende KPA 

er planområdet regulert til LNFR- område.  

 

 

 

Området ønskes regulert som næringsområde, 

for bruk til camping/ oppstillingsplass for 

campingbiler.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  I NIBIO AR5 er området registrert som åpen jorddekt fastmark. Det er 

ikke registrert dyrka jord eller beiteareal.  
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Naturmangfold  Området er ikke registrert som nasjonalt eller regionalt viktig 

naturområde. Vest for planområdet er det registrert hekkeområde for 

havørn. 

Trafikksikkerhet  Området er delt i to, og ligger på begge sider av Buavegen. For å sikre 

adkomst til delområdene, må det etableres to nye avkjørseler. Nye 

avkjørsler må tilfredsstille siktkrav ut fra fartsgrensen som er 80 km/t. 

Trafikkmengden i Buavegen er ikke oppgitt i NVDB, men antas å være 

lav ut fra antall enheter som betjenes vest for planområdet. Det er ikke 

registrert trafikkulykker langs Buavegen ved planområdet i løpet av de 

siste 10 år.  

Plassering av nye avkjørsler må planlegges med hensyn til nærliggende 

kryss, øst for planområdet.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner, kulturlandskap eller SEFRAK- 

registrerte bygninger i eller nært planområdet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg eller andre steder eller områder 

som er relevante for barn og unges oppvekstvilkår ved planområdet.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen inngår i Storfjorden/ Sandvassheia friluftsområde, som 

brukes til sildefiske og jakt. Det er båthavn i Moldbakkvika, ca 500 m fra 

området som planlegges brukt til bobilcamping.  

 

 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er registrert offentlig V-anlegg i området (20 m fra 

reguleringsområdet). Privat avløp. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler tilbud for myke trafikanter langs Buavegen. Trafikkmengden 

i vegen er sannsynligvis lav, men fartsgrensen er 80 km/ t. Servicetilbud 

i form av dagligvarehandel finnes på Nordskag, ca. 7 km unna. 

Næringsarealer  Innspillet omfatter areal avsatt til næringsformål det har vært 

etterspørsel på.  

Mineralressurser  Området er registrert som jorddekket fastmark, ikke registrert som 

mineralressurs.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Foreslått tiltak vil gjøre det mulig å for brukere av utfartsområdene å 

parkere bobiler uten at det medfører ulemper for beboere og brukere av 

fritidseiendommer i nærheten, og kan styrke området som turistmål.  
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Vann og 

vassdrag 

0 Ikke relevant.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Områder for bobiloppstilling kan medføre 

forurensningsfare i form av tømming av toalettanlegg og 

annen forsøpling. Arealet ligger innenfor sone høy 

aktsomhet for radon, men tiltak er ikke boligformål. 

Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier behov for 

klimatilpasningstiltak i eller ved området.   

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil i liten grad ha innvirkning på levevilkår og 

folkehelse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, 

kvikkleire, skredfare eller annet for området.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området vurderes å kunne reguleres som næringsområde 

og tilrettelegges for camping og bobilparkering uten at 

det innebærer store konflikter. Det må vurderes om det 

skal stilles krav til fasiliteter for avfallstømming for 

bobiler for å unngå fare for forurensning. Innspillet 

tilrådes. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-173 

Forslagsstiller Kristian Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/3 

Dagens arealbruk Næring og LNF. 

foreslått formål Næringsvirksomhet 

Areal (daa) Ca. 3,5 daa  

 
Området ligger i Sandvik og er i stor grad 

regulert til LNF og næring  

 
Innspillet legger opp til næringsvirksomhet på 

område som i dag består av steinbrudd og 

bergknauser. Oppføring av lagerbygg/båtlager, 

evnt. andre funksjoner knyttet til småbåthavn.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  
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Området består i dag av åpen fastmark (grått), dyrka mark 

(oransj), innmarksbeite (gult) og hav (blått). Tiltaket er tenkt på 

et område med åpen fastmark. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

miljøstatus.  

Trafikksikkerhet  Adkomst Bremnesvegen som er en grusvei via fylkesvegen. Ikke 

opparbeidet fortau/gs-veg. Ingen registrerte ulykker de siste 10 

årene i området. ÅDT på 400.  Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ikke registrert noen kulturminner 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 15 km til skole. 10 km til barnehage på Nordskag. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er registrert som et friluftsområde. Skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting av 

rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Busstopp på begge sider av fylkesvegen.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Nærområdet består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse. Utvidelse av småbåthavn og fasiliteter knyttet 

til dette vil øke attraktivitet og er i tråd med planprogram. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk. Forurensing fra næringsvirksomhet 

kan forekomme.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleiere og 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

Over halvparten av området er i dag regulert til 

næringsbebyggelse. Det er dermed lite problematisk å 

utvide området for næringsvirksomhet. Utvidelse av 

småbåthavn og fasiliteter knyttet til dette vil øke 

attraktivitet og er i tråd med planprogram. Innspillet 

tilrådes. 

Formannskapets innstilling   
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3.5 OFFENTLIGE FORMÅL 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-137 

Forslagsstiller Frøya kommune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 15/80 

Dagens arealbruk Offentlig tjenesteyting 

foreslått formål Offentlig tjenesteyting 

Areal (daa) -   

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Formålet er allerede regulert til offentlig tjenesteyting. En 

eventuell endring må skje gjennom en 

reguleringsendring.  

Formannskapets innstilling   
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3.6 SJØRELATERTE FORMÅL OG ANDRE KOMIBINERTE FORMÅL 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-64 (Nordskag) 

Forslagsstiller Anita Øien Helmersen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/74 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Naust 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 

 

Området er regulert til LNF.  

 
 

Forslagsstiller ønsker å få muligheten til å bygge 

naust/kai/brygge for å få tilgang til eiendommen 

hvor det er planer om å bygge hytte på ca. 100 m2 

(LNFF2 område). Tilsvarende som for 

naboeiendommene. Tiltaket omfatter kun naust. 

Hytte kommer som egen byggesak.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. Skrinn fastmark i AR5 

Naturmangfold  Ingen registrerte naturforekomster 

Tiltaket på land ligger innenfor strandsonen. Strandsonen 

har viktige økologiske funksjoner med spesielle 

leveområder for planter og dyr.  

Trafikksikkerhet 0 Ikke relevant. Kun adkomst med båt. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Naust her har ingen konsekvenser for barn og unges 

oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen kartlagte friluftsområder. Spredte naustbebyggelse 

kan være med på å gjøre strandsona mindre tilgjengelig.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kun snakk om naust. Tiltaket sier ingenting om behov for 

VA-tilgang.  

Infrastruktur/ samferdsel 0  Ikke relevant. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert mineralressurser.  
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Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Spredt 

fritidsboligbebyggelse med nausttilgang. 

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger i strandsona. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen forurensningsrisiko. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Naust må plasseres 

over kote 3 for havnivåstigning. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen aktuelle problemstillinger. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Naust for å få tilgang til fritidsbolig. Ikke planlagt vei eller 

andre tiltak, da dette vil medføre store terrenginngrep. 

Spredt naustbebyggelse er med på å privatisere 

strandsona, men med så få fritidsboliger som det er her 

er en større småbåthavn mindre aktuelt. Tiltaket 

anbefales. Allerede bebygde naust på naboeiendommer 

bør også avsettes.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-86 

Forslagsstiller Oddvar Espnes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 13/2 

Dagens arealbruk LNFR, noe avsatt til bolig. 

Foreslått formål Bolig/fritid. 

Areal (daa) 50 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Planområdene ligger på vestsiden av 

Valavatnet på Nordskag. Området er 

regulert til LNFR i gjeldende KPA. 

Planområdet er per i dag ubebygd. 

 
Forslagsstiller ønsker å bygge på to områder. 

Område 1 ønskes det 6-7 hytter og 2 boliger. 

Område 2 skal ha 4-5 hytter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Det er registrert skog, dyrka jord og innmarksbeitearealer innenfor 

planområdet i AR5 fra NIBIO.  

 
 

Naturmangfold  Det er ikke registrert rødlistearter eller arter av forvaltningsinteresse 

innenfor området eller i nærheten.  
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Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra Espnesveien med en ÅDT på 170 og en fartsgrense 

på 80 km/t. Ingen registrerte ulykker de siste ti årene. 

Ingen gang-/sykkelveg. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner i området.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Bebyggelsen i området vil ligge relativt nært tettbebyggelse, noe som vil 

være positivt når det gjelder mulighet for å møte jevnaldrende. Det mangler 

imidlertid et trygt gang- sykkeltilbud langs Espnesveien. 

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Området ligger i det registrerte friluftsområde skjærgården fra 

Flatbreholmen -Anstein. Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, 

småbåter, fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari 

Og friluftsområde Engdalen – Stuvassdalen.   

Uberørt turområde med mange fiskevann, mye hjort, rikt fugleliv og en 

bergkrystallgruve i Tuvnesvatnet 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at avstand til offentlig VA- anlegg er 40 m. Avstand til skole 

og nærbutikk er oppgitt til 4 km. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Espenesveien: ÅDT 170 og fartsgrense 80 km/t.  

Ca. 100 m til Valen bussholdeplass. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ingen registreringer av mineralressurser på området.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Området består i dag av naust, fritidsboliger, næring, småbåthavner og 

boliger. Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. 

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Område 1 ligger innenfor 100 meter fra sjø, men vil ikke medføre økt 

privatisering av strandsonen da området mot sjø er opparbeidet og bebygd. 

Område 2 ligger innenfor 50 meter fra ferskvann.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Statens vegvesens støysonekart viser at deler av området liger i 

gul støysone. Avbøtende tiltak for permanente boliger må 

vurderes. Området ligger i sone med høy aktsomhet for radon. 

Avbøtende tiltak må vurderes i byggesak for permanente boliger 

iht. TEK.  

Klimatilpasning  Ingen spesiell innvirkning. 

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesiell innvirkning.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  

 

 

Område 1: En del av området har innmarksbeite. Eiendommen 

grenser mot regulert boligfelt, og har dermed stor boligreserve.  

 

Område 2: Utbyggingen til dette området vil i sin helhet ligge 

innenfor innmarksbeite.  Dette anses som negativt og vil ta store 

deler av innmarksbeite i området. Det anbefales ikke at det bygges 

fritidsbebyggelse innenfor dette området. Ligger innenfor 50 m fra 

ferskvann.  

 

Innspillet anbefales derfor avslått.  
Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-98 

Forslagsstiller Johan Solstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/8 

Dagens arealbruk Formål: sjøhus/naust 

foreslått formål Sjøhus/naust, rorbu/næring 

Areal (daa) 1,0 daa 

  

 

 
Området utgjør felt for sjøhus/naust, og 

grenser til LNFR, mens areal for spredt 

fritidsbebyggelse er tilbaketrukket fra 

strandlinje (markeringen ‘LNFF5’ ligger feil). 

Like ved (innenfor samme eiendom) ligger et 

annet naustområde, tilknyttet småbåthavn. 

 Det ligger en gammel brygge innenfor 

området (ikke SEFRAK). Aktuell tomt har stor 

terrengforskjell og er registrert med skrinn 

fastmark.  

 

 

Grunneier driver fisketurisme i området og  

ønsker å dele av allerede avsatt felt for 

sjøhus/naust til en del ‘rorbu/næring’ slik at 

det kan tillates etablert utleieenheter.  

Området ønskes opparbeidet med vei-

forbindelse innenfor LNFR, og ca. 3 naust og 

to utleieenheter innenfor naust- og rorbu-

området. 

I Kart- og planforskriften reguleres rorbu i KPA 

enten som Fritids- og turistformål 1170 

(utleieenheter) eller Fritidsbebyggelse 1120. 

Næring 1300 (underformål hotell/overnatting) 

kan også benyttes. (vanligst på Frøya)  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 
Utsnitt av aktuell tomt er registret med skrinn fastmark 

(grå) 7,0 daa, og innmarksbeite (lys gul) 2,5 daa, 

bebyggelse (rosa) 3,3 daa og noe jorddekt fastmark.  

Tiltaket berører ikke dyrka mark. Skrinn fastmark utgjør 

bratt helling mot naustområdet.  
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Naturmangfold  Området ligger innenfor områdelokalitet for ansvarsart 

Havørn, med mer enn 25% av europeisk bestand i Norge. 

Det beskrives at havørn raster i området. Tiltaket 

medfører ikke inngrep som kan true vandring/rasting.   

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Buaveien i 3,7 km avstand til fylkesvei 410, 

ÅDT 240. Det er ikke etablert gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på det aktuelle 

området.   

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Daløya 

sør. Det går tråkk gjennom området, som tyder på noe 

bruk. Tiltaket vil ha virkninger for oppfattelsen av hva 

som er private/offentlige områder i strandsonen.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via Buaveien 3,7 km til fv410, Buakrysset 

holdeplass på fv. er betjent av bussrute 524.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område. Tiltaket er i tråd med 

omkringliggende strukturer.  

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen, og innebærer 

fritidsbebyggelse. Tiltaket medfører privatisering i 

strandsonen i større grad en naustbebyggelse, men i 

begrenset omfang, kun 2 enheter og innenfor allerede 

avsatt område.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Tomta ligger i tilknytning til sjø og berøres av fremtidig 

havnivåstigning og stormflo.  

Etablering av utleieenheter må forholde seg til estimert 

havnivåstigning. (For sikkerhetsklasse F2-fritidsbolig, med 200-års 

gjentaksintervall, bør det legges til grunn et stormflonivå på 299 cm 

over NN2000).  

Ved etablering av naustbebyggelse, sikkerhetsklasse F1, må disse tåle 
flom med 20 års gjentaksintervall. 
Forslagsstiller omtaler gjenbruk av eksisterende brygge for 
utleieformål, denne må da tilpasses for å imøtekomme TEK mtp. 
Sikkerhet for havnivåstigning.   

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  Rorbu/næring: Etablering av fritidsbebyggelse (utleieenheter) i 

eksisterende bryggebygning som ligger under kote 3 vil medføre 

noen utfordringer knyttet til flomsikring for sikkerhetsklasse F2.  

Bryggen ligger med langside mot sjø og ett takutbygg, ant. oppført 

i 1,5 etg. Grunnflate hovedbygg med tilbygg på baksiden er ca.80 

kvm.  

Adkomstvei vil ligge i bratt terreng og medføre noe 

terrenginngrep. 

Omfang av utleieenheter er lite, og det bygger oppunder 

eksisterende omkringliggende turisme-virksomhet. Innspillet 

tilrådes. 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-104 

Forslagsstiller Pål Georg Storø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 14/107 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Sjøhus/rorbu/småbåthavn 

Areal (daa) Ikke oppgitt. 

  

 
Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

tilknyttet vei og ligger innenfor 100m avstand 

til sjø. Det aktuelle området består av åpen 

fastmark.  

 
Forslagsstiller ønsker å fortsette fyllingen i 

vest og sette opp 4-6 sjøhus/rorbuer, samt 

sjøarealet avsatt til småbåthavn. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Fylling vil komme i konflikt med anlegg i sjø. 

 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Sjøarealet er registrert som viktig naturtype, områdenavn 

Poll11. Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i 

bunnvannet. 

Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra Espenesveien med en ÅDT på 170 

og en fartsgrense på 80 km/t. Ingen registrerte ulykker 

de siste ti årene. 

Ingen gang-/sykkelveg. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 
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Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ingen spesielle. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: 

Skjærgården fra Flatbremholmen – Anstein: 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari.  

 

Tomta er bratt og tiltaket vil i liten grad begrense 

allmennhetens tilgang til turområder og strandsone.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

  Offentlig VA-nett, oppgitt avstand 4 m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Espenesveien: ÅDT 170 og fartsgrense 80 km/t.  

Ca. 500 m til Valen bussholdeplass, ca. 600 m til Espenes 

bussholdeplass. 

Næringsarealer  Fylling vil komme i konflikt med anlegg i sjø. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består i dag av sjøhus, småbåthavner og 

næringsarealer og tiltaket er i tråd med omkringliggende 

struktur.  

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Sjøhus fører til 

privatisering av strandsonen, som ikke er ønskelig. 

Strandsonen i området er imidlertid bratt og lite 

tilgjengelig i dag. Omkringliggende områder er allerede 

bebygd. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av tomta ligger utenfor støysoner i Statens 

vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Eventuell fylling på ta hensyn til havnivåstigning.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Området er allerede 

tatt i bruk og bebygd. Det er gitt dispensasjon for tilsvarende 

utbygging på samme grunneiendom. Innspillet vil gi en naturlig 

utvidelse av dette. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-114 

Forslagsstiller Isak Gaustad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/ 2  

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Båtplasser 

Areal (daa) 0,4 

 
Tomta er avsatt til LNF i gjeldende arealplan.  

 

 
Forslagstiller ønsker å avsette området til 2 

båtplasser. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ikke registrert havbruk på tenkt plassering.  

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Observert ærfugl på land. 

Trafikksikkerhet  Lav trafikkmengde, ingen egen løsning for gående og 

syklende.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

0 Ikke relevant 

Folkehelse/ Friluftsliv  Tilgang til båtplasser vil ha en positiv effekt for utøvelse 

av friluftsliv til vanns.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel  Enveiskjørt blindvei til bebyggelse. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Iht. overordnede planer er det ønskelig med større 

småbåthavner, fremfor små, private båtbrygger.  

Vann og vassdrag  Ingen kjente verdier i vannet ved lokaliteten.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Båtplasser kan gi lokale utslipp til sjø. 

Klimatilpasning  Båtplassene vil berøres av fremtidig havnivåstigning og 

stormflo.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  På bakgrunn av overordnet strategi om å samle småbåter 

i større småbåthavner anbefales ikke tiltaket å bli avsatt 

til småbåtanlegg i kommuneplanen.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-116 

Forslagsstiller Isak Gaustad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/2 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Lager 

Areal (daa) 7 

 
Tomta er avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan.  

 

Forslagstiller ønsker å ha vinterlagring av 

båter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ingen kjente konsekvenser for havbruket 

Landbruk  Ingen kjente konsekvenser for landbruk 

Naturmangfold  Ingen kjente konsekvenser for naturmangfold 

Trafikksikkerhet  En adkomstvei vil kunne ha tilstrekkelig sikt til begge 

sider. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området fremstår ikke særlig attraktivt for friluftsliv.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Opplyst at det er vann- og avløpsnett ved området.  

Infrastruktur/ samferdsel  Det antas at det vil være behov for å komme med bil til 

vinterlagringen. På grunn av topografien vil dette 

medføre mye sprengning for å lage et område plant, 

samt få tilkomst med veiforbindelse til Titranveien.  

Næringsarealer  Ingen konsekvenser for eksisterende næringsarealer 

Mineralressurser  Det er ingen kjente konsekvenser for mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Det ligger flere områder som benyttes til samme formål 

på Titran. Ved å tillate enda flere områder for båtlagring 

vil strukturen bli utflytende.  

Vann og vassdrag  Avhengig av båtstørrelser det er tenkt lagret, kan det 

hende at sundet må mudres. Dette vil ha negative 

konsekvenser.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente. 

Klimatilpasning  Lager er skissert i sjøkanten. Lagerplass vil berøres av 

fremtidig havnivåstigning og stormflo. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det eksisterer flere naustområder med ledig kapasitet på 

Titran i dag. Det anbefales å videreutvikle disse fremfor å 

åpne for nye områder.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-150 

Forslagsstiller Alf Magne Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 51/2 m.fl 

Dagens arealbruk LNF spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse 

foreslått formål Naust 

Areal (daa) Ca. 8 daa  

 
Området ligger i Tungvågen og er i stor grad 

avsatt til LNFR og LNF spredt bolig-, fritids- og 

næringsbebyggelse. 

Innspillet legger opp til at det kan bygges naust 

langs sjøen.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

Området er registrert som åpen fastmark (grå), 

innmarksbeite (gul), skog (grønn) og bebygd (rosa). 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

miljøstatus.  
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Trafikksikkerhet  Adkomst via fylkesvegen. Ikke opparbeidet fortau/gs-

veg. En ulykke med skadegrad lettere skadd de siste 10 

årene i området. ÅDT på 400.  Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert noen kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ikke relevant. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Område er registrert som et friluftsområde. 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp på begge sider av fylkesvegen 400 meter fra 

ønsket tiltak.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse, næring og båthavn.  

Vann og vassdrag  Tiltaket kan privatisere strandsonen, men tilgrensende 

område er allerede opparbeidet og bebygd.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk. Store deler av arealet ligger 

innenfor moderat og usikker sone for radon.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire og 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

Innspillet omfatter områder allerede bebygde områder 

med bolig, naust og småbåthavn. Nytt areal avgrenses 

derfor til området sør for etablert småbåthavn.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-168 

Forslagsstiller Monicha Seternes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 17/10 

Dagens arealbruk Næring 

foreslått formål Kombinert bolig/næring 

Areal (daa) - 

 
Er regulert til næring i gjeldende 

reguleringsplan Sørskaget – Måsøvalen 

(2011). 

 
Arealet «Måsøvalbrygga» ønskes omsøkt til 

kombinert bolig og næringsformål. Dette for å kunne 

tilby overnatting til ansatte som jobber skift og som 

ikke har bostedadresse på Frøya. Gitt midlertidig 

dispensasjon nå.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  For tiltaket anbefales det at det gjennomføres en 

reguleringsendring.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-169 (Nordskag) 

Forslagsstiller Monicha Seternes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 18/14 

Dagens arealbruk Næring  

foreslått formål Kombinert havn og næring 

Areal (daa) 5,5 

 
Området ligger i et område avsatt til næring med 

sjø rundt. Arealet tilhører Måsøval Fiskeoppdrett, 

samt flere grunneiere.  

 
Ønsker næringsformål på land, 

havneområde i sjø. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 
 

Området kan bidra til attraktivt havneområde for 

tjenester innenfor havbruk. 

Landbruk 0 Sjø og bebygd 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta.  

Trafikksikkerhet  Kvervavegen (FV 6460 og ÅDT 500) fra Nordskag til 

Sørskaget har fartsgrense 50 km/t og det er registrert 4 

ulykker med lettere skader. Måsøyvalvegen har 

fartsgrense 50 km/t, men svært liten trafikk. Her er det 

ikke registrert noen ulykker.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Innspillet vil ikke endre barn og unges oppvekstsvilkår, 

da området også tidligere har vært benyttet til formålet.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er kommunalt VA-nett i nærheten. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst til næringsareal er tilrettelagt. 

Næringsarealer  Næringsarealene reguleres i et næringsområde. Dette er 

positivt.  

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  
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Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted. En utvidelse av næring 

vil skape flere arbeidsplasser. 

Vann og vassdrag 
 

Innspillet vil avsette område i sjø til havneformål. Det 

angis å være gode havneforhold innenfor foreslått 

område. Strandsonen er her allerede utbygd. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke gang/sykkelveg til Nordskag som har barnehage, 

skole og butikk. Vil mest sannsynlig bli bilbasert.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted og ønsker 

opprettholdelse av bosetting i grendene. Området er godt 

egnet til havn og ligger skjermet til. En utvidelse av 

næring og havn kan føre til økt sysselsetting. Dette anses 

som positivt for området. Det er i tråd med planprogram 

å videreutvikle allerede avsatte næringsområder. 

Kombinert næring og havn anbefales. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-171 

Forslagsstiller Kristian Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Parkering/lager/oppstillingsplass 

Areal (daa) Ca. 3,5 daa  

 
Området ligger i Sandvik og er i stor grad 

regulert til LNFR, i tillegg til noe næring.  

Innspillet legger opp til at det kan etableres 

parkering, oppstillingsplass for båter og lagring. I 

nærhet til båthavnen.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

Det planlegges å etablere parkering på dyrka mark (gul). 

Dette er negativt og ikke i tråd med overordna nasjonale 

føringer.  
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Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

miljøstatus.  

Trafikksikkerhet  Adkomst Bremnesvegen som er en grusvei via 

fylkesvegen. Ikke opparbeidet fortau/gs-veg. Ingen 

registrerte ulykker de siste 10 årene i området. ÅDT på 

400.  Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert noen kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ikke aktuelt 

Folkehelse/ Friluftsliv  Område er registrert som et friluftsområde. 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Det er opparbeidet privat vei fra fylkesvei. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse. Fasiliteter for tilgang til sjø anses som 

positivt.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk. Store deler av arealet ligger 

innenfor moderat og usikker sone for radon. Nord-øst på 

arealet er det høy radonfare. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleiere og 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

Det anbefales ikke at dyrka mark bygges ned for en 

parkeringsplass. Dette er ikke i tråd med nasjonale 

føringer.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-172 

Forslagsstiller Kristian Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/3 

Dagens arealbruk Kombinert småbåt- og fiskerihavn og næring. 

foreslått formål Småbåthavn 

Areal (daa) Ca. 1,4 daa landareal og 3,2 daa sjøareal 

 
Området ligger i Sandvik og er i stor grad 

regulert til Næring og kombinert småbåt- og 

fiskerihavn 

 
Innspillet legger opp til at dagens småbåt- og 

fiskerihavn kan utvides til 58 faste plasser og 12 

gjesteplasser.  

 
 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området båthavnen består av i dag er åpen fastmark (grått), 

dyrka mark (oransje), innmarksbeite (gult) og hav (blått).   

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

miljøstatus.  

Trafikksikkerhet  3 ulike adkomstveier. Adkomst Bremnesvegen som er en grusvei 

via fylkesvegen. Ikke opparbeidet fortau/gs-veg. Ingen 

registrerte ulykker de siste 10 årene i området. ÅDT på 400.  

Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ikke registrert noen kulturminner. 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 15 km til skole. 10 km til barnehage på Nordskag. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Område er registrert som et friluftsområde. Skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting av 

rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  
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Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Opparbeidet private veier fra fylkesvei.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og fritidsbebyggelse. 

Fasiliteter for lett tilgang til sjø er i tråd med planprogram.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleiere og 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

En utvidelse av dagens småbåthavn anses som positivt 

og er i tråd med planprogrammet i Kommuneplanens 

arealdel. Innspillet tilrådes. 

Småbåthavn krever parkeringsplasser og lagring. Ses i 

sammenheng med andre innspill på området.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-186 (Nordskag) 

Forslagsstiller Monicha Seternes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 16/12 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Naust, kombinert fritidsbebyggelse og turist- og 

fritidsformål. 

Areal (daa) 18 daa 

 
Eiendommen er i dag registrert som LNFR og 

naust og er delvis bebygd med naust og 

bolighus.  

 
Forslagsstiller ønsker å omregulere til 

naustområde i strandsonen. Område sør for 

dette skal være regulert til Fritids- og 

turistformål i kombinasjon med 

fritidsbebyggelse. Innspillet gjelder 5-10 naust 

og 5-10 enheter hytter/utleiehytter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Åpen jorddekt fastmark og skog (AR5). Muligens 

beiteområde for sau.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. Kan blant 

annet være kystlynghei. 

Trafikksikkerhet  Kvervavegen (FV 6460 og ÅDT 500) fra Nordskag til 

Sørskaget har fartsgrense 50 km/t og det er registrert 4 

ulykker med lettere skader. Måsøyvalvegen har 

fartsgrense 50 km/t men svært liten trafikk. Her er det 

ikke registrert noen ulykker. Det er ikke gang/sykkelveg.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ca. 2 km til Nordskag med barnehage og skole. 

Flere boliger er planlagt i området. Det er ikke 

gang/sykkelveg, men skolebuss går langs Kvervavegen.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett i nærheten. Frøya kommune har god 

kjennskap til VA løsningen i området, herunder et nytt 

etablert minirenseanlegg i 2016/2017 som sannsynligvis 

kan ivareta en god avløpsløsning for planlagte tomter. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst må vurderes oppgradert ved en utbygging. 
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Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted. Det er ikke gang/ 

sykkelveg, men bussholdeplass.   

Vann og vassdrag  Det aktuelle området ligger innenfor strandsonen. Det er 

bratt ned mot sjøen og fritidsboliger vil ligge 

tilbaketrukket pga. topografien. Naustene vil ligge i 

strandsonen og vil privatisere mer enn det som er i dag.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke gang/sykkelveg til Nordskag som har barnehage, 

skole og butikk. Vil mest sannsynlig bli bilbasert.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er allerede avsatt flere områder i nærheten til 

naustbebyggelse, som ikke er bebygd. Det anbefales at 

disse bebygges før man åpner for ytterligere 

naustbebyggelse. Dette for å begrense privatisering i 

strandsonen.  

 Fritidsboligene vil få utsikt og kort vei til sjøen. Området 

er i hovedsak ubebygd. Ytterligere bebyggelse vil 

medføre privatisering og nedbygging av strandsonen. Det 

er tilstrekkelige arealreserver i nærliggende områder. 

Innspillet frarådes derfor.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-192 

Forslagsstiller Monicha Seternes/Måsøval fiskeoppdrett AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/13 

Dagens arealbruk Akvakultur 

foreslått formål Kombinert næringsbebyggelse og havn 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

Dagens formål Planlagt formål 

 

Området er regulert til akvakultur. Dette er 

Måsøval sitt tidligere settefiskanlegg og brukes 

i dag som lagerområde.  

 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 

utbygging av kaianlegg i tilknytning til 

næringsbebyggelsen. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk 0  Ikke relevant 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for 

artsmangfold ved den aktuelle del av eiendommen. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Daløya, i ca. 500 m avstand til fylkesvei 410, 

ÅDT 260. Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner innenfor den aktuelle 

delen av eiendommen.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Frøya 

strandsone med tilhørende sjø og vassdrag, fotturområde 

med muligheter for jakt og fiske. Hekkende havørn.  

Tiltaket vil i liten grad forringe dette noe mer enn i dag.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt VA-nett lang fylkesveien.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 410 via Daløya (ca. 500m).  

Fv.410 betjenes av bussrute 524, og kart oppgir at det er 

en bussholdeplass ved avkjørsel til Hauganveien.  
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Næringsarealer 
 

Innspillet vil bidra til økt areal avsatt til 

næringsvirksomhet, særlig innenfor havbruk. Bidrar til 

økt attraktivitet som næringskommune.  

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området ligger skjermet fra annen bebyggelse. Innspillet 

vil kunne bidra til økt sysselsetting.  

Vann og vassdrag  Arealet vil beslaglegge område i sjø for havn/kai.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Tiltaket vil være utsatt for havnivåstigning og stormflo.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  En regulering av kombinert næringsbebyggelse og havn 

kan anbefales. Det anses som positivt at næringsområde 

videreføres og benyttes til videre drift i tråd med 

planprogram. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-211-1 

Forslagsstiller Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/3 m.fl 

Dagens arealbruk Naturområde i sjø, FNF og FFNAF 

foreslått formål Naturområde i sjø, FNF 

Areal (daa)  

 
Området har i dag avsatt to områder til 

FNF – Naturområde, utenfor Titran og i 

Storfjorden. 

 
Området dekker flere viktige friluftsområder. God 

tilgjengelighet i strandsonen, uten ferdselsrestriksjoner. 

Mange hytter og fritidsboliger. Ønsker å bedre vilkårene 

for sjøørretten som gyter i Blakstadvassdraget. Ivareta 

fuglelivet bedre.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Det er registrert to godkjente akvakulturanlegg ved 

Gåsholman. Endring av arealformål til naturområde vil 

være i konflikt med eksisterende arealbruk på dette 

stedet.   

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Det er registrert mange funn av arter på de ulike 

holmene. Området har også mange forekomster av 

tareskog.  

Trafikksikkerhet 0 Ikke relevant 

Kulturminner og kulturmiljø  Slettringen er registrert som kulturminne. Formålet er 

ikke i konflikt med dette.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

0 Ikke relevant 

Folkehelse/ Friluftsliv  Deler av holmene og store deler av området på land er 

registrert som friluftslivsområder.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer  Det er registrert to lokaliteter for akvakultur innenfor 

området som ønsket avsatt til naturområde. Det er avsatt 

noe næringsareal på Titran som har kaivirksomhet og 

behov for nærhet til sjøen.  

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

0 Ikke relevant 

Vann og vassdrag  Arealforslaget vil ikke komme i konflikt med 

vannressurser, vann eller vassdrag.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Arealformålet vil ikke bidra til økt forurensning og det er 

ikke registrert forurensning som påvirker arealformålet.  

Klimatilpasning  Området vil bli berørt av havnivåstigning, men formålet 

vil ikke bli påvirket. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil potensielt være forbedrende for folkehelsen. 

Naturrisiko   Det er ikke fare for skred eller andre typer naturrisiko 

innenfor området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Å etablere et større naturområde i sjø for å sikre det 

biologiske mangfoldet og friluftslivet kan anbefales. Deler 

av forslaget er i midlertidig i konflikt med eksisterende 

akvakulturlisenser. Ved å begrense området til 

Blakstadvassdraget og området rundt Titran vil man 

likevel kunne sørge for god fremkommelighet for 

friluftslivet i området, samt ta vare på det biologiske 

mangfoldet under vann. Innspillet tilrådes delvis. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-211-2 

Forslagsstiller Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/3 m.fl 

Dagens arealbruk Naturområde i sjø, FNF, NFF og FFNAF 

foreslått formål Naturområde i sjø 

Areal (daa)  

 
Fire områder allerede avsatt til 

Naturområde i sjø. 

 
Større naturområde kan ses på som en styrking av 

allerede klassifiserte naturområder. Vil være mer 

robust mot forstyrrelser.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Det er registrert godkjente akvakulturanlegg på utsiden 

av det som er foreslått som naturområde i sjø. Disse 

kommer ikke i direkte konflikt med forslaget.  

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Det er registrert mange funn av arter på de ulike 

holmene. Området har også større sammenhengende 

forekomster av tareskog, kamskjell og skjellsand. 

Naturreservatet Vassholmen ligger innenfor området.  

Trafikksikkerhet 0 Ikke relevant 

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kjente kulturminner innenfor området.   

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

0 Ikke relevant 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er registrert som et viktig friluftsområde.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer  Det er ikke registrert næringsvirksomhet innenfor 

foreslått område.  

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

0 Ikke relevant 

Vann og vassdrag  Arealforslaget vil ikke komme i konflikt med 

vannressurser, vann eller vassdrag.  

 



 

103 
 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealformålet vil ikke bidra til økt forurensning og det er 

ikke registrert forurensning som påvirker arealformålet.  

Klimatilpasning  Området vil bli berørt av havnivåstigning, men formålet 

vil ikke bli påvirket. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil potensielt være forbedrende for folkehelsen. 

Naturrisiko   Det er ikke fare for skred eller andre typer naturrisiko 

innenfor området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Å etablere et større naturområde i sjø for å sikre det 

biologiske mangfoldet og friluftslivet kan anbefales. Et 

naturområde må knyttes til å bevare biologisk mangfold 

og de eksisterende verdiene som ligger der. Det 

anbefales å utvide Toskjæra til også inkludere 

Grognflesa, samt utvide med deler av Humlingsværet 

mot vest. Dette anses som mer hensiktsmessig, enn å 

avsette hele Ytterhølen til naturområde i sjø. Innspillet 

tilrådes delvis. 

Formannskapets innstilling   

 



Oppsummering innspill Nordskag krets 
 

 

 

Referanse 
i kart 

Ref.nr Innstilling Annet Sidetall 
KU/ROS 

Boligformål 
16/2312-25 PZZFWX Ja  s. 9 

16/2312-60 5AJQJW Ja Redusert avsatt areal. s. 11 

16/2312-91  Nei  s. 15 

16/2312-67 RQAJWK Nei I tråd med eksisterende plan. s. 17 

16/2312-100 Q5J382 Nei  s. 19 

16/2312-140 5A7KHD Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 21 

16/2312-187 T4FHT2 Nei  s. 22 

16/2312-201 CPJEIR Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 24 

Fritidsbolig 
16/2312-1  Nei Allerede avsatt areal 

reduseres og avsettes 
hensynssone bevaring 
kulturmiljø. 

s. 25 

16/2312-68 3CSFEP Ja  s. 30 

16/2312-87  Nei Allerede avsatt område i 
eksisterende plan foreslås tatt 
ut. 

s. 32 

16/2312-110  Nei Innspillet vil omfattes av en 
reguleringsendring. 
Reguleringsplanen foreslås 
opphevet. 

s. 36 

16/2312-115 KGVXB6 Nei I tråd med eksisterende plan. s. 37 

16/2312-117 4DZWEU Ja  s. 38 

16/2312-143 T8IX52 Ja  s. 40 

16/2312-146 S8SFH4 Ja  s. 42 

16/2312-198 7CSUHV Nei  s. 44 

Kombinert boligformål og fritidsboligformål 
16/2312-8 XHKVR2 Nei  s. 46 

16/2312-18 848KFN Ja  s. 48 

16/2312-19 4ZGP7K Ja  s. 50 

16/2312-113 XH2JGU Ja  s. 52 

16/2312-158 P5HQC4 Ja  s. 54 

16/2312-170  Nei  s. 56 

16/2312-189 3W66R7 Nei  s. 58 

16/2312-191 TBZVFZ Nei  s. 60 



Næring 
16/2312-69 STEIAE Ja  s. 62 

16/2312-72 W7QWQT Ja  s. 67 

16/2312-173  Ja  s. 70 

Offentlige formål 
16/2312-137 HGYMKE Nei Omfattes av reguleringsplan.  s. 72 

Sjørelaterte formål og andre kombinerte formål 
16/2312-64 54TV37 Ja  s. 73 

16/2312-86 E6Z7UH Nei  s. 75 

16/2312-98 5EUF4Y Ja  s. 78 

16/2312-104 6PUW62 Ja  s. 81 

16/2312-114 XMFKMM Nei  s. 83 

16/2312-116 U6NKZT Nei  s. 85 

16/2312-150  Ja  s. 87 

16/2312-168 D4STUB Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 89 

16/2312-169 EJDGM8 Ja  s. 90 

16/2312-171  Nei  s. 92 

16/2312-172  Ja  s. 94 

16/2312-186 UIV7PN Nei  s. 96 

16/2312-192 YUT4VY Ja  s. 98 

16/2312-211  Ja Redusert areal. s. 100 

 



P

P

P

P

P

P

P

P

16-2312-1

16-2312-1

16-2312-3

16-2312-4/112

16-2312-6

15-30 hytter

16-2312-8

6-8
boliger

3-5
hytter

16-2312-9

16-2312-16

16-2312-16

Videreføring
av
godkjent
regplan

16-2312-18
10 Sjøhus 16-2312-18

3 Bolig/fritidsbolig

16-2312-18

4 Fritidsboliger

Naust16-2312-25

16-2312-34
Utvidelse av
boligformål

16-2312

16-2312-60

Boliger og
utleieboliger

16-2312-64

Fridsbolig med
naust/kai/brygge

16-2312-65
Sjøhus 4 stk

16-2312-65

16-2312-65

16-2312-67

16-2312-68
2 fritidsboliger
Plassering er litt diffus.

16-2312-69

Settefiskanlegg

16-2312-72

Camping

16-2312-73

Småbåthavn

16-2312-75

1 enhet

16-2312-4

Større naust og
adkomst til
småbåthavn

16-2312-79

16-2312-80

16-2312-82

16-2312-87

Naust

16-2312-91

16-2312-98

Rorbu/næring

Sjøhus/naust

16-2312-100

2-3 boliger

16-2312-104

Utfylling og utbygging av
sjøhus/naust

16-2312-108
3-5 enheter

16-2312-110

Gjeldende
regulering
ønskes
opprettholdt

16-2312-111

Veg til 16-2312-49. Må
ses i sammenheng

Ønsker en
forlengelse av
naustrekken

16-2312-113
5
enheter

16-2312-114

2 båtplasser

16-2312-115

Bolig eller
hytte

16-2312-116

Bygg for lagring av

båter

16-2312-117

LNF

16-2312-118

Fritidsboliger med
tilhørende naust

16-2312-119

Utvidelse av hyttefelt til 30
m fra sjø.

16-2312-120

Fritidsboliger,
kanskje
bolig

fritid

16-2312-129

4 enheter

16-2312-9

16-2312-140

2 enheter

16-2312-143

16-2312-146

16-2312-147

16-2312-150

Naust

16-2312-153
Flytte vern av
strandsone fra 100 til
35 m

(16-2312-154)

16-2312-155

Naust

16-2312-157

16-2312-157

16-2312-157

16-2312-158

16-2312-166

Kombinert
næring og
havn

16-2312-168

Kombinert bolig og
næring

16-2312-169

Kombinert
næring
og havn

16-2312-170

20 boliger og
hytter

16-2312-171

16-2312-172

16-2312-173

16-2312-175

Småbåthavn

Naust

16-2312-175

16-2312-177

5 boliger

16-2312-178

Hensynssone
friluftsliv

16-2312-180

Massedeponi

16-2312-182

12
enheter

16-2312-185

2 enheter

16-2312-186

Naust

16-2312-187

60 enheter

16-2312-189

Komb.
bolig/fritid

16-2312-191

Komb.
bolig/fritid

16-2312-192

Komb.
Havn/næring

16-2312-198

10 enheter

16-2312-199
adkomst
til bolig

16-2312-201

16-2312-204

16-2312-211

16-2312-211

(16-2312-76)

16-2312-86

16-2312-86

2 boliger, 6-7 hytter

4-5 hytter

16-2312-137

16-2312-131

Bolig/fritid

Naust

Småbåthavn

16-2312-85

(16-2312-19)

16-2312-152

16-2312-83

4-8 enheter
fritidsbolig

Reguleringsendring
Ca 20 fritidsboliger+
naust

16-2312-194

utvidelse av
16-2312-131
eller 157

2 -3
enheter

2 enheter

2 enheter 16-2312-83

16-2312-211

16-2312-87

BN23

o_BOP1

LSF1

L8 L2

BN24

SHA1

BFR1

VS1

BFR2

B4

VS2

BFR3

BA1
BAB14

B10

B13

B20

B31

BAB30

BA6

LSF3

LSF4

B35

BFR5

BN3

BN5
BN6

VS7

B37

BN8

LS2

BAB6

B40

BN9

BAB8

LS4

BAB9

B47

H910_10

SV1

BAB4

LS6

VS10

LS7

BN10

L4

BFR26

BFR8

BFR9

B55

BFR12

BFR14

BAB16

BAB17

B58

BFR16

B59

BAB1

BN16

BKB1
BN17

BKB2

BKB3

S1

VKA2

LS11

BN18

VS15

BAB18

BFR17

BAB19

LSB5

BFR19

L6

BFR18

B70

BAB20

BKB4

B72

BKB6

BKB7

BFR22

B73

VFR

V

B76

LSF6

H530_1

BKB13

BFR23

o_BOP3

o_BOP4

BAB5

VS14

BA2

BN20

LS10

H530_2

BFR24

BFR25

konflikt 16-2312-131-157

Konflikt 16-2312-131-199

SV3

B87

H910_1

H910_2

H910_3

H910_4

SV4BAB3

H910_5

H910_6

LS9

BKB11

H910_7

SV5

H530_3

VS19

Småværet

Tjønnøya

Kya

Setra

Gåsøya

Dragsneset

Ytte
rhølen

Sørdyrøya

Skjelvika

Lyngøya

Auka

Leirvika

Humlingsværet

Gursvikdalen

Vågøya

Sandviksundet

Frøyhavet

Langvatnet

Bremneset

Tverrvågen
Kjerkdalsvatnet

Innerhølen

Espneset
Tuvneset

Kvisten

Husvika

Frøya

Valvåg

Nord-

skaget
Steinsvatnet

Lunheim

Daløya Haugen

Skardsvågen

Bustvika

Storfjorden

Stordola

Sør-Frøya

Avløysa

Bua

Vågøya

Storhallaren

Kartet viser rådman nens in nstillin g av formål til ru lleri ng av kom meplan en s
arealdel i 201 8.

D et forenklede bakgrun nskartet viser gjeldende LN F-om råde r (Landbru k
N atur og Frilu ftsliv), omriss av gjeldende regu leringspla n er, veier og
stedsn avn

Tegn forklaring

0 250 500 750 1000 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8

Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

Gren se for arealformål
Planavgren sn ing

Veier

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Tjenesteyting

Næringsbebyggelse

Andre typer bebyggelse

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Kommuneplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §1 1 -7 NR.1 )

LN FR-areal, landbruk, natur og friluftsformål

LN FR-areal,spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

LN FR-areal

Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsformål (PBL2008 §1 1 -7 NR.5)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Småbåthavn

Kombinerte formål sjø og vassdrag

Kommuneplan-Bruk og vern av sjø og vassdrag(PBL2008 §1 1 -7 N R.6)

Angitthensynsone - Bevaring kulturmiljø

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Kommuneplan-H ensynsoner (PBL2008 §1 1 -8)

Fritids- og turistformål

Frem tidige formål

I n n sp i l l ti l ko m m u n e p l an e n 2 0 1 8 - B e h an d l i n g i fo rm an n s kap e t



E

E

C

E

C

D

C

H910

1620200101
FH Havnevågen

UB 15

1620200910
H910

H910

1620200906

1620200505

H910

H500_1

UB 16

SBH

SBH

SBH

LNF F 2

SH

LNF FB 5

LNF B 2LNF B 2

LNF B 2

LNF B 4

LNF B 4

LNF FB 6

LNF F 3

LNF F 3

F9

SBH

SBH

H910

LNF
FB

2

1620198002

H910

H910

1620200302

1620200501

LNF FB 3

LNF FB 5

LNF B 3

H910

1620200306

LNF FB 3
LNF FB 3

LNF FB 3

LNF B 4

LNF B 4

LNF FB 4

LNF FB 4

LNF FB 6

LNF FB 6

LNF FB 4

DYRØY OPPVEKSTSENTER

H910

UB 9

UB 9

Godhavna, deler av gnr 5, bnr 21

Godhavna, deler av gnr 5 bnr 15

SBH

SBH

LNFF 3

LNFF 4

H910

H910

1620198402

1620200402

H910

1620200503

1620200201

1620200301

H910

1620200706

1620200305

H910

H910

H910

H910

1620200303

LNFF 5

LNF N

LNF FB 7

LNF F 4

LNF F 5
LNF FB 5

LNF FB 5

LNF FB 6

LNF FB 3
Hallaren kirke

SH

LNF F 9

SH

UF 24

15 Skarsvåg NAF

14 Storfjorden FNF

LNFFB 3

LNF FB 15

LNFF 5

LNFF 5

H910

H910

1620199602

H910

LNFF2

LNFFB 2

LNFFB 2

Levika - Dahlø

1620200801

1620198901

SBH
SBH

SBH

H910

H910

H910
1620198301

1620200807

1620200805

FH Bremnesvågen

UB 11

LNFFB 6

LNFFB 6

H910

1620200003

LNFF 2

H910

1620200810

LNFF4

9 Straumøyvågen F

LNFFB4

SBH

SBH

SBH

1620198302

H910

H910

1620200914

H910

LNF FB 3

LNF FB 3

1620200901

1620200502

H910

1620200202

H910

H910

1620200405

1620200808

H910

13 Titran FNF

LNF FB 5

FH Titran

LNFF2
SBH

LNFF2

LNFF2

LNFF3

LNFF3

kapell

gravlund

LNFFB6 LNFFB6

LNFFB6

LNFF6

LNFF8

H910

ID 1620201004

1620200004

H910

H910

1620198801

UB 7

UB 13

19 Humlingsvær og Hilbåskjæret

LNF F 2

LNF F 3

LNF FB 4

LNF FB 5

FH Sandvik

H570_8

LNF F 5

ID 1620200102

H910

SBH

LNF B 4

LNF B 4

LNF F 4

LNFF 6

10 Rognansvaet F

11 Dyrøysvaet F

FH Ørnflaugvågen

UB 8

H580_5

FFNAF Flerbruksområder i sjø

21 Toskjæra N

19 Humlingsvær og Hilbåskjæret N

12 sjøområder NNF

FH Kya

16-2312-18
10 Sjøhus

4 Fritidsboliger

16-2312-25

16-2312-62

Boliger og
utleieboliger

16-2312-64

Fritidsbolig med
naust/kai/brygge

16-2312-68
2 fritidsboliger

16-2312-69
Settefiskanlegg

16-2312-72

Camping

16-2312-98
Fritid - turisme

Sjøhus/naust

16-2312-104

Utfylling og utbygging av
sjøhus/naust

16-2312-113
5 enheter

16-2312-117

16-2312-143

16-2312-146

16-2312-150
Naust

16-2312-158

16-2312-169

Kombinert
næring
og havn

16-2312-172

16-2312-173

16-2312-192

Komb.

Havn/næring

16-2312-211

16-2312-211

16-2312-19

16-2312-211

16-2312-211

Krigsminne Stabben fort
16-2312-1

Tilbakeføring LNF

16-2312-87

Tilbakeføring LNF
16-2312-110

16-2312-211

16-2312-211

16-2312-211

Kartet viser anbefalte innspill til rullering av kommuneplanens arealdel i 201 8 sammen med gjeldende arealplan.
Det forenklede bakgrunnskartet viser gjeldende LN F-område r (Landbruk N atur og Friluftsliv), omriss av gjeldende
reguleringsplaner, veier og noen stedsnavn

Tegnforklaring

0 250 500 750 1000 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8
Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

Planavgrensning

Grense for arealformål

Felles for kommuneplan PBL 1 985 og 2008

Veier

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Tjenesteyting

Næringsbebyggelse

Andre typer bebyggelse

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Kommuneplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §1 1 -7 NR.1 )

LNFR-areal, landbruk, natur og friluftsformål

LNFR-areal, spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

LNFR-areal

Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsformål (PBL2008 §1 1 -7 NR.5)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Småbåthavn

Kombinerte formål sjø og vassdrag

Kommuneplan-Bruk og vern av sjø og vassdrag(PBL2008 §1 1 -7 NR.6)

Angitthensynsone - bevaring kulturmiljø

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §1 1 -8)

Fritids- og turistformål

Fremtidig

Nåværende

Angitthensyngrense

Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø

Angitthensynsone - Bevaring kulturmiljø

Angitthensynsone - Randområder til nasjonalpark/landskapsvernom råde

Båndlegginggrense nåværende

Båndlegging for regulering etter PBL - fremtidig

Detaljeringgrense

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Boligbebyggelse - nåværende

Fritidsbebyggelse - nåværende

Forretning - nåværende

Tjenesteyting - nåværende

Fritids- og turistformål - nåværende

Næringsbebyggelse - nåværende

Idrettsanlegg - nåværende

Andre typer bebyggelse - nåværende

Grav og urnelund - nåværende

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur- nåværende

Havn - nåværende

Parkering - nåværende

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåvære nde

LN FR-areal ,Spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse - nåværende

LN FR-areal ,Spredt boligbebyggelse - nåværendeC

LN FR-areal ,Spredt fritidsbebyggelse - nåværendeD

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende

Småbåthavn - nåværende

Fiske - nåværendeE

Akvakultur - nåværende

Drikkevannr - nåværende

Naturområde vann - nåværende

Friluftsområde - nåværende

Kombinerte formål sjø og vassdrag - nåværende

Byggegrense

Forbudsgrense sjø

Kraftledning

Kommuneplan/Kommunedelplan PBL 2008

I n n sp i l l ti l ko m m u n ep l an en s areal d el - i n n sti l l i n g ti l fo rm an n skap et



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: CPJEIR Registrert 

dato:31.05.2018 

21:40:33

Antall vedlegg: 3

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Knut S. Reitan

Dato

31.05.2018

Adresse

Vasskaiveien 11

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

90864535

E-post

k.reitan@me.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Titran

Gnr

1

Bnr

130

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Fritidsboliger

Hva ønskes området brukt til?

Bolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Vi ønsker å rive eksisterende bolig og erstatte med ny helårsbolig.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



442 m2.

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

5m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

I nærmeste framtid.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

15

Barnehage

15

Nærbutikk

15

Større arbeidsplass

15

Gang- og sykkelvei

30

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Eiendommen er vel å betrakte som nærområde iom at det er helårsboliger i nærheten. Ingen allmenn ferdsel på eiendommen.

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Eiendommen ligger utenfor skolebussruten.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Huset er i så dårlig forfatning at deler etter hvert  kan løsne og forårsake skade i nærområdet.



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Huset har stått ubebodd i flere år og er i dårlig forfatning/ubeboelig slik det fremstår idag. 
Vi ønsker å bygge nytt hus på eksisterende tomt.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt innersida Titran.jpg

Flyfoto.JPG

Oversikt eiendom.JPG









Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: T4FHT2 Registrert 

dato:31.05.2018 

13:35:00

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

INGENIØR LEIF FORDAL AS

Dato

31.05.2018

Adresse

Postboks 143

Postnr

7239

Poststed

Hitra

Telefonnummer

91510808

E-post

leif.fordal@ilfas.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

THM INVEST AS på vegne av Lisa Oddny Fillingsnes Grytvik

Eiendommen

Stedsnavn

Nordbakken, Nordskag

Gnr

15

Bnr

13

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF

Hva ønskes området brukt til?

Boligformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



60 boenheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

93 da

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

200 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2019-25

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

16

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

3

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det vil bli etablert frittliggende gang-/sykkelvei

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Høyspentlinje krysser det planlagte område; anses ikke å gi risiko og sårbarhet ved utbygging med overholdelse av avstandskrav



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Se vedlegg

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kart over planområde.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 5A7KHD Registrert 

dato:29.05.2018 

18:05:15

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Eva og Jørn Nordskag

Dato

29.05.2018

Adresse

Skibuveien 12

Postnr

7268

Poststed

7268 TITRAN

Telefonnummer

91377987

E-post

eva@omhas.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Titran. Eiendommen Hanshaugen.

Gnr

1

Bnr

43

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Fritidsboliger.

Hva ønskes området brukt til?

Boliger.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Vi ønsker å rive et eksisterende gammelt hus som står til nedfalls og erstatte det med et nytt hus mest mulig lik det opprinnelige 
på samme tomt, og ønsker at det skal brukes til helårsbolig. Det ønskes også mulighet for å bygge et bolighus nord for 



Hanshaughuset etter hvert.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 6 mål.

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

5 m.

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Det er privat avløpsnett med 4 kubikk slamavskiller. Har planer om å få rive huset så snart som mulig, da det er et trist syn slik det 
står. Ønsker så å bygge nytt hus så snart som råd er.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

15

Barnehage

15

Nærbutikk

15

Større arbeidsplass

15

Gang- og sykkelvei

30

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Hanshaugen har helårsboliger i nærheten, så det er vel å betrakte som nærområde, selv om det ikke er allmenn ferdsel på 
eiendommen.

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skoleveien er trygg, da skoleskyssen foregår med buss.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Huset i seg selv kan etter hvert  medføre risiko når det blåser, ved at gammelt treverk kan løsne. 

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Vi vil rive det gamle Hanshaughuset som er i elendig forfatning og har vært ubeboelig i mange, mange år, bygge et nytt på 
samme tomt og i samme stil som det gamle. Dette for å bevare byggeskikken og boligmiljøet. 
Vårt ønske er først og fremst at nye generasjoner kan få bo på Hanshaugen slik slekta har gjort siden 1880-årene på denne flotte 
utsiktstomta.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt Innersida Titran.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: Q5J382 Registrert 

dato:25.05.2018 

10:29:13

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

XPRO AS

Dato

25.05.2018

Adresse

Omagata 124

Postnr

6516

Poststed

Kristiansund

Telefonnummer

90368417

E-post

marianne.stordahl@xpro.as

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Roger Bekken

Eiendommen

Stedsnavn

Kverva - Heia

Gnr

16

Bnr

18

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF

Hva ønskes området brukt til?

LNF med spredt bolig og fritidsbebyggelse

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



2-3 boligtomter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

5633

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

250

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Roger Bekken, 7266  Kverva har avtale om kjøp av parsell gnr 16 bnr 18

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart som mulig, når de formelle dokumentene er avklart og område er frigitt for bebyggelse

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

2

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

5633

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss til Nordskaget Barneskole

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen kjente

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Området er allerede bebygd i dag med bolig på gnr 16 bnr 18, og området fremstår i dag som et området med spredt bolig og 
fritidsbebyggelse. En fortetting av boliger i eksisterende område med eksisterende veger, og i nærheten av VA anlegg 
(minirenseanlegg) ved Måsøval Sørskaget, gir gode forutsetninger for å sette av området i kommuneplana som LNF med tillatelse 
for spredt boligbebyggelse. Ny bebyggelse vil følge eksisterende bebyggelse mot sjøsiden (ligge i tilnærmet lik avstand til sjø) , og 
vil således ikke privatisere strandsonen ut over det som er etablert pr. i dag. I tillegg er områdets beskaffenhet mot sjøsiden så 
bratt at privatisering av strandsonen synes vanskelig. Frøya kommune har god kjennskap til VA løsningen i området, herunder et 
nytt etablert minirenseanlegg i 2016/2017 som sannsynligvis kan ivareta en god avløpsløsning for planlagte tomter. 
Det er allerede etablert adkomst ved hovedadkomsveï, samt at det er en enkel veg opp til eksisterende bygningsmasse som gir 
tilgang til område, uten vesentlige terrenginngrep. Det planlegges å benytte samme adkomst for fremtidig bebyggelse. 
I kartvedlegg beskrives dagens planformål, topografi, miljøstatus, avstand til VA anlegg m.v. 
Med bakgrunn i overnevnte ber vi Frøya kommune ta saken opp til vurdering, og med dette frigi området for bygging. Vi ser frem 
til en positiv behandling av innspillet.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartvedlegg innspill gnr 16 bnr 18 til kommuneplanas arealdel Frøya kommune mai 2018.pdf



XPRO AS, MOLDE
Oscar Hanssens veg 7
N - 6415 MOLDE

XPRO AS, KRISTIANSUND
Omagata 124
N - 6517 KRISTIANSUND

XPRO AS, ÅLESUND
Postvegen 2
N - 6018 ÅLESUND

XPRO AS, OSLO
Hasleveien 15E
N - 0571 OSLO

XPRO AS, TRONDHEIM
Hornebergveien 7A
N - 7038 TRONDHEIM

1 av 4

Frøya komm une
Innspill kommuneplan
7260 SIST RANDA

Kartvedlegg til innsp ill kommuneplan Frøya kommune , gnr 16 bnr 18 ved
Kverva, eiendommen Heia
På vegne av forslagsstiller Roger Bekken , 7266 Kverva og tidligere forhåndskon feranse 11.mai med
Frøya komm une oversendes innspill til kommuneplanas arealdel. Vedlagte brev viser utsnitt av kart
som viser eiendommens beskaffenhet og pl anformål pr. i dag .

Gjelder gnr 16 bnr 18 i dag bebygd med 1 enhet.

Planformål i dagens gjeldende kommuneplan LNF og a vstand til godkjent VA anlegg

Vår ref: Marianne Stordahl
Deres ref:
Dato: 23.05.2018

GNR 16 BNR 18



 
 

 
 
 
 
 

XPRO AS, MOLDE 
Oscar Hanssens veg 7 
N-6415 MOLDE 

    XPRO AS, KRISTIANSUND 
    Omagata 124 
    N-6517 KRISTIANSUND 

        XPRO AS, ÅLESUND 
        Postvegen 2  
        N-6018 ÅLESUND   

       XPRO AS, OSLO 
       Hasleveien 15E 
       N-0571 OSLO 

XPRO AS, TRONDHEIM 
Hornebergveien 7A  
N-7038 TRONDHEIM 
 

 

2 av 4 

Topografi 3 D flyfoto: Eksisterende bebyggelse på området Heia 

 
 
Eksisterende bebyggelse i området ved området Heia 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

XPRO AS, MOLDE 
Oscar Hanssens veg 7 
N-6415 MOLDE 

    XPRO AS, KRISTIANSUND 
    Omagata 124 
    N-6517 KRISTIANSUND 

        XPRO AS, ÅLESUND 
        Postvegen 2  
        N-6018 ÅLESUND   

       XPRO AS, OSLO 
       Hasleveien 15E 
       N-0571 OSLO 

XPRO AS, TRONDHEIM 
Hornebergveien 7A  
N-7038 TRONDHEIM 
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Kulturminner og natur; Ingen registrerte for område Heia 

 
 

Naturmangfold: Ingen registrerte for område Heia 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

XPRO AS, MOLDE 
Oscar Hanssens veg 7 
N-6415 MOLDE 

    XPRO AS, KRISTIANSUND 
    Omagata 124 
    N-6517 KRISTIANSUND 

        XPRO AS, ÅLESUND 
        Postvegen 2  
        N-6018 ÅLESUND   

       XPRO AS, OSLO 
       Hasleveien 15E 
       N-0571 OSLO 

XPRO AS, TRONDHEIM 
Hornebergveien 7A  
N-7038 TRONDHEIM 
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Kystlynghei og andre valgte naturtyper; ingen registrerte områder ved Heia; 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
XPRO AS 
 
 
Marianne Stordahl 
Project manager 







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: RQAJWK Registrert 

dato:16.05.2018 

14:30:10

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Solveig P. Dahlø Gitmark

Dato

16.05.2018

Adresse

Bandyveien 26

Postnr

4021

Poststed

Stavanger

Telefonnummer

99522906

E-post

dardeidum@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Daløya

Gnr

3

Bnr

59

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Bolig- fremre del av eiendommen 
LNF- baksiden av eiendommen 
Huset ligger i to soner

Hva ønskes området brukt til?

fortsatt bolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

1 bolig som i dag

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2 mål



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Området er allerede bebygd med 1 hus. Jeg har behov for omregulering fra LNF til boligformål, for å kunne utbedre eiendommen 
pga vannskade og utsigning av terrasse. Bør skje innen 5 år.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

9

Barnehage

9

Nærbutikk

9

Større arbeidsplass

9

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

arkeologiske enkeltminner

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det er ca 10 meter til to fritidsboliger, og her leker barn

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det ca 100 meter fra min eiendom til skoleveien. Utbedringer på min eiendom påvirker ikke skoleveien til barna i Daløya.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering



Boligen er bygget i en skråning og det renner vann herfra og under huset mitt, noe som gjør at huset er utsatt for fukt og 
råteskader

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Fremre del av eiendommen, mot hovedveien, ligger i område som kan bebygges. mens baksiden av huset, mot sjøen, ligger i 
LNF område. Her er behov for å gjøre en del utvendig arbeid, men det er jo ikke tillatt. Terrassen er bygget i skråning og holder 
på å skil ut over kanten. Det er alt for dårlig drenering rundt eiendommen, og vann fra høydedraget renner kontinuerlig inn i 
kjelleren. Bærebjelke er pga fukten svært rotten. På sikt må vi grave ut rundt eiendommen, samt endre på terrasse og muligens 
senke terrenget noe.  Dette er endringer vi ikke kan gjøre i dag pga halvparten av eiendommen ( delen som er mot sjøen) ligger i 
LNF område. Jeg ønsker at en større del av eiendommen omreguleres fra LNF til at det er tillatt med bebyggelse. Uten de 
nødvendige utbedringer vil eiendommen forfalle.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 5AJQJW Registrert 

dato:07.05.2018 

16:44:13

Antall vedlegg: 7

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Per Ivar Aasland

Dato

07.05.2018

Adresse

kvervaveien, 114

Postnr

7266

Poststed

Kverva

Telefonnummer

46654655

E-post

per@modlin.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Per Arne Aasland

Eiendommen

Stedsnavn

Bergheim

Gnr

15

Bnr

9

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF (1 & 2?) Er usikker på oppdelingen. Det er idag ingen form for landbruksvirksomhet. Arealet er bebygd med spredt 
bebyggelse og det er skilt ut festetomter. Det er også tilknyttet strandsone mot Steinsvatnet og en sjøhustomt ut mot Hansbrygga. 

Hva ønskes området brukt til?

Boliger for salg, utleieboliger og bolig som jeg selv skal benytte. 



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Det er enda ikke bestemt hvor mange enheter man ønsker, jeg vil se i samspill med de andre bområdene hva som er 
hensiktsmessig og bygge. Det jeg kan si med sikkerhet er at jeg ønsker å bygge meg en bolig her selv og omtrent 10 
utleieenheter. Utleieboligene skal være formet for å tilfredsstille småbarnsfamilier og par. Det er sannsynlig at dette er boliger som 
blir attraktive for de arbeidene på Salmar. Men jeg er også åpen for å skille ut å selge ferdig boliger på tomten i fremtiden. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 30 Mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

Jeg vet ikke

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Min far er grunneier. 

Når har du planer om å bygge ut området?

Tidligst om 2-3 år.  men bygging av utleieboliger og boliger for salg vil foregå trinnvis i en periode på over 10 år, og være betinget 
at lukt fra fabrikker er håndtert. 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

20

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 



Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv

Salmar har en del trafikk, men denne går primært langs sørfrøyveien. Veien som vil lede fra boligfeltet går mot utfrøyveien og er 
langt mindre trafikkert. 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Ved en eventuell bygging vil det være unaturlig med beiting i dette området. Produksjon av matjord har for lengst opphørt og 
andre arealer på øya vil være mer egnet. evt landsbruksdrift i området vil være lite nyttig og heller ikke økonomisk. 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

25

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det bor barn innenfor festetomtene og disse leker nok litt i skogen rundt. 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skoleveien vil være trafikksikker fordi det idag stopper skolebuss rett på nedsiden av tomten og henter barn idag. På Kverva har 
ikke barn lov å gå langs veien til skolen, så alle benytter seg av bussen. Det er fra før av lagt opp bussrute som henter barn her. 



Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Generelle vindforhold, slik som ellers på frøya

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Området har tidligere vært luftet for utbygging, men min far hadde ikke kapasitet til å se saken igjennom. Jeg legger ved papirer 
som er relevant ifra den gangen. Men tegninger av byggende reflekterer ikke nødvendigvis hva som blir bygget i fremtiden. Her vil 
jeg forsøke å samarbeide med kommune og lokalt næringsliv for å bygge ut hensiktsmessig. 
 
Jeg mener en viktig faktor som skiller dette området fra Hola Hauan og Valen er at jeg selv har planer om å bygge her. Et hus 
som jeg selv kan bo i og utleieboliger. En faktor som hindrer utbygging på de to andre plassene er at man hele tiden venter på å 
få solgt nok før en igangsetting kan skje. I dette boligområdet er det jeg selv som vil påta meg ansvaret for å få frem tilstrekkelig 
infrastruktur til 8-10 utleieboliger og deretter vil det være lettere å skille ut og selge tomter eller ferdige boliger til andre fordi det 
grunnleggende er på plass. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

15 9 bolig plan.pdf

15 9 boligplan.pdf

Befaring og drøftningsmøte 15 09.pdf

båthavn tom 1509.jpg

Eiendom utledning 15 09.pdf

Omregulering Bergheim.pdf

Rekkehusplan 1509.pdf
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 jm arkitektkontor Jon Meland 
 Anthon Walles vei 36 1337 Sandvika 
 Telefon 67 55 09 50-52 
 Telefaks 67 55 09 53 
 E-post firmapost@jmark.no 
 Org.nr. 970 135 995 MVA 
 Konto nr   9235 20 48889 
 
Frøya kommune 
7260 Sistranda 
 
 
PRIVAT DETALJREGULERING – FORHÅNDSUTTALELSE TIL OPPSTART 
REGULERING 
Adresse: Nordskaget, Frøya, g/bnr 15/9-02 m.fl. 
Hjemmelshaver: Per Arne Aasland 
 
Bakgrunn 
Grunneier ønsker å detaljregulere eiendommen til boligformål. Jm arkitektkontor har på 
oppdrag av grunneier utarbeidet en illustrasjonsplan som viser forslag til utnyttelse. Planen 
oversendes Frøya kommune med den hensikt å få en forhåndsuttalelse fra kommunen og 
Fylkesmannen forut for eventuell oppstart av reguleringsarbeid. Det vises for øvrig til møte 
og kontakt med Otto Falkenberg og Marthe Fjellheim i Frøya kommune. Illustrasjonsplanen 
følger vedlagt. I det etterfølgende følger en kort orientering om eksisterende situasjon og 
illustrasjonsplanen. 
 
Eksisterende situasjon 
 

Eiendommen er i dag uregulert og avsatt i Kommuneplan til 
LNFB 2 område. Den 29 510 m² store eiendommen har 
atkomst fra fylkesvei 716 i nord, like ved utløpet av 
Steinsvatnet til Steinsbukta. Terrenget er ulendt, kupert og til 
dels bratt. Eiendommen skråner ned mot Steinsvatnet i øst. 
Eksisterende bebyggelse består av noen frittliggende bolighus, 
uthus og et par feriehus, og det er bebyggelse på begge sider av 
den private atkomstveien inne i området. Eiendommen har 
fjellgrunn og er bevokst med løvtrær og nåletrær. Det går en 
kraftlinje på sørsiden. Vest for eiendommen, langs fylkesveien, 
ligger spredt bolig- og feriebebyggelse.  

 
 

Utsikt mot Steinsbukta og Steinsvatnet fra eiendommens øvre nivå 
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Eiendommen sett fra østsiden av Steinsvatnet (utløpet er skjult bak odden i forgrunnen) 
 
 
Illustrasjonsplan 

 
Reguleringsformål 
Området foreslås regulert til: 
 
Byggeområder 

 B1 - område for boliger med 
tilhørende anlegg i felt B1, 
spredt småhusbebyggelse 

 B2 og B3 - område for boliger 
med tilhørende anlegg i feltene B2 
og B3, rekkehus 

Fellesområder 
 felles avkjørsel, parkeringsplass, 

lekeareal for barn 
Friareal 
 
Atkomst, situasjon, parkering 
Eksisterende atkomst utbedres og 
forlenges mot vest for å gi atkomst til 
ny bebyggelse på tomtens høyeste nivå. 
Gangstier forbinder bebyggelse og 
uterom. Parkering foreslås anordnet på 
parkeringsplasser. Veier, parkering, 

bebyggelse og uterom er utformet med tanke på å bevare landskap og vegetasjon mest mulig 
ved å unngå sprengning og kompliserte grunnarbeider. Eiendommens østre del langs 
Steinsvatnet foreslås regulert til fellesområde og friareal.  
 
Bebyggelsens utforming, tilgjengelighet 
Felt B1 og B2 foreslås bebygd med terrasserte rekkehus i 2-3 etasjer på hver side av 
eksisterende atkomstvei. Bebyggelsen er organisert i svak vifteform på tvers av terrenget for å 
oppnå utsikt til Steinsvatnet, Steinsbukta og kveldsolen. Husene terrasseres med terrengfallet 
og kan utformes med felles terrasser for å skape sosiale møtesteder med sol og utsikt. 
Rekkehusene tenkes utformet med atkomstgallerier mot sørøst og kan ha store balkonger mot 
felles uterom/hager mot nordvest. Atkomstgallerier og heis gir tilgjengelighet for alle til alle 
etasjer og leiligheter.  
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Boligfeltene utgjør et enhetlig boligfelt som vil supplere og utfylle eksisterende 
boligbebyggelse langs begge sider av eksisterende atkomstvei.  
 
Felt B3 består av frittliggende småhus i én etasje pluss sokkel. Det forutsettes atkomst via 
utvendige trapper. Parkering på egen grunn. 
 
Boligsammensetning 
Bebyggelsens utforming tillater en fleksibel og variert sammensetning av leilighetstyper. 
Bebyggelsen rommer 2-, 3- og 4-roms ettplans leiligheter. I tillegg innpasses det noen 3- og 
4-roms i to plan for å oppnå flere varianter og størrelser. Se planfigurer nedenfor. 

 
 
Leiligheter på ett plan: 
2-, 3- og 4-roms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leiligheter over to plan:  
3- og 4-roms 
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Det foreslås videre å innpasse fellesfunksjoner som f.eks. gjesterom, fellesrom med kjøkken, 
vaskeri o.l. i den grad det vil være ønskelig eller behov for det, gjerne i tilknytning til en felles 
uteplass.  
 
Antall leiligheter og arealer 
Et foreløpig anslag gir følgende boligsammensetning og bruksareal m² BRA: 
 
2-roms:  31 stk a 42 m² = 1285 m² 
3-roms  13 stk a 54 m² = 695 m² 
4-roms  5 stk a 107 m² = 535 m² 
eneboliger  4 stk a 165 m² = 660 m² 
 
I alt 49 leiligheter og 4 eneboliger  3175 m² BRA 
 
Terrasser, balkonger og portrom er ikke inkludert i arealene, heller ikke utvendige boder, 
atkomstgallerier og garasjer. 
 
Endelig boligsammensetning vil bli fastlagt senere. 
 
Sandvika, 25.5.2012 
 
 
 
Jon Meland 
jm arkitektkontor  
 
 
 
Vedlegg: Illustrasjonsplan revidert 25.5.2012 
 
Kopi m/vedlegg: Per Arne Aasland og Knut Petter Gran 
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FRØYA – EIENDOMMEN 15/09-1 
 
NOTAT OM TOMTEBEFARING OG MØTE I FRØYA KOMMUNE  
 
Dato: 25.5.2011 
  
Prosjekt: Tomtebefaring, møte og dette notat er utført på oppdrag fra eiendommens 
hjemmelshaver Per Arne Aasland. 
 
Referanse: Se også notat no110112.01.doc 
 
Bakgrunn 
Fredag 20. mai 2011 var det en befaring på eiendommen og senere et møte med Frøya 
kommune, teknisk etat. På befaringen deltok Arnt Erik Botnvik fra Bygg og innredning 
Botnvik og Jon Meland fra jm arkitektkontor. Johan Bergheim, som er oppvokst og bor på 
stedet, var forhindret i å delta. Til stede på møte i kommunen var Marthe Fjellheim (plansak) 
og Otto Falkenberg (byggesak) fra kommunen og Jon Meland. Nedenfor følger en kort 
orientering om registreringer, befaring og møte.  
 
Eiendommens beliggenhet 
Eiendommen ligger på Nordskaget ved nordenden av Steinsvatnet like ved utløpet til 
Steinsbukta. Fylkesvei 716 skiller Steinsvatnet fra Steinsbukta med en smal kanal som, iflg. 
Bergheim, kan trafikkeres med småbåt på flo sjø.  
 

 
Eiendommens beliggenhet på Frøya 

 
  
Atkomst, størrelse/avgrensning 
Eiendommen har i dag bilatkomst fra fylkesvei 716 i nord. Botnvik mente at det foreligger 
veirett fra riksvei 716 i vest over eiendommene 15/22 og 15/12. Dette må avklares/stadfestes. 
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Botnvik mente også at området mellom fylkesveien og Steinsbukta tilhørte eiendommen. 
Dette fremgår også av kommunens kart (se gårds-/bruksnr), men området er i kommuneplan 
avsatt til landbruksformål.  
 

 
Oversikt over eiendommer (gårds- og bruksnavn). 15/09-1 er markert med gult. 15/34 brant 
ned til grunnen i 2010. Hytte nr 15/65 er avertert til salgs. 

 
 
 
 
 
 
 Atkomsten til eiendommene 15/12 og 15/22 

fra riksvei 716 
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Befaring - registreringer 
Botnvik og Meland besiktiget hele eiendommen. Botnvik hadde dagen før gått opp 
eiendomsgrensene sammen med Johan Bergheim. Eiendommen består hovedsakelig av 
bergknauser og spredt vegetasjon; lyng, furu, sitkagran og enkelte små løvtrær. Det går en 
høyspentlinje langs eiendomsgrensen i sør. En el luftkabel krysser eiendommen nord for 
15/57. Eiendommen har et øvre platå hvorfra det er fin utsikt sørover til Steinsbukta og øyene 
og havet utenfor og østover og nordover til Steinsvatnet. Vestover kan skimtes spedt 
småhusbebyggelse – naboer og gjenboere – mellom knauser og trær. 
 

Steinsbukta og havet utenfor til venstre på bildet, Steinsvatnet til høyre (panorert foto) 
 
Eiendommen 15/09-1 omkranser tre mindre eiendommer med boliger og tilhørende garasjer 
og uthus. Denne bebyggelsen består av trehus i én og to etasjer og har ulik alder og karakter. 
Tilhørende eiendommen er en enetasjes bolig i tre som leies ut til Johan Bergheim og frue. Se 
bilder nedenfor. Bergheim, som er oppvokst på eiendommen 15/9/2, solgte i sin tid 15/09-1 til 
Per Arne Aasland. Bergheim mente at Steinsbukta ikke egner seg til småbåthavn pga av 
eksponering mot kraftig nordavind. 
 

 
Venstre: Eiendommene 15/57 (blått), 15/9/2-3 og 15/29. Høyre: 15/09-1 (utleid) 
 
Johan Bergheims bror bor fortsatt i nabohuset 15/9/2. Innenfor eiendommen ligger også en 
liten hytte, 15/65, (eier Kato Mikalsen?) som nå er lagt ut for salg. Hytta og de to boligene 
nedenfor (østsiden) atkomstveien ligger innenfor kommuneplanens byggeforbudssone langs 
Steinsvatnet. 15/34 brant ned til grunnen i fjor. 
 
Møte i kommunen 
Eiendommen er uregulert og avsatt i kommuneplan som LNF område med byggeforbudssone 
langs vannet (nedenfor atkomstveien). Eiendommen kan bebygges med 2 boenheter, bolig 
eller fritidsbolig, i tillegg til eksisterende bebyggelse uten krav om reguleringsplan. Høyere 
utnyttelse med flere boenheter krever reguleringsplan og dispensasjon fra kommuneplan.  
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Øvrige eiendommer(15/3, 15/9, 15/49, 15/81) som tilhører samme hjemmelshaver, vil for 
øvrig være langt vanskeligere (umulig?) å få regulert til boligformål.  
 
Det er ikke offentlig kloakk på Nordskaget. Eiendommene har septiktanker. Se kart under. 

 
Det er regulert småbåthavn og område for feriehus i Steinsbukta. Se utsnitt av reguleringskart 
under. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartutsnitt av gjeldende 
reguleringsplaner. Brun-
orange farge er feriehus. 
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Mht veirett til eiendommen, så vil ev. tinglyste heftelser fremgå av grunnboka for 
eiendommer hos Statens kartverk.  
 
Det vil sannsynligvis ikke være problematisk å få regulert eiendommen 15/09-1 til 
boligformål med en høyere utnyttelse. Men 20-25 boenheter som antydet av Meland, er 
antakelig for mye og antakelig langt større enn dagens boligbehov. Falkenberg kunne opplyse 
om at kommunen har regulert og lagt ut for salg et mer sentralt boligfelt hvor det ennå er flere 
ledige eiendommer; 13-14 tomter i Dyrvik hvorav 5-6 er usolgt. I tillegg er det planlagt 80 
boligtomter i Beinskaret reguleringsplan! Falkenberg mente at det er større etterspørsel etter 
boliger med nærhet til butikksentra, skoler og serviceinstitusjoner som finnes på Sistranda. 
 
Men Nordskaget er en bærekraftig grend med Nordskaget oppvekstsenter (barneskole og 
barnehage), nærbutikk og den store fiskeforedlingsbedriften Salmar som nylig har ekspandert. 
Nede ved Steinsbukta ligger også et serveringssted/kro i et sjøhus.  
 
Det kan tenkes at Salmar har et boligbehov for bedriftens ansatte. På Frøya er det også en 
større gruppe innflyttere fra f.eks. Litauen som synes å være godt integrert i lokalsamfunnet. 
Disse, mente Falkenberg, har et behov for rimelige boliger.  
 
Falkenberg mente at man kanskje burde lodde markedet før en eventuell regulering hvis ikke 
hjemmelshaver eller tiltakshaver har en klar idé om hvordan eiendommen skal utvikles. 
Eiendomsmegler 1 v/Irene Torsø på Sistranda vil kunne gi informasjon om boligmarkedet. 
 
Det er flere entreprenører som har kapasitet til å bygge ut boligfelt på Frøya, bl.a. 
Snekkerservice Frode Riiber og Norgesgruppen.  
 
Møtet med kommunen var å betrakte som et drøftingsmøte. Et oppstartmøte med kommunen 
berammes før oppstart av planarbeid. Til et slikt møte utarbeides skisse til reguleringsplan 
med forslag til atkomst og tomtedeling. 
 
Sandvika, 25.5.2011 
 
 
 
Jon Meland 
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 jm arkitektkontor Jon Meland 
 Anthon Walles vei 36 1337 Sandvika 
 Telefon 67 55 09 50-52 
 Telefaks 67 55 09 53 
 E-post firmapost@jmark.no 
 Org.nr. 970 135 995 MVA 
 Konto nr   9235 20 48889 
 
FRØYA – EIENDOMMEN 15/09-1 
 
NOTAT  
 
Dato: 12.1.2011 
  
Prosjekt: Registrering/utredning 
 
Eiendommen er én av flere eiendommer med samme hjemmelshaver: 
 

 15/09, Stein, 4 teiger (nr 1 planlegges bygget ut med formål bolig) 
 15/49, Dalen, 2 teiger 
 15/89, Slipviken, fritidshus 

 
Hjemmelshaver: Per Arne Aasland 
 
Eiendommen 15/09-1 vurderes bygget ut med boliger. Eiendommen ligger i område 
Nordskaget. 
 
Nedenfor følger en kort orientering om planstatus: 
 
Eiendommen er ikke regulert, men inngår i Kommuneplan. 
 
Kommuneplan 
Kommuneplanens arealdel fremgår av illustrasjon under. 15/09-1 avmerket med rød sirkel. 
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Eiendommen er i kommuneplan avsatt til bolig/fritidsboligformål. Det kan bygges to 
boligenheter på eiendommen i tillegg til eksisterende bebyggelse. Antall enheter er angitt på 
plankartet (LNF FB 2). Høyere utnyttelse / flere enheter vil kreve regulering av eiendommen 
og dispensasjon fra kommuneplan. Reguleringsplan vil forutsette politisk behandling/vedtak.  
 
 
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 
Del av bestemmelsene er rammet inn nedenfor: 
 
4.4.2. Bestemmelser til Landbruks- natur og friluftsformål der spredt bygging av bolig 
fritidsbolig eller næringsbygg er tillatt. (antall enheter er definert i plankartet). 
 
Generelle bestemmelser for bygg i strandsonen 3.10 gjelder. 
 
Ved utbygging av 3 enheter eller mer er det krav om reguleringsplan. 
 
 
Kommuneplanens bestemmelser kan lastes ned fra kommunens kartside.  
 
Videre arbeid ved utarbeidelse av reguleringsplan 
Ved oppstart av reguleringsplan, må det avtales oppstartmøte med kommunens plankontor. 
Kommunen vil trenge opplysning om eiendom, hjemmelshaver, ansvarlig søker og 
illustrasjonsplan som angir utnyttelse, trafikkforhold, mm. 
 
Det anbefales likevel å starte med et såkalt drøftingsmøte med kommunen for å avklare 
plankontorets syn på en eventuell regulering av eiendommen.  
 
Kontaktperson i kommunen 
Marthe Fjellheim, planlegger i Hitra kommune, Teknisk avdeling.  
Telefon direkte: 72 46 32 84, mail adresse: Marthe.Fjellheim@froya.kommune.no 
 
Sandvika,  
 
 
 
Jon Meland 



 

 

 

  
BERGHEIM PANORAMA 
ET BOLIGPROSJEKT I HJERTE AV FRØYA 
 

 
Boligmangelen på Frøya er et stort problem som hindrer potensielle innflyttere i å bli 

fastboende. Det er en flaskehals som hemmer regionens utvikling og kommunen har lenge 
etterspurt gode løsninger på bolig problematikken. I denne prosjektpresentasjonen 

kartlegger vi boligmangelen på Frøya, undersøker hvilke behov som må dekkes og gjør 

rede for mulige løsninger på problemet.  
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BERGH EI M PAN ORAM A
ATTRAKTI VE OG SM ARTE H JEM .

O mråde
Prosjektet finner sted på Bergheim midt i Nordskaget. I nærheten
finner vi Salmar, d agligvare butikk, oppvekstsenter , H ansbrygga,
S teinsvatnet og friluftsområder. Det er også et krysningspunkt for
Sørfrøyveien og Utfrøyveien som er de to hovedårene på Frøya .

Marked og b ehov
Det er per dags dato et skrikende behov etter utleieboliger på Frøya,
det er en flaskehals for den lokale utviklingen at folk f inner seg arbeid,
men ikke har et sted å bo. Noe som resulterer i unødvendig lan g
reisetid til jobben . Det regnes også med at behovet for boliger vil øke
dramatisk de neste 5 årene.

Om boligene
Boligene vi ønsker å sette opp er en blanding av modulbaserte
container / modul hus som skal fungere som utleieboliger i tillegg til
leiligheter og eneboliger som skal invitere til et mer permanent
bosted . Husene vil skreddersys for behovet på Frøya, slik at det skal
bli ideelle hjem for arbeidsinvandrere samt par og familier med ønske
om bosettelse .

Om Modlin
Modlin er et eiendomsselskap med base i Frøya kommune. Vi
spesialiserer oss på utleie, oppussing og tomteutvikling.
Hovedpersonene i firma er Per Ivar Aasland (M arkedsleder i Silikal
Nordvest) og Son Hung Dinh (Yrkesdykker i Frøy Akvaservice) . På
sidelinjen får firmaet bistand og råd fra advokat Bjørn Bydal som er
spesialist innenfor forretningsjus og har lang erfaring med utleie og
utvikling av næringsbygg.

Oppstart
Oppstart for prosj ektet avhenger av kommun en, enkelte byggetrinn
kan iverksettes umiddelbart etter godkjenning fra kommune og øvrige
myndigheter. Totalutviklingen av t omten har en tidshorisont på 10 - 15
år da man hele tiden ønsker å utvikle i takt med regionen.

Drift av eiendom
Modlin AS vil stå ansvarlig for drift og vedlikehold av eiendommene
som leies ut . I tillegg ønsker Modlin å bistå Frøya kommune med
integrering av arbeidsinvandrere i den grad det hensiktsmessig.

BERGH EI M

PAN ORAM A

B ergheim Panora ma er

et prosjekt som leveres

av Modlin

Eiendomsutvikling AS.

Målet er å tilby gode og

trygge boløsninger for

innflytterne og familier i

øyregionen . Det legges

v ekt på å skape et godt

bomiljø som skal sørge

for at potensielle

innflyttere blir videre

motivert for å

permanent bosette seg

på Frøya.

Boligproblematikken er

en flaskehals og et

paradoks for en sunn

utvikling på F røya.

Mennesker får jobb,

men ikke et fa st og trygt

bosted. Boliger i

nærheten av

arbeidsplassene er

løsningen!
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FRØYA 

 

Geografisk  
Frøya ligger vest for innløpet til Trondheimsfjorden og Nord for øyen Hitra. Landområdet består av 

lite skog, småkupert land med mye myr og vann. Antall innbyggere er omtrent 4600 og kommunens 
landområdet strekker seg over 147km2. 

Samfunn 

Tettstedet Sistranda ligger øst på hovedøya og er det kommunale sentrumsområdet med offentlige 
kontorer, skoler og et variert tilbud innenfor handels- og servicenæringene. Størstedelen av 

befolkningen bor langs sørøstkysten på hovedøya særlig konsentrert til strekningen fra Flatval i sør, 
videre østover til Hammarvika og Sistranda og nordover til Nesset. Frøya ble landfast 

da Frøyatunnelen ble åpnet i 2000 som en del av fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya. 
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Næringsliv 

Frøyas beliggenhet og geografi gjør at det er gode oseanografiske og biologiske forhold for oppdrett 
av laks. Fiskeri og havbruk utgjør drøye 50 % av den direkte verdiskapningen på Frøya. I tillegg er 

det utviklet en betydelig lokal leverandørindustri spesielt relatert til havbruk og avledet virksomhet 

(emballasje, sjøinstallasjoner for havbruk, brønnbåter osv.) 

Lakseoppdrett har de siste 10 årene opplevd en sterk utvikling internasjonalt - både i volum og verdi. 
I 2011 passerte landets totale produksjon av oppdrettslaks 1 million tonn. Av dette 

produseres/slaktes/ videreforedles drøye 100.000 tonn på Frøya. Fremtidstroen innenfor de ulike 
deler av næringslivet for ytterlig utvikling, er meget stor. Regionen Frøya, Hitra og Snillfjord huser ca 

4 % av befolkningen i Sør Trøndelag, mens eksportverdiskapningen er på ca 45 % av fylkets totale 
verdiskaping, eksklusiv olje og gass. Regionens havbruksnæring er en av de beste på landsbasis 

hva angår produktivitet, volum, foredlingsgrad, kompetanse og lønnsomhet. Næringslivet på Frøya 

og i regionen har også blitt tildelt en rekke priser både på nasjonalt og internasjonalt nivå. 
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Frøya kultur og kompetansesenter er Frøyas nyeste tilskudd til Sistranda. Bibliotek, kino og 

videregående skole samlet under et tak. Noe som vitner om en sterk satsning i lokalsamfunnet. 

Videre skal det også bygges «blått kompetansesenter» som vil utdanne unge innenfor akvanæring. 

Nordskag 
Nærhet til flere kjernefasiliteter som f.eks Salmar som er en hjørnesteinsbedrift og en av de største 

sysselsetterne på Frøya. Coop nærbutikk ligger 5 min gange fra den planlagte byggeplassen og ca 
10 min unna ligger Nordskag oppvekstsenter. Tidligere var det også aktiv restaurant i området, men 

denne er nå lagt ned. Med bil er det omtrent 20 minutter reise til Sistranda. 
 

Modlin anser området som svært aktuelt for utleiemarkedet. Vi mottar ofte forespørsler om 
utleieboliger, men må dessverre avvise grunnet plassmangel. Med dette prosjektet håper vi å få 

dekket den mest skrikende delen av utleiemarkedet på Nordskaget. 
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OMRÅDE TILTENKT FOR UTVIKLING

 
Området «Bergheim» på Norskaget er valgt ut som prosjektområde. Ettersom det allerede er fler hus 
på tomten er infrastruktur som strøm, vann, og telefon allerede i nærheten. Gårdsnummer 15/09 eies 

i dag av Per Arne Aasland (far til Per Ivar). Modlin Eiendomsutvikling AS vil innen kort tid overta 
denne eiendommen noe som også gjør de til grunneiere av steinsvatnet. 

Per dags dato er deler av området regulert til LNF område. Det må derfor søkes en omregulering 
eller en dispensasjon for å sette opp nye boliger og bygge tilstrekkelig infrastruktur. 
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I område er det svært stor mangel på utleieboliger, spesielt for de arbeidene på Salmar. Fra før leier 

Modlin ut 3 boliger til arbeidene på Salmar.  

Georafisk sett består området hovedsakelig av myr, fjellknauser og en bekk som renner ut i 
steinsvatnet. Det er også en eldre traktorvei i området som ble brukt for mange år siden. 

 
 

I første omgang foreslås det et enkelt prosjekt på ved dispensasjon på 2 eneboliger og 2 midlertidige 
containerboliger. Dette for å trekke konklusjoner og avgjøre om markedet aksepterer produktet. Med 

høy sansynnelighet vil vi gå over til fase to som innebærer å utvikle området lenger opp i høyden på 
sletten der det gamle fjøset står i dag. Der anslår vi at det vil være plass til et sted mellom 4-6 

enheter til. Avhengig av hvor høy utnyttelses grad man ønsker. 

Viktige mål for prosjektet er å skape et hyggelig bomiljø der husene ikke blir for tett, samtidig som vi 

ønsker noe moderne som vil passe inn på Frøya. Andre ting som burde vurderes er lekeplass, le 
vegg, redskapsbod, fellesarealer og steinsetting av bekken.  
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Ønsket byggeareal sett fra veien. Hytten på bildet bruker veien på baksiden av fjellet som tilgang.  

Boligene som bygges vil delvis leies ut til arbeidene på Salmar eller mindre familier som har behov 
for et sted å bo. Mens den andre delen vil bli lagt ut for salg i det frie markedet. Målgruppen for 

utleieboligene er innflyttere som enda ikke har bygget opp egenkapital til egen bolig. Mens boligene 

for salg er tiltenkt familier som allerede bor på Frøya men ikke har funnet seg permanent bosted. 

 

 
Tomten fotografert fra veien med stipulering av en eventuell innkjørsel som kunne gått på baksiden 

av fjellknausen. 
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MARKED & BEHOV 

 
Årskonferansen NHO 2015: Ordfører Berit Flåmo, Gustav Witzøe /v Salmar og sintefsjef Unni Steinsmo. 
Frøya har hatt dobbelt så høy sysselsettingsvekst som resten av landet. Gustav påpeker at dette 
kun er starten. Ved hjelp av nye avanserte laksemærer som er utviklet med teknologi ifra 

petroleumsindustrien vil det være mulig å produsere laks på fiskens premisser. Dette fører til økt 
behov for arbeidskraft og Salmar regner med å rekruttere 50 nye arbeidere vært år i 5 år fremover.  

 
I samarbeid med skoler i Trondheim ønsker man å rekruttere kompetanse ut til Frøya. For å gjøre 

øyregionen mer attraktiv har ordfører Berit Flåmo jobbet med å forbedre skoler og fritidstilbud. 
Nordskaget oppvekstsenter, Frøya kultur og kompetansesenter i tillegg til blått kompetansesenter er 

gode eksempler på dette. Avslutningsvis uttaler Gustav at det ønskes unge familier som kan bli 
fastboende på Frøya. «Det handler om å være med å bidra til å bygge et lokalsamfunn, da trenger vi 

folk med 70% hjerne 30% hjerte og viljen til å jobbe to timer ekstra.»  
 

Saker fra Media 

 

- Legger snart ut rundt 30 nye boliger. (8.mai 2014 – HF) 

Eiendomsmegler 1 melder om rekordstor trafikk i øyregionen. «Alt 

fra yngre mennesker som skal flytte på grunn av familieforøkelse, 

arbeidsinnvandrere som trenger plass å bo og folk som skal ha 

feriehus, er kundegruppene.»  

 

- Svært positivt at noen planlegger boliger 21.mars 2014 – HF) 

Vil godkjenne boligfeltet uten noe «meklingsmøte» mellom 

partene på Valen.  «Her planlegges det et boligfelt der folk kan 

kjøpe seg bolig. Og ved siden av at de lærer seg norsk, så er vel 

det at man etablerer seg med egen bolig den beste måten å bli 

integrert i frøyasamfunnet på.»  
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Som man ser kommer det også frem i media at behovet for boliger på Frøya er stort og det gjøres 
mye for håndtere den forventede befolkningsveksten. Også på egenhånd har Modlin fått erfare hvor 

intens mangelen på spesielt utleieboliger er. Et raskt søkt på finn.no viser 0 ledige boliger og vi har 
over en periode på 7 måneder aldri sett mer enn 1-2 ledige utleieobjekter. Kvaliteten på disse 

boligene kan klassifiseres som dårlig eller lite attraktive, i hvert fall for familier. 
  

Etter å ha vært i kontakt med flere personer i lokalsamfunnet og næringslivet har vi gang på gang 
fått bekreftet hvor stor mangelen er. Blant annet ved overtagelse av ny bolig i desember 2014 utalte 

selger som var byggmester Frode Riiber (som fokuseres mest på bygging av nye boliger) at det er et 
skrikende behov for utleieboliger på Frøya. I møte med (Sparebank 1) SMN Frøya i oktober bekreftet 

også vår kontakt Robert Albriksten at behovet for utleieboliger er stort. I tillegg får vi henvendelser 
om utleie svært ofte og vi har vært i kontakt med «etniske» frøyværinger som har vært på jakt etter 

utleieboliger i over 8 måneder uten hell. Frøya kommune selv har også etterlyst utleieboliger for 
flyktninger.  

 
Oppsummering av rapport om rekruttering og bo problematikken på Frøya. (2012) 
Prosjektet var initiert av BeWi AS og SalMar AS i samarbeid med Frøya kommune. Hensikten var å 
konkretisere en plan for raskere etablering av bo- og boligtilbud for arbeidsinvandrere på Frøya. 

Hensikten med dette var for å tiltrekke seg og bygge opp en mye mer stabil arbeidskraft. Med troen 
på at gode bo og boligløsninger innenfor realistiske økonomiske rammer er et sentralt virkemiddel. 

Det kommer også frem at det ønskes primært familier fra både inn og utland.  
 

Videre fremstår det av rapporten at bolyst er et stort problem, øyregionen har stor tiltrekking av 
arbeidskraft, men når det kommer til permanent bosetting lekker Frøya som en sil til resten av 

- Mange vil etablere seg nært Salmar 21.mars 2014 – HF)  

Arbeidsinvandrere som ville etablere seg i grenda, var utløsende for 

at Pål Storø startet planleggingen av boligfelt på Valen. 

«På grunn av sin nærhet til Frøyas hjørnesteinsbedrift, Salmar, har 

Valen/Espnes-området i dag en stor andel beboere som er 

arbeidsinnvandrere. Dette er i hovedsak folk som leier hus eller 

leiligheter». «Det er ikke sånn at alle vil bo i nærheten av Sistranda. 

For mange er det viktigst å bosette seg nært arbeidsplassen, som er 

Salmar.» 

 
- Garanterer inntil 50 nye boliger 17.Feb 2012 – HF)  

Bewi og Salmar lover bygge 10 boliger for arbeidsinvandrere 

de neste fem årene. «Uansett sentrumsutbygging eller 

grendeutbygging er det viktig å unngå gettoløsninger. Vi må 

prøve å unngå å samle mange fra ett land på en plass, men å 

blande alle nasjoner, inkludert frøyværinger, mener Ryan.» 
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landet. BeWi og SalMar ønsker å få betydelig fortgang i boligbyggeprosessen på Frøya. Deres 

boliger skal dog i hovedsak konsentreres mot sentrumsnære områder og Sistranda. 
 

Flere byggeområder i gang 
De fleste byggeområder på Frøya ligger mellom Flatval og Nesset. Det er her de fleste ønsker å bo. 

I det store flertall av undersøkelser ser man at det er behov og interesse primært mellom Flatval og 
Nesset. Unntaket er Nordskag der SalMar ansatte har ytret at de ønsker å bo på Nordskag.  

 
På forespørsel mener kommunen at de kan omregulere områder relativt raskt hvis en eksempelvis 

trenger å prosjektere flere tomter i sammenheng med tunløsninger. Det understrekes også at det er 

viktig å unngå «gettopregede» løsninger. 

Forventet vekst 

Som hovedmålgruppe ønsker man å tiltrekke seg familier. Med familiebegrepet menes par og 
barnefamilier. Bedriftenes erfaringer tilsier at sikring av stabil og fast arbeidskraft har nøye 

sammenheng med at arbeidstakerne har et sterkt ønske om å bosette seg med familie på Frøya. 
 
Estimerte tall for fremtidig rekruttering tilsier et sted mellom 120-150 nye fast ansatte arbeidstakere i 

en kommende 5 års periode. Disse kombinert med de ansatte som pr i dag mangler tilfredsstillende 
boforhold tilsier et behov for 80-100 nye boenheter for denne målgruppen de neste 5 årene. Antall 

nye frøyværinger er estimert til 400-500 nye beboere i de neste fem årene. I tillegg til bo-
problematikk medfører en slik befolkningsvekst store utfordringer for infrastrukturen generelt og for 

barnehage og skoletilbudene spesielt.  
 

Lån og finansiering.  
Etter møte med bank og kommune når det gjelder lån og finansiering for gruppen arbeidsinvandrere 

kom det frem at de stiller på lik linje med norske lånetakere og at mulighetene for finansiering er 
gode. Det ser i midlertidig ut som at «smertegrensen» for arbeidsinvandrere ligger rundt 2 millioner 

kroner. Dette er en utfordring for områder der tomteprisen er høy. 

Kritiske suksessfaktorer 
- Etablere riktig og tilstrekkelig bo- og fritidstilbud 

- Utvelgelse og rekruttering av «riktige» familier 
- Tidlig og tilstrekkelig norsk opplæring 

- Sikre tidlig og tilstrekkelig inkludering og internasjonalisering i Frøyasamfunnet 
- Være en del av et lokalt utviklingsrapport som ivaretar ressursbruken og kvaliteten sikrer helheten 

og sammenhengene 
 

Videre undersøkelser 
Telemarkforskning sin undersøkelse stadfester at «bosetting er all regionsutviklings høyeste mål. De 

på påpeker videre at Hitra og Frøya ikke er som de fleste andre distriktskommuner fordi de har en 
befolkningsvekst som merkes, og prognosene tilsier også at veksten vil øke betydelig. 

 
Avslutningsvis  

Foreslår de at et opprettes et AS med en virksomhet som har følgene omfang: 
- Et eiendomsselskap som koordinerer og legger til rette for bo og boligtilbud på Frøya 

- Bistår med rekruttering og mottak av arbeidsinvandrere. 
- Utvikle og lede program for norskopplæring, inkludering og internasjonalisering 
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- Være en pådriver for bo og fritidsaktiviteter på Frøya 

- Ivareta pilotrollen i det regionale bolystprogrammet 
 

Fra kommuneplanens arealdel med kystplan i Frøya kommune: 

«Nordskag industriområde» 
Vedtatt reguleringsplan videreføres og er satt av som hensynssone i kommuneplanen. Området er i 

bruk av salmar / innovamar og er fortsatt stort nok til å gi rom for bedriftens vekst.» 

Behovsvurdering: 

«80 % av bosetting / nye boliger bygges på strekningen Flatval – Nesset m/ Uttian. Det er på denne 
strekningen det er størst press på boligbygging. Tilgangen på byggeareal er sikret i planen. Det er 

avsatt mer areal til formålet enn behovet i plan perioden. Dette er gjort på bakgrunn av at Frøya 
ønsker å legge til rette for flere innbyggere.» 

 
Nordskag/Kverva  

«Har behov for arbeidskraft pga næringsområdet med fabrikken til Salmar. Eksisterende 
boligområde på Norsdskag har ikke ledige tomter. Reguleringsplan for hålahaugan boligområde er 

vedtatt med ca 16 boligtomter. Det er avsatt byggeområde for bolig i måsøyvalen. Område har 

eksisterende næring og eksisterende bolig / fritidsbebyggelse …» 

Erfaring fra prosjekt i 15/9:  
Vedlagt er også følgende skriv ang et lignende prosjekt på en av tomtene i nærheten. Dette 
prosjektet ble satt på is da tomteeier ikke hadde kapasitet til å gå videre i 2012. Modlin vil kjøpe opp 

denne tomten og fullføre prosjektet hvis kommunen tillater det.  
 

- Forhåndsuttalelse fra fylkesmannen 
- Notat om tomtebefaring og møte i Frøya kommune /v Arkitekt Jon Meland 

- Privat detaljregulering – forhåndsuttalelse til oppstart regulering /v Arkitekt Jon Meland 
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Hvilken former for arkitektur er akseptert på Frøya?  

Frøya kommune har lenge vært en kommune som ønsker å fronte utvikling og være en moderne 
vekst kommune. Flere steder i kommunen kan vi se spreke hus-design som f.eks. funkis hus eller 

andre spesielle bygg. Frøya kultur og kompetansesenter og blått kompetansesenter har alle vært 
foreslått som bygg med moderne stil. Derfor burde det heller ikke være noe problem å få aksept for 

våre hus design da disse er klassiske og tidløse design med moderne preg. Til og med 

containerboligene ser vakre ut og vil passe pent inn på Frøya. 

Nedenfor er det gitt eksempler på akseptert arkitektur i Frøya kommune. 

 

 



 

 

 

 

 

13 
Målet med prosjektet  

Vi ønsker at vi med disse boligene er med på å skape et miljø hvor man er stolt av å bo. Ved å bidra 
med flere godt gjennomtenkte utleieboliger hindrer vi getto og kvasiløsninger på Frøya. Vi gjør det 

mer attraktivt å bosette seg permanent i regionen og Modlin ønsker å samarbeide med kommunen i 
den grad vi blir tillatt for å tilrettelegge for og integrering av nye arbeidsinvandrere. 

 
Tilpasninger 

For en best mulig tilpasning for markedet på Frøya har vi valgt hus som har gode planløsninger. 
Flere tiltak som vil gjøre husene enda bedre egnet er: Vaskerom med egen inngang med tørkeskap 

og tørketrommel. Alle standard hvitevarer som er å finne i et moderne kjøkken vil også være 
inkludert. Det vil også legges til rette for tilstrekkelig med parkeringsplasser per boenhet.  På 

boligene ment for salg vil det kunne være aktuelt og tilrettelegge for bygging av garasje.  
 

Prosjektinndeling 
Det foreslås at husene bygges i faser der man først oppfører 2 hus + 2 containerboliger eller en 

firemannsbolig, dette vil bli et testprosjekt der man får høste erfaring med containerboligene i tillegg 
til at man begynner utviklingen av boligfeltet. Bygge trinn to vil være sletten der det allerede finnes 

vei og en gammel låve. Hvor stort dette feltet blir avhenger av erfaringer i første trinn. Siste 
byggetrinn vil bestå av rekkehus / terasseleiligheter eller flermannsboliger på toppen av haugen med 

utsikt mot havet.  

Suksessfaktorer 

For å sikre prosjektets suksess er det viktig å ha klart for seg hvilke typer boliger som er etterspurt. 
Husene som bygges må være tilpasset småfamilier og boliger for par som vil være de to 

hovedmålgruppene.  
 

Håndtering av leieboere vil også være en kritisk faktor for å skape et godt bomiljø. Det er viktig at det 
lages gode systemer og at utleieboligene styres riktig. Eksempelvis i et kollektiv kan en dårlig 

leietaker ødelegge mye for de resterende som bor i huset. Derfor er det viktig at alle leietakere blir 

grundig intervjuet / sjekket før de får aksept for å bo i boligene vi fører opp.  

Det foreslås at det legges innsats i å skape gode felles områder der man kan møtes og være sosial, 

men også at vær enkelt boplass har mulighet for å trekke seg tilbake. Gode og fornuftige regler for 
renslighet og støynivå er generelt viktig. Modlin AS har erfaring med utleie og vil videre sørge for at 

kollektivet vil være en hyggelig sted å bo.  
 

Avslutningsvis vil vi Modlin AS poengtere at vi ønsker å samarbeide med kommune og det lokale 

næringslivet for å komme frem til best mulige løsninger for regionen. 
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I forbindelse med prosjektering på 15/09 

- Forhåndsuttalelse fra fylkesmannen 
- Notat om tomtebefaring og møte i Frøya kommune /v Arkitekt Jon Meland 

- Privat detaljregulering – forhåndsuttalelse til oppstart regulering /v Arkitekt Jon Meland 

 





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: PZZFWX Registrert 

dato:25.03.2018 

09:57:20

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

John Georg Lund

Dato

25.03.2018

Adresse

Heiaveien 19

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

90130310

E-post

johngeorg@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Brit Lund

Eiendommen

Stedsnavn

Titran

Gnr

1

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF formål, ingen reguleringsplan for området. 
På eiendommen står et hus som er brukt til lagerformål.

Hva ønskes området brukt til?

Bruksendring til boligformål.



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Eksisterende bygg ombygges til boligformål, 2 vertikale leiligheter.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2800 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Eier er Brit Lund, men er i gang med utskilling av tomt. 
Ny eier blir John Georg Lund

Når har du planer om å bygge ut området?

Ombygging av eksisterende hus/lager til boligformål.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

15

Barnehage

15

Nærbutikk

15

Større arbeidsplass

15

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Vei med lokaltraffik

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke aktuelt

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Bygningen som ligger i Heiaveien har behov for straks og omfattende vedlikehold. 
Ny bruk av området vill forsvare vedlikehold av bygningen.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Gam Bak.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 7CSUHV Registrert 

dato:31.05.2018 

18:25:43

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kjell Ove Arntzen

Dato

31.05.2018

Adresse

Trollahaugen 27 

Postnr

7018

Poststed

trondheim

Telefonnummer

47961811

E-post

ko.arntzen@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Nordhaug

Gnr

3

Bnr

43

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

lyng og myr , ubrukelig

Hva ønskes området brukt til?

Fremtidig hyttebygging

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

ca 10 hyttetomter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



ca 38 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

ca 50 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

innen 10 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

6

Barnehage

6

Nærbutikk

6

Større arbeidsplass

6

Gang- og sykkelvei

6

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Fritidsboliger så skolevei blir lite aktuelt.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen risiko

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Eier eiendommen sammen med mine søsken Kurt Roger Arntzen, Frank Arnar Arntzen og Liv Randi Arntzen Torsø. Vi ønsker 
først og fremst å få tatt deler av eiendommen ut av LNF området da vi ser for oss fremtidig utvikling av hytteområde, området som 
søkes omregulert har allerede i dag en fritidsbolig , et fjøs og et uthus og består av lyng og myr. 
Det er bratt og ulendt ned til sjøen på så og si hele strandlinja ,så den er elle aldri hvert egnet til bruk for almen ferdsel. 
Eiendommen har i dag godkjent flytebrygge som enkelt kan utvides uten hinder for andre ved behov. 
Det er kort vei til offentlig vannledning, som har mer enn stor nok dimensjon, og enkelt å bygge ut felles  godkjent utslipp av 
kloakk. 
Det er regulert flere hytteområder i umiddelbar nærhet.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Nordhaug.png





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: S8SFH4 Registrert 

dato:30.05.2018 

11:04:02

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Vigdis Venaas

Dato

30.05.2018

Adresse

Skibuveien 47

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

99690870

E-post

venaasjo@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Nordheim

Gnr

1

Bnr

28

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF, bebygd med to bolighus. 

Hva ønskes området brukt til?

Ønsker mulighet for å bygge 4 hytter på eiendommen.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

4

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



15

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

De nærmeste årene.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Går tursti over området som vil ivaretas ved utbygging. 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Se vedlegg

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Vedlegg Titran.pdf







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: T8IX52 Registrert 

dato:29.05.2018 

20:39:32

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Stein Bernhardsen

Dato

29.05.2018

Adresse

Lundvegen 31

Postnr

7089

Poststed

Heimdal

Telefonnummer

92228629

E-post

Stein.bernhardsen@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Skibuveien 23

Gnr

1

Bnr

137

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Lnf, Lynghei/gress, mindre trær og naturtomt

Hva ønskes området brukt til?

Fradeling til 3 tomter til fritidsbolig 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

3 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



Totalt 3000 kvm ( 3x 1000 m3)

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0-50 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Fem år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

15

Barnehage

15

Nærbutikk

15

Større arbeidsplass

15

Gang- og sykkelvei

15

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke aktuelt, kun fritidsboliger 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Omregulering for mulighet for fritidsboliger for nærmeste familie

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

image.jpg





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 4DZWEU Registrert 

dato:28.05.2018 

10:17:12

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Isak Gaustad

Dato

28.05.2018

Adresse

Titranveien 269 A

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

97772062

E-post

nei

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Titran

Gnr

1

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF F 6 og LNF

Hva ønskes området brukt til?

Ønsker å sette av området til ca. 3 fritidsboliger med tilhørende naust, evnt. åpning for båtutlegg. 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

3 enheter med tilhørende naust. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



11

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ingen konkrete planer

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

14

Barnehage

14

Nærbutikk

14

Større arbeidsplass

14

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Stabben fort

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Området rundt Stabben, men ikke på aktuell tomt.



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke aktuelt

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ønsker 3 hytter med tilhørende naust

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Titran nr 1.docx



 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: KGVXB6 Registrert 

dato:28.05.2018 

10:39:01

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Isak Gaustad

Dato

28.05.2018

Adresse

Titranveien 269 A

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

97772062

E-post

nei

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Titran

Gnr

1

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF FB 6

Hva ønskes området brukt til?

Ønsker mulighet til å bygge ett hus eller hytte på eiendommen.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

En enhet

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



7

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ingen konkrete planer

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

14

Barnehage

14

Nærbutikk

14

Større arbeidsplass

14

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Ønsker mulighet til å bygge en enhet på tomta. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Titran nr 3.docx



Titran – innspill 3 

 



Fra: margareth@husvikeiendom.no [margareth@husvikeiendom.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Roger Husvik [roger@husvikeiendom.no]; Lajla Husvik [lajlahusvik@gmail.com] 

Sendt: 27.05.2018 19:51:15 

Emne: Gnr 14 Bnr 3 Husvika Hyttefelt - Kommuneplanens arealdel 

Vedlegg:  

Det vises til reguleringsplan vedtatt 28.02.2008 

I forbindelse med revideringen av kommuneplanens arealdel ber vi om at reguleringsplanen 

for Husvika Hyttefelt opprettholdes   

Det har vist seg vanskelig å finne interesse i markedet så langt for nye hytter i Husvika. Vi har 

imidlertid ikke gitt opp forsøkene på å realisere prosjektet, og mener at timingen bare blir 

bedre, både i lys av utviklingen i markedene og i lys av at Frøya blir mer og mer attraktiv som 

vertskommune også for besøkende. 

Vi har tidligere pekt på at det er enkelte forhold som kan gjøre prosjektet mer realistisk. Det 

ene er mulighetene for en gradvis utbygging, uten å måtte investere i basis infrastruktur for 

hele prosjektet med en gang. Dette har vi tatt opp med kommunen og oppfatter en positiv 

velvilje. 

Det andre er at det tillates en mindre småbåthavn med drivstoffutsalg og kiosk i tilknytning 

til det planlagte naustområdet, med plass til båter for hytte-eierne.  

Det vises i denne sammenheng bl.a. til vårt brev av 29.juli 2011. 

Vi deltar gjerne i et avklaringsmøte. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Husvik Eiendom AS 

 

For Roger Husvik 

 

Margareth V. Tamburstuen, PhD 

 

Mobil: +47 920 11994 

www.husvikeiendom.no  

 



















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 3CSFEP Registrert 

dato:16.05.2018 

12:53:22

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Solveig P. Dahlø Gitmark

Dato

16.05.2018

Adresse

Bandyveien 26

Postnr

4021

Poststed

Stavanger

Telefonnummer

99522906

E-post

dardeidum@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

William Dahlø, samt Inger Sofie Dahlø Husby

Eiendommen

Stedsnavn

Daløya

Gnr

3

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Min bror William Dahlø har et småbruk som ligger i LNF område. Eiendommen brukes som fritidseiendom.

Hva ønskes området brukt til?

En liten del av eiendommen ønskes omdisponert fra LNF område til to hyttetomter/fritidseiendommer. Jeg og min søster Inger 
Sofie Dahlø Husby har en tinglyst rettighet fra 1993, om at vi har rett til at ta ut hver vår hyttetomt på ca 1 mål på eiendommen til 
William Dahlø. Vi har også rett til vei/adkomst til tomta.  Pr i dag ligger hele eiendommen LNF område.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Det bes om at 2 mål + nødvendig areal for vei, omdisponeres fra LNF område til fritidsformål. Det er tenkt bygget to hytter på 



eiendommen.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2 mål + areal til vei

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

500 meter

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

William Dahlø, min bror er grunneier. Da min mor solgte eiendommen til ham i 1993, ble det sammen med skjøte tinglyst at jeg 
om min søster hadde rett til å ta ut hver vår hyttetomt på 1 mål, samt nødvendig adkomst.  Min bror har muntlig samtykket i at vi 
benytter rettigheten og tar ut hyttetomt på gården, samt bygger vei til hyttene. Jeg ønsker å bygge hytten i høydedraget bak 
eiendommen 3/53. Usikker på om min søster ønsker samme område, eller et annet sted på hans eiendom.

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen 3-5 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

9

Barnehage

9

Nærbutikk

9

Større arbeidsplass

9

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Arkeologiske enkelt minner

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 



Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Det er ikke noe vanlig brukt turområde, utover noen i den nærmeste familie kan finne på å gå en tur i løpet av sommehalvåret og 
ser på utsikten over Daløya Ingen turstier der. Ikke bær der heller. Lynghei.

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Spørsmålet passer ikke, vi skal kun bygge hytte, ikke ha det som helårsbolig.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?



A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Jeg har ikke noe å opplyse

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Synes jeg og søsteren burde få lov til å bygge hytter på eiendommen hvor vi vokste opp. Det var min mors intensjon da min bror 
overtok gården.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Kristian Aanes,

Marmorveien 90,

3931 porsgrunn. l. August 2016.

Til Frøya kommune.
Teknisk etat,

7260 Sistranda.

Sak: Rullering av kommunens reguleringsplan . Delplan Titran.

Det nærmer seg rullering av kommunedelsplanene på Frøya.
Jeg kommer derfor med innspill til ønskede endringer som vedkommer
Gnrl Bnr 45, 64som ligger på Stabben.
Disse eiendommene har formelt vert i mitt eie siden 1949 men i praksis siden 1961
dajeg fylte 21 år.
Ved siste rullering ble det etablert en LNFF linje som går midt over det som tidligere
ble definert som dyrket mark. Se vedlegg l.
Det er vel lite sannsynlig at det blir noe landbruk på Stabben i framtiden men synes
man skal bevare de grønne lungene som finnes og heller bygge hus og hytter på grunn
som ikke er egnet til noe annet.
Så til saken; Se vedlegg l. Jeg ønsker LNTF området på Stabben utvides til ny grense
merket l på kartet. Utvidelsen vil da bli som det skraverte feltet viser.
Dette teltet består av lyngrabber og berg og har !iten nytte som beiteland.
Den foreslåtte grensen samsvarer med hundredemetersgren til strandlinja mot Vaet.
Dessuten ligger det en krigsmin her som det kunne ven bra å rydde.

Begrunnelsen for mitt ønske er atjeg planlegger hyttebebyggelse for min familie på
eiendommen.

Endringen vil ikke medføre negative forhold men gi muligheter for smidigere og bedre
løsninger for framføring av vei - vann og avløp samt hensyn til jordvern byggeskikk og
andre estetiske vurderinger.

Den andre saken gjelder Fjøstomta merket 3 på kartet.
For en tid siden ble smitomta Gnr l Bnr l 24 og området mot Stabbveien omdefinert
frå industri til næring men ikke fjøstomta.
Jeg mener fjøstomta burde bli gitt samme status

Med hilsen

Kristian Aanes.

'r/yf-ia^i /-fe£fl'1<2S'





Som en kuriositet kommer her noen opplysninger og forklaringer !

Smitointa : Dette har blitt navnet på eiendommen Gnr l Bnrl24 fordi min
far Einil Aanes slo seg ned og begynte soin smed her i 1926, noe han
fortsatte med i 40 år.

Han var en svært dyktig og velrenommert smed som også nøt stor aktelse
også i lokalsamfunnet.
Her ble det dratt opp båter opp mot 80 fot og fikk reparert det aller meste.

Fjøstomta :
Før krigen var det ingen på Stabben som eide sine plasser eller ROM soin
det ble kalt. De leide av væreier Isak Gaustad.

Under krigen ville tyskeme ha Stabben for seg selv og alle måtte flytte frå
husene sine.

Etter krigen ble det slik at alle oppsitteme kjøpte det de før hadde leid
bortsett frå en. Han hette Albert Blomsø. Albert ville ikke tilbake til

Stabben. Husa ble revet og flytta til Hitra. Alberts rom ble til salgs og det
var min far Emil Aanes som kjøpte roiTunet.
SaiTitidig kjøpte min far et stykke land nænnere sitt bolighus og satte opp
et sauefjøs der. Derav fjøstomta.
Eieiidommen fikk navnet Blomborg men i dagligtale har det blitt kalt
Bloinsørominet

Vaet:

Frå Halsvika går det en kil i nordlig retning mot Stabbveien.
Midtpartiet lier kalte vi Vaet som antagelig kommer av vadested.
Her kaii man vasse over på halvflødd sjø og gå tørrskodd over på fjæra.

Titterværing og Stabbværing : (en liten morsom frekkis)
Folket på titterværet har aldri godtatt Stabbværingene som Titterværinger.
Dette er et folkeslag som i hovedsak bor innenfor broene og har opphøyet
seg selv til en høyerestående rase.
Det er også et særtrekk at de som har kortest fartstid i menigheten er
sterkest og mest bastant i sin tro. Nå er det vel også noe som lieter å være
mere katolsk enii Paven i Rom.

'^^ -./} ^/ ^/^^ -s-



FINN kart - en ledende norsk karttjeneste Page l of l

Hvor: f.eks. Jernbaneveien 16 eller Frognerparken

Sak i kart

Flyfoto Hybrid 30 kart
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: TBZVFZ Registrert 

dato:31.05.2018 

14:26:17

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Monicha Seternes

Dato

31.05.2018

Adresse

Måsøyvalveien 9

Postnr

7266

Poststed

KVERVA

Telefonnummer

41804042

E-post

monicha@masoval.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Myra

Gnr

16

Bnr

16

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Eiendommen er i dag regulert til LNFR område. Eiendommen har noe dyrket mark som tidvis blir benyttet til beite og/eller 
grønsaker. 
Det er utskilt fire boligeiendommer.

Hva ønskes området brukt til?

Området på oversiden av Måsøyvalveien ønskes omdefinert til kombinert bolig- og fritidsformål. Det er allerede regulert 
boligeiendommer å naboeiendommen og det foreligger et minirenseanlegg dimensjonert for flere boliger. Formålet bes sett i 
sammenheng med naustområdet det er søkt omdisponert til på eiendommen Gnr. 16, Bnr. 12 i samme kommune. Eiendommen 
tilhører samme grunneiere og naustomter vil kunne tilbys som en pakke ved kjøp av bolig- eller fritidseiendom.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Det er tatt høyde for inntil 10 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

-------

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 - 250 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ja

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

2

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Området er allerede regulert til boligformål på naboeiendommen. Eiendommen ligger i nærheten av en av Frøyas finest havner og 
vil kunne bli et flott fritids- og boligområde 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 3W66R7 Registrert 

dato:31.05.2018 

14:01:32

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Monicha Seternes

Dato

31.05.2018

Adresse

Måsøyvaleien 9

Postnr

7266

Poststed

KVERVA

Telefonnummer

41804042

E-post

monicha@masoval.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Tone og Lars Måsøval

Eiendommen

Stedsnavn

Kverva 

Gnr

17

Bnr

7

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealformålet i dag er kombinert bebyggelse og anleggsformål. Området er ikke bebygd.

Hva ønskes området brukt til?

Området ønskes omdisponert til kombinert bolig- og fritidsformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Allerede regulert område med 5 boenheter ønskes utvidet til 10 enheter. 
Infrastruktur er etablert



Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

---------

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 - 250 m

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Innspillet gis på vegne av grunneiere. 

Når har du planer om å bygge ut området?

Området ønskes utbygd innen 5 år, eller tidligere dersom markedet tilsier dette

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

18

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Det foreligger en fortetning av bebyggelse i området og det vil være naturlig å fortsette en utbygging hvor det allerede finnes et 
minirenseanlegg som oppfyller dagens krav.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





SK1
Ø    475 933,294
N 7 064 297,117

SK2
Ø    475 955,383
N 7 064 242,244

SK3
Ø    475 968,403
N 7 064 174,806

SK4
Ø    475 963,369
N 7 064 055,158

SK5
Ø    476 057,421
N 7 063 960,844

1:75  (A3)

Produsert av:























Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: P5HQC4 Registrert 

dato:30.05.2018 

20:53:06

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Lars Meland

Dato

30.05.2018

Adresse

Lillegårdsbakken 17

Postnr

7016

Poststed

Trondheim

Telefonnummer

90604121

E-post

lars.meland2010@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Sjølyst

Gnr

1

Bnr

121

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Bolig (fritidsbolig) og nausttomter

Hva ønskes området brukt til?

Som i dag. Vi ønsker mulighet til fradeling av en tomt for hytte/fritidsbolig. Vi ønsker at det i kommuneplanens arealdel fortsatt 
skal legges til rette for brygger og naust langs vågen, inklusive våre tomter. Naust og ny bebyggelse i et allerede bebygd område 
er fornuftig fortetting og miljøtiltak. Vi ønsker å få til en løsning med ilandstigningsbrygge eller eventuelt felles flytebrygge med 
naboeiendommer. 



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Vi har flere eiendommer og nausttomter. Kun 1/121 er bebygd. Vi ønsker mulighet for fradeling av en ny tomt på ca 0,8 da. Vi 
ønsker å få til en løsning med ilandstigningsbrygge eller eventuelt felles flytebrygge med naboeiendommer. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca 5 da (alle våre gårds/br nr)

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

100

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart det gis anledning.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

12

Barnehage

12

Nærbutikk

15

Større arbeidsplass

12

Gang- og sykkelvei

12

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Til privat bruk for våre egne barn og besøkende

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke aktuelt

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant/ukjent

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Vi ønsker at mulighet for naust å brygge i området blir opprettholdt. Vi ønsker å bygge ilandstingsplattform, alternativt flytebrygge i 
samarbeid med 1/121, 1/249 og 1/273. Eier av 1/2 er også forespurt om å delta, men har ennå ikke besvart forespørselen. 
Vi ber om at sprengsteinsdeponi nord for vår eiendom blir fjernet. Deponiet, som det antas ikke er omsøkt eller er gitt tillatelse til, 
ble etablert for ca fire år siden, og vi er engstelig for at den blir liggende permanent. Vi ber om mulighet for å fradele en tomt på ca 
0,8 da til fritidseiendom. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

20180506 Skisse.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: XH2JGU Registrert 

dato:28.05.2018 

08:23:52

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Lise Sørdal og Rune Anders Sandvik

Dato

28.05.2018

Adresse

Utfrøyveien 426

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

99574402

E-post

lisesoerdal@yahoo.no, ras@salmar.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Sørdalen

Gnr

45

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Beiteland. (ubrukt)

Hva ønskes området brukt til?

Spredt bolig og fritidsbebyggelse.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

5 enheter.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



ca 24300 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50-100 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Vanskelig å tidfeste. Ønsker at våre etterkommere skal ha mulighet til å bosette seg på hjemplassen. 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

11

Barnehage

5

Nærbutikk

10

Større arbeidsplass

12

Gang- og sykkelvei

7

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

24

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Barna må ta buss til Sistranda skole. Har busslomme. 60 - sone.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Grunneier har solgt grunn til Statens Vegvesen. Statens vegvesen skal utbedre sikten langs veien i omsøkt område. 

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Først ønsker vi å spesifisere at vi ønsker at eksisterende arealplan for eiendommene 45/3, 45/4 og 45/5 beholdes slik den er i 
dag. Vi ønsker i tillegg å utvide arealet for spredt bolig - og fritidsbebyggelse med 24 mål. Området omsøkt defineres som 
beiteland, men består for det meste av berg, sitkagran og et lite område med gjengrodd jord, lauvtrær mm. På første side gikk det 
bare å skrive inn ett bruksnummer, men det skal ikke ha betydning siden eiendommene anses for å være en enhet.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt Gurvikdal 45 3.JPG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 4ZGP7K Registrert 

dato:07.03.2018 

16:47:55

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Gunn Linda Klubben

Dato

07.03.2018

Adresse

Høgda 4 

Postnr

6035

Poststed

Fiskarstrand

Telefonnummer

41556009

E-post

gunnlindaklubben@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

De andre som er eiere at omerådet

Eiendommen

Stedsnavn

Klubbaveien 27 B

Gnr

46

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Det står i dag som tjenesteyting. Det står en Trafokiosk på området også. 

Hva ønskes området brukt til?

Vi ønsker å få det gjort om til LNF FB . Om siden der er mange Ledninger og trafokiosk så er dette kanskej ikkje så gunstig. Eller 
vi vil selge til en utbygger som ønsker å bygge hus der.



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Det er ikke tatt noen vurdering av dette.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca 10 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

Vet ikke

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ingen konkrete planer

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

22

Barnehage

15

Nærbutikk

22

Større arbeidsplass

20

Gang- og sykkelvei

10

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

5

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Barn som skal til skulen blir henta av buss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Nå er området "låst" uten at det er noen plan fra kommunens side. Og vi ønsker å ha mulighet til eventuelt å sele, eventuelt om 
kommunen ønsker å kjøpe deler av området. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

kartutsnitt klubben.pdf



Det aktuelle området vi ønsker endret fra «tjenesteyting» til «LNF FB» er markert med sort.



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 848KFN Registrert 

dato:07.03.2018 

18:21:16

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

John Georg Lund

Dato

08.03.2018

Adresse

Heiaveien 19

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

90130310

E-post

johngeorg@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Brit Lund

Eiendommen

Stedsnavn

Titran

Gnr

1

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Regulert til fritidshus, sjøhus

Hva ønskes området brukt til?

Utvidelse av område til fritidshus og sjøhus.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Ca 10 sjøhus i rekke 
4 tomter til fritidshus 
3 tomter til bolig/fritidshus

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

5-6 da

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

10-100 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

planer om å selge tomter i løpet av 2 til 8 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

15

Barnehage

15

Nærbutikk

15

Større arbeidsplass

15

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

4

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Veien til skolebuss er lite trafikkert

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Vedlagt kart 
Det er etterspørsel etter sjøhus og tomter til fritidshus

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Høyneset.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: XHKVR2 Registrert 

dato:15.02.2018 

15:54:45

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kystplan AS

Dato

15.02.2018

Adresse

Storhaugveien 8

Postnr

7240

Poststed

Hitra

Telefonnummer

93467358

E-post

kystplan@kystplan.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Liss Østheim og Petter Rimol

Eiendommen

Stedsnavn

Norddalen

Gnr

43

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF

Hva ønskes området brukt til?

Boligbebyggelser og Fritidsboliger

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



6-8 boliger  og  3-5 fritidsboliger

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

40da Bolig og 20da Fritidsbolig

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

15

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Kystplan gir kun beistand med denne søknaden

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart som mulig

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

12

Barnehage

12

Nærbutikk

12

Større arbeidsplass

10

Gang- og sykkelvei

5

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Nei, Lang vei til skole. 
Stor snuplass ved hovedveien som fungere som busslomme.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei,

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Viser til sak 17/2824  hvor det ble søkt om oppstart av reguleringsplan. legger ved denne søknaden.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

forslag kart boliger og fritidsboliger-.pdf

anmodning om oppstartsmøte Nordahlen.pdf



 

1   13.09.2017 

Anmodning om oppstartsmøte Frøya kommune 

Norddalen gnr 43 bnr 1 

 

Informasjon om forslagstiller: 

Navn:  Liss Østheim og  Petter Rimol 

• Telefon: 930 46 072/467 42 002 

• E- post:  

Plankonsulent: Kystplan AS 

• Telefon: 93467358 

• E- post: may@kystplan.no 

 

SAK : 2017081 Norddalen   

Regulering gjelder for deler av eiendommen gnr 43 bnr 1.  

Gjeldende arealformål: Området er regulert til LNF i Frøya kommunes kommuneplan.  

 

Figur 1 viser området i kommuneplan for Frøya 



 

2   13.09.2017 

Dagens situasjon: Området er ubebygd og består av berg og lyng, samt noe myr. 

 

Figur 2 viser flyfoto over områdene  

Hensikten: Tiltakshaver ønsker å legge til rette for 6-8 bolig tomter og 3-5 fritidsboligtomter. 

En ønsker å legge fritidsbolig på den ene siden av adkomstveien og boligtomtene på den 

andre. Områdene ligger med flott utsikt og gode solforhold. Bak tomtene i sørlig retning går 

terrenget svakt oppover, noe som gjør det gunstig i forhold til silhuett.  

 

Foreløpig ROS-analyse  

Strandsonen: Område som en ønsker fritidsboliger ligger innenfor 100m-beltet, men det 

ligger på et høydedrag over strandsonen. Område for boligtomter berøre ikke 100m-beltet 

 

Figur 3 viser områdene og 100m-beltet 



 

3   13.09.2017 

Vann/avløp :  kommunalt vann.  Avløp  til privat anlegg  og  ut i sjø  

Overvann: Genererer til terreng.  

Landbruk: Område er i AR5 ikke registrert med stor landbruksinteresse. Området brukes 

heller ikke til beite. 

 

Figur 4 viser områdene og temakart for Ar5 

Trafikkforhold: adkomstveien er av forholdsvis god standard og har en akseptabel bredde.  
Det er opparbeidet en stor snuplass ved hovedvei som fungere som busslomme.  

Samfunnssikkerhet: i forbindelse med Ros-analyse er det ikke funnet elementer som 

påvirker dette området. 

Kulturminner og miljø og naturmangfold: i forbindelse med Ros-analyse er det ikke funnet 

elementer som påvirker dette området. 

 

 

 

Hitra 13.09.17 

May I Andreassen  

Daglig leder 



Kartutskrift fra GisLink

Kartgrunnlag: Norge digitalt og Geovekst 1: 2,498.76

















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: W7QWQT Registrert 

dato:18.05.2018 

13:16:44

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS

Dato

18.05.2018

Adresse

Postboks 71

Postnr

7261

Poststed

SISTRANDA

Telefonnummer

72449050

E-post

postmottak@stokholmsvendsen.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Johan Solstad

Eiendommen

Stedsnavn

Bua

Gnr

3

Bnr

8

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNFR - arealet er ikke i bruk

Hva ønskes området brukt til?

Næringsformål- Campingplass (oppstillingsplass)  for bobiler

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



2 dekar

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20 

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Snarest mulig

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

8

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

8

Gang- og sykkelvei

20

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det vil være støy fra kommunal veg som grenser til området, men den er imidlertid brukt i veldig begrenset omfang.

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke akutelt i forhold til tiltakets karakter

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering



Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

se forøvrig.https://www.froya.no/nyheter/johan-vil-lage-campingplass-for-bobiler

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Bua- detalj.png

Bua-oversikt.png







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: STEIAE Registrert 

dato:16.05.2018 

18:22:54

Antall vedlegg: 3

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS

Dato

16.05.2018

Adresse

Postboks 71

Postnr

7261

Poststed

Sistranda

Telefonnummer

72449050

E-post

postmottak@stokholmsvendsen.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Vikan Settefisk AS

Eiendommen

Stedsnavn

Tverrvågen

Gnr

12

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet utgjør deler av utmarka til to nedlagte småbruk (gnr. 12, bnr. 1 og 3) og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-R 
formål. Arealet er ikke i bruk.

Hva ønskes området brukt til?

Med bakgrunn i at havbruksnæringen ønsker å redusere risiko for sykdom og lusepåslag ved at fisken som settes i sjøen skal 



være mye større enn tidligere, medfører det at settefiskproduksjonen må legges om og blir mer arealkrevende. Det medfører at 
det må bygges større anlegg, noe som i tillegg er nødvendig av bedriftsøkonomiske årsaker. Vikan Settefisk vil i fremtiden være 
det eneste settefiskanlegget på Frøya og dersom denne produksjonen skal opprettholdes lokalt kreves det større areal. Arealet 
ønskes avsatt til næringsformål.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Arealet utgjør ca. 100 daa. totalt, hvorav ca. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca, 90 daa

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

?

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Det er allerede inngått og tinglyst avtaler med grunneierne i området.

Når har du planer om å bygge ut området?

2021

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

5

Barnehage

5

Nærbutikk

5

Større arbeidsplass

5

Gang- og sykkelvei

15

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Den eneste registreringen som fremkommer er eksisterende matfiskanlegg, som er planlagt å skulle bestå som før og som det 
nye anlegget vil være en utvidelse av.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?



B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Arealet er planlagt brukt til næringsdrift og ikke bosted for skolebarn.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?



A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Opplysninger om bruken av området som turområde baseres på at dette ikke er et kjent tur-/utfartsområde for Frøyas befolkning. 
Det utelukker ikke at den kan være sporadisk brukt av fastboende/fritidsboligeiere i nærområdet.  Hvordan veifremføring er 
planlagt fremgår av vedlagte presentasjon fra Kontur Arkitekter. Det vises forøvrig til forhåndskonferanse datert 14.04.16 - referat 
vedlegges.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Skjermbilde 2018-05-16 kl. 17.43.13 (2).png

Vikan - innspill til kommuneplan - presentasjon_A3-rev06052016.pdf

Forhandskonferanse140416.pdf







Innspill til kommuneplanens
arealdel, Frøya kommune

U TVI D E L SE AV
VI K AN SE TTE FI SK

06.05.2016



Kontaktpersoner:

Landskapsarkitekt 
Mona Øverby

e: mona.overby@kontur.as
t: 90 66 35 06

Arealplanlegger
Einar Nordengen

e: einar.nordengen@kontur.as
t: 99 10 61 14

KONTUR as
Strandgata 13c 2815, Gjøvik

Denne presentasjonen er utarbeidet av:
KONTUR AS / ctrl+n
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: HGYMKE Registrert 

dato:29.05.2018 

13:24:25

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Frøya kommune

Dato

29.05.2018

Adresse

0

Postnr

7260

Poststed

0

Telefonnummer

0

E-post

roger.antonsen@froya.kommune.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Frøya kommune

Eiendommen

Stedsnavn

Nordskag OPVS

Gnr

0

Bnr

0

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Oppvekst

Hva ønskes området brukt til?

Oppvekst

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



0

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

0

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

0

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

0

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

B Ja A Nei 

Beskriv

0

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

0

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

0

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

o

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Dyrøy OPVS.pdf





 

 

Kartvedlegg 16/2312-137 Nordskag oppvekstsenter 

 

 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: XMFKMM Registrert 

dato:28.05.2018 

10:45:53

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Isak Gaustad

Dato

28.05.2018

Adresse

Titranveien 269 A

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

97772062

E-post

nei

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Titran

Gnr

1

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF, ikke i bruk

Hva ønskes området brukt til?

Ønskes av satt til 2 båtplasser

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

2

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



0,4

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ingen konkrete planer

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

14

Barnehage

14

Nærbutikk

14

Større arbeidsplass

14

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke relevant for innspillet

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Ønsker avsatt til to båtplasser/båtopplegg

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Titran nr 4.docx



Titran innspill nr.4 

 

 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 6PUW6Z Registrert 

dato:27.05.2018 

19:23:47

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Pål Georg Storø

Dato

27.05.2018

Adresse

Espnesveien 136

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

97684146

E-post

Pgs@salmar.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Espneset

Gnr

14

Bnr

107

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF område. 
Deler av området er i dag fylling i sjø med tillatt bygd inntil 10 stk sjøhus, evt 6 sjøhus og 4 rorbuer.

Hva ønskes området brukt til?

Det ønskes at resterende område gis mulighet til videre steinfylling og ytterligere bygging av  sjøhus/ rorbuer. 
Tilhørende sjøområde ønskes avsatt til småbåthavn.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Vil gi plass til 4-6 sjøhus/ rorbuer.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 40 meter strandlinje



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

4 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2- 5 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

3

Gang- og sykkelvei

16

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ja 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Se tidligere kommentarer

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 5EUF4Y Registrert 

dato:25.05.2018 

09:57:16

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS

Dato

25.05.2018

Adresse

Postboks 71

Postnr

7261

Poststed

SISTRANDA

Telefonnummer

72449050

E-post

postmottak@stokholmsvendsen.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Johan Solstad

Eiendommen

Stedsnavn

Bua

Gnr

3

Bnr

8

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealformålet er i dag sjøhus/naust.

Hva ønskes området brukt til?

Halve området ønskes opprettholdt til sjøhus/naust, mens den ytterste del av området ønskes avsatt til rorbu/næringsformål. 
Bakgrunnen for endringen er at det i det ytterste område ligger en gammel brygge, som er av en slik størrelse at dersom den skal 



forsøkes bevares må det kunne være inntjening på den. Solstad driver i dag aktivt med fisketurisme i området. Det ønskes 
samtidig en mulighet for vegfremføring.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Områdets størrelse avsatt til bebyggelse endres ikke. Det vil være plass til ca. 3 naust og to utleieenheter.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

1000 kvm

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2021-2022

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

8

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

8

Gang- og sykkelvei

20

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Ansvarsarter

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke aktuell problemstilling i forhold til tiltakets karrakter.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Havstigning

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Tilltaket vil både kunne ivareta tidligere brygge (større sjøhus) og samtidig videreutvikle eksisterende næring basert på 
fisketurisme.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Bua- naværende arealplan.png

Ønsket arealdisponering - Bua.png







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: E6Z7UH Registrert 

dato:23.05.2018 

23:45:59

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Oddvar Espnes

Dato

23.05.2018

Adresse

Utfrøyveien 1251

Postnr

7270

Poststed

DYRVIK

Telefonnummer

95181530

E-post

oddvar.espnes@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Valen Gård

Gnr

13

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet er ikke i bruk

Hva ønskes området brukt til?

Bolig/hytter

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

6/7 hytter - 2 bolighus på område 1 (30 dekar) 
4/5 hytter på område 2 (40 dekar)

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

70 dekar



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

40 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

1 - 4 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

4

Barnehage

4

Nærbutikk

4

Større arbeidsplass

4

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?



A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Bussholdeplass på stedet

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ikke relevant

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

I dag har vi båthavn for ca. 50 båter og naustområde for 25 naust hvorav 11 er oppsatt. På bakgrunn av det så ønsker vi å tilby 



hyttetomter og ev. boligtomter for de som vil benytte fasilitetene. Havna ligger fint til slik at båter kan ligge der både sommer og 
vinter. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 54TV37 Registrert 

dato:12.05.2018 

21:37:36

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Anita øien Helmersen

Dato

12.05.2018

Adresse

Stampestien 15

Postnr

7022

Poststed

Trondheim

Telefonnummer

99352344

E-post

Anita.helmersen@outlook.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Vold

Gnr

1

Bnr

74

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF og LNF2. Eiendommen er ikke bebygget i dag.

Hva ønskes området brukt til?

Vi ønsker å bygge fritidsbolig innenfor den LNF2 reguleringen som det ble åpnet for i forrige rullering av arealdel, men 
eiendommen har ingen adkomst i dag, og vi er avhengig av at det blir innregulert mulighet for naust/kai/brygge slik at det blir 
mulig å komme seg i land. Tilsvarende som er for de to naboeiendommene.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Vi tenker oss en fritidsbolig på omlag 100 kvm og et anneks. I tillegg er det nødvendig med naust og kai.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 60 - 70 kvm

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart vi får muligheten til det. Vi vil levere inn byggesøknad straks det blir innregulert mulighet for naust slik som innspillet her 
viser

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

I avsnittet ang avstander er det fylt ut med null fordi punktene ikke er relvante for en fritidsbolig. 
 
Vi spiller inn forslag om innregulering av naust på angitt plass (grønt punkt på vedlagte kart) slik at det skal være mulig å 
nyttegjøre seg den LNF2 reguleringen som det ble åpnet for i forrige rullering. Eiendommen har ingen annen adkomst enn via 
sjøveien. Slik er det også for våre to naboer der ute. 
 
Vi tror at plasseringen av naust (grønn firkant) vil gi en harmonisk naustrekke på Draget

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

F090CE02-0579-4D06-824F-E8AFE5DF35BD.jpeg



























Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: EJDGM8 Registrert 

dato:30.05.2018 

14:26:35

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Monicha Seternes

Dato

30.05.2018

Adresse

Måsøyvalveien 9

Postnr

7266

Poststed

KVERVA

Telefonnummer

41804042

E-post

monicha@masoval.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Måsøval Fiskeoppdrett AS

Eiendommen

Stedsnavn

Måsøval

Gnr

18

Bnr

14

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet tilhørende Måsøval Fiskeoppdrett og nærliggende eiendom er regulert til næringsformål. 
Måsøval Fiskeoppdrett AS hadde her sin første driftsbygning/landbase. Bygget revet og området er ryddet. 

Hva ønskes området brukt til?

Arealet tilhørende Måsøval Fiskeoppdrett og nærliggende eiendom som er regulert til næringsformål ønskes opprettholdt som 



næringsformål. Det er også behov for et utvidet næringsareal i sjø p.g.a. planer om å ta i bruk området til driftsbygning med kaie 
og flytebrygge. Arealet ønskes derfor definert som kombinert Næringsbebyggelse og Havneområde.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Det er ikke ferdigstilt planer for området enda, men det kan være snakk om 1-3 bygninger, samt kaianlegg og flytebrygger.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

-------

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Måsøval Fiskeoppdrett AS eier eiendommen Gnr. 18, Bnr. 14 og samtykker til innspillet. 
Det er ikke gjort avtaler med andre grunneiere som blir berørt.

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen 1-3 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

18

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier



Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Foruten eiendommen Gnr. 18, Bnr. 14 og innspill på ytterligere næringsareal i sjø ønskes opprinnelige næringsareal i tilknytning til 
denne eiendommen opprettholdt slik den fremstår i dagens arealdel. Se vedlagte kart med omriss av området som ønskes 
omdefinert.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kart over eiendom Gnr. 18, Bnr. 14 med nærliggende næringsareal og ønske om utvidelse.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: D4STUB Registrert 

dato:30.05.2018 

13:20:48

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Monicha Seternes

Dato

30.05.2018

Adresse

Måsøyvalveien 9

Postnr

7266

Poststed

KVERVA

Telefonnummer

41804042

E-post

monicha@masoval.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Måsøvalveien 51, "Måsøvalbrygga"

Gnr

17

Bnr

10

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet "Måsøvalbrygga" tilhører eiendommen Gnr. 17, Bnr. 1 og er regulert til næring. Rettigheten på bygget er tilknyttet Gnr. 17, 
Bnr. 10. Det er gitt midlertidig dispensasjon fra planformålet i reguleringsplanen for bruksendring til bolig for deler av næringsbygg 
på Gnr. 17, Bnr. 1 & 7. Måsøval hadde hovedkontoret sitt i brygga, men på grunn av vekst og behov for større lokaler et dette nå 
flyttet til Blått Kompetansesenter på Sistranda. Bryggen er søkt omdisponert til kombinert bolig og næringsformål. Dette er 
innvilget for tre år.

Hva ønskes området brukt til?

Arealet "Måsøvalbrygga" med adresse Måsøyvalveien 51, næringsbygg på Gnr. 17, Bnr. 1 & 7 ønskes omsøkt til kombinert bolig- 



og næringsformål. 
Dette for å kunne tilby overnatting til ansatte som jobber skift og som ikke har bostedsadresse på Frøya.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Innspillet gjelder bare omtalte eiendom

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

.........

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

Innlagt

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Måsøval har gjennom skifteretten fått tildelt rettigheter til å ha "Måsøvalbrygga" på eiendommen Bnr. 17, Gnr. 1.

Når har du planer om å bygge ut området?

Nei, innspillet gjelder kun tomten "Måsøvalbrygga" står på.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

18

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Næringsarealet registrert på eiendommen Gnr. 17, Bnr. 1 og Bnr. 7 ønskes, foruten dette innspillet, opprettholdt slik det fremstår i 
dagens kommuneplanen.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Næringsareal på Gnr. 17, Bnr. 1 og Gnr. 17, Bnr. 7 i Frøya Kommune.docx



Næringsareal på Gnr. 17, Bnr. 1 og Gnr. 17, Bnr. 7 i Frøya Kommune 
Avmerket «Gammelbrygga», Måsøyvalveien 51 

 

 















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: U6NKZT Registrert 

dato:28.05.2018 

10:31:31

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Isak Gaustad

Dato

28.05.2018

Adresse

Titranveien 269 A

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

97772062

E-post

nei

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Titran

Gnr

1

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF, ikke i bruk.

Hva ønskes området brukt til?

Bygg for vinterlagring av båter.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Ikke vurdert

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



10

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ingen konkrete planer

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

14

Barnehage

14

Nærbutikk

14

Større arbeidsplass

14

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke relevant for tiltaket.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Området er egnet for oppføring av bygg for vinterlagring av båter, da det er grunt i vika inn mot området. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Titran nr 2.docx



 



Forum for
natur og friluftsliv
Trøndelag

__________________________________________________________________________________
Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal
trondelag@fnf - nett.no / 97726263

www.fnf - nett.no/ sortrondelag
Org. nr.: 9 16627831

Frøya kommune
PB 152, 7261 Sistranda
postmottak@froya.kommune.no

Stjørdal , 31 .0 5 .2018

Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag er en paraply for natur - og friluftsorganisasjoner på
fylkesnivå. I Trøndelag er 20 organisa sjoner tilsluttet oss.
Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet i Sør - Trøndelag , Norsk Ornitologisk forening
avd. Sør - Trøndelag, Trondhjems Turi stforening og Trondheim Kajakklubb.
__________________________________________________________________________________

U ttal el se kom m u n epl an en s areal del , F røya
Sam m en drag

FNF Trøndelag ber om at følgende områder i sjø blir klassifisert som natur - og friluftsområder :

• Frøya sørvest: Sjøarealet i kystsonen mellom Aunvågen og Ommaholmen
• Område mellom Kya – Toskjæret og Hillbåskjæret

I n n l edn in g

I denne uttalelsen ønsker vi å fokusere på tildeling av arealformål i kystsonen. Frøya er en stor
oppdrettskommune, og har store arealressurser i sjøen som er attraktive for en rekke næringer, men
som også er verdifulle fellesgoder (kan også være næringer) . Eksempler på fellesgodene er tilgang på
attraktive områder til fritids - og nærings fiske, ferdsel, friluftsliv og naturopplevelser. Naturens
egenverdi må også inkluderes her. Kommuneplanens arealdel er det viktigste verktøyet vi kan bruke
for å få en bala nse mellom de marine næringenes behov og fellesgodene . Regjeringens målsetning
om vekst i oppdrettsnæringen gjør at arealkonfliktene i kystsonen vil øke. En annen faktor som vil
bidra til dette er at v i får stadig mer tid og penger til å bruke på fritiden vå r – friluftsliv og
naturopplevelser blir mer populært , og en stadig voksende økoturisme næring trenger også
natur opplevelser de kan selge .

I utgangspunktet ønsker vi at Frøya går bort fra prinsippet om at man tildeler spesifikke arealformål i
sjø på små arealer for så å gi det meste av arealet en s tatus som flerbruksområde som inkluderer
akvakulturformål. Dette prinsippet gjør at det er vanske lig å medvirke i planprosesser og i andre
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arealtildelingsprosesser (f. eks ved akvakultursøknader). Vi stiller oss bak betraktningene i rapporten 

«Hvordan planlegges kystsonen?» utgitt av Nofima i 20171. På side 33 står det:  

«Enkelte av sektormyndighetene forteller at det erfaringsmessig oppstår flere konflikter ved søknad om 

akvakulturtillatelse i områder hvor kommunene ikke har prioritert mellom ulike formål. En anbefaling fra 

sektormyndigheter er altså at flerbruksområder med A ikke bør være for store, altså slik at de kan regnes som 

uplanlagte.» 

 

Forslag til nye natur- og friluftsområder 

Frøya kommune har mange områder med store friluftsverdier. Ikke minst knyttet til spesielle 

opplevelser man kan finne på kysten. Å gå på tur for å oppleve ro, stillhet og være i urørt natur er en 

hovedmotivasjon for flest av de spurte i natur- og miljøbarometeret for 20172. Dette fordrer at vi tar 

vare på natur som fremstår som uberørt for å fortsatt kunne tilby et friluftsliv som flesteparten 

etterspør.  

I tillegg har Frøya med sine mange holmer og skjær et rikt biomangfold. Spesielt finnes det stor 

artsrikdom og gode naturgitte forhold for fugler som er tilknyttet marine økosystem. En fjerdedel av 

alle sjøfugler som hekker i Europa hører hjemme i Norske farvann. Norske bestander av pelagiske 

sjøfugler har gått kraftig tilbake de senere år3, spesielt i Sør-Norge, og derfor bør kommunen ta sin 

del av ansvaret for at artenes leve- og hekkeområder blir ivaretatt. Et poeng som også kan nevnes er 

at det i oppdrettsnæringa årlig blir søkt om å felle sjøfugl som blir ansett som skadedyr, derfor er det 

ekstra viktig at vi ivaretar leveområder innenfor artenes naturlige utbredelsesområde. I Frøya 

kommunes samfunnsdel står det: «Kommunen skal forvalte og ta vare på mangfoldet av arter og 

landskap, og ha en bærekraftig bruk av naturressursene». Dette vil vi henstille til at kommunen tar på 

alvor og viser handling når arealressursene nå skal fordeles. 

I denne planprosessen vil vi oppfordre Frøya kommune til å klassifisere slike attraktive friluftsarealer 

som natur- og friluftsområder, hvor inngrep som oppleves som permanente ikke får planhjemmel til 

etablering. Store deler av Frøya kommune har et oppdrettsanlegg liggende rett utenfor 

fjæresteinene. Dette kan være med på å begrense friluftsverdien i området ved at opplevelsen av 

urørthet forsvinner, dyr og fugleliv er heller ikke like rikt i områdene rundt anleggene4, og det kan 

legge restriksjoner på fritidsfiske.  

Det er noen områder i kommunen hvor det i dag ikke finnes oppdrettsvirksomhet, og som i tillegg har 

blitt klassifiserte med viktig eller svært viktig verdi for friluftslivet. Her bør det tildeles arealformål 

som ikke inkluderer akvakultur for at områdenes verdi skal opprettholdes i det lange løp. Dette vil 

være konfliktdempende, og man vil unngå at protestene mot f. eks oppdrettsetableringer kommer i 

prosesser hvor kravene til medvirkning og utredning ikke er like strenge.  

Vi ber om at følgende områder får et arealformål eller en hensynssone for å ivareta natur og 

friluftsliv:  

                                                           
1 https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/11659/article.pdf?sequence=2 
2 https://www.norskfriluftsliv.no/natur-miljobarometer-2017/ 
3 http://www.seapop.no/opencms/export/sites/SEAPOP/no/filer/pdf/arsbrosjyrer/SEAPOP-arsbrosjyre-2016-
web.pdf 
4 http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M452/M452.pdf 
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Frøya sørvest: Kystsonen mellom Aunvågen og Ommaholmen 

 

Figur 1: Blått felt er vårt forslag til areal som bør klassifiseres som natur- og friluftsområde. Røde felt er viktige og svært 
viktige friluftsområder. Kilde: Naturbase.no 

Dette området dekker flere viktige friluftsområder og et svært viktig friluftsområde. Her er det gode 

muligheter for å bedrive et mangfoldig friluftsliv med turgåing, kajakk/båtliv, og det er et svært rikt 

fugleliv her. Det er god tilgjengelighet til strandsonen her, og det er ingen ferdselsrestriksjoner i 

sjøen. Det finnes også mange hytter og fritidsboliger i området.   

Ved å unnta dette området fra oppdrettsvirksomhet vil man også hjelpe levekårene for sjøørreten 

som gyter i Blakstadvassdraget. Denne oppholder seg som regel i kyst og fjordstrøk nær gyteelva, og 

vil ha godt av å ikke ha oppdrett i nærheten som kan bidra til unødig høyt lusepåslag. Når kommunen 

har iverksatt biotopforbedrende tiltak i elva ved å fjerne vandringshinderet under Buaveien så bør 

det også følges opp på andre måter. Vi mener det vil være et godt tiltak å bevare dette som en 

oppdrettsfri sone.  

Man vil også ivareta fuglelivet bedre ved å definere dette som et naturområde. Eksempelvis kjenner 

vi til at det hekker hubro i nærheten her, og at det er blitt observert hubro rett sør for Ilsøya 

tidligere. Arten er sterkt truet på den norske rødlista, og dermed må vi jobbe for at bestanden skal 

komme opp på et bærekraftig nivå. For at dette skal skje er den avhengig av å ha gode arealer den 

kan etablere seg på utenom minimumsområdene hvor den nå hekker. Vi mener at det finnes gode 

biotoper innenfor dette området som kan egne seg, men det fordrer at områdene blir unntatt fra 

arealinngrep som virker fortrengende.  
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Kya – Toskjæret – Hilbåskjæret 

 

 

Figur 2: Blått omriss er vårt forslag til areal som bør klassifiseres som naturområde. Lyseblå felt er områder som allerede har 
status som naturområder i kommuneplanens arealdel. Kilde: KPA Frøya 2011. 

Her foreslår vi et større naturområde som kan ses på som en styrking av de allerede klassifiserte 

naturområdene vi ser. Et stort naturområde som inkluderer allerede «vernede» arealer vil være mer 

robust mot forstyrrelser.  

 

 

 

Marius Nilsen 

Koordinator 

FNF Trøndelag 

Dokumentet er elektronisk godkjent 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: YUT4VY Registrert 

dato:31.05.2018 

16:45:46

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Monicha Seternes

Dato

31.05.2018

Adresse

Måsøyvalveien 9

Postnr

7266

Poststed

KVERVA

Telefonnummer

41804042

E-post

monicha@masoval.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Måsøval Fiskeoppdrett AS

Eiendommen

Stedsnavn

Skaget 3/13/4

Gnr

3

Bnr

13

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Området er regulert til akvakultur i dag. Dette er Måsøval sitt tidligere settefiskanlegg og brukes i dag som lagerområde

Hva ønskes området brukt til?

Måsøval har søkt om å få tildelt lokaliteten Ilsøya og ønsker i den forbindelse området til landbase. I den forbindelse kan det være 
behov for nytt kaianlegg. Det søkes derfor om å få definert området som avtegnet på kart til næringsbebyggelse/havn.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Det er i utgangspunktet tenkt en kai



Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

---

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Innspille er på vegne av grunneier

Når har du planer om å bygge ut området?

I løpet av 1-2 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

9

Barnehage

9

Nærbutikk

9

Større arbeidsplass

9

Gang- og sykkelvei

24

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Næringsarealet i området bes opprettholdt slik det foreligger i dag

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Gnr. 3, Bnr. 13/4 i Frøya kommune 
Måsøval Fiskeoppdrett AS 

 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: UIV7PN Registrert 

dato:31.05.2018 

13:44:29

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Monicha Seternes

Dato

31.05.2018

Adresse

Måsøyvalveien 9

Postnr

7266

Poststed

KVERVA

Telefonnummer

41804042

E-post

monicha@masoval.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Eiendommen Stendal, Kverva

Gnr

16

Bnr

12

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Eiendommen er i dag registrert som LNFR og er bebygd med naus og bolighus

Hva ønskes området brukt til?

Eiendommen ønskes omdisponert til naustområde i strandsonen. Område over ønskes omdisponert til Fritids og turistformål i 
kombinasjon med fritidsbebyggelse. Resten av eiendommen ønskes omdisponert til kombinert bebyggelse og anleggsformål i 
likhet med eiendommen den grenser mot.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Måsøvalsundet som eiendommen grenser mot er kanskje en av Frøyas fineste naturlig havn. På Frøya er det tradisjon for eget 
naust og vi ønsker derfor å kunne legge til rette for ca. 10 enheter. Det er blitt en fortetning i området og naust etterspørres. 
Likeledes er det behov for små utleiehytter med nærhet til sjø. Det er ikke tenkt bilvei helt frem, men felles parkeringsplass. 



Området kan romme 5 - 10 enheter.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

17913 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

fra 50 - 250 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ja, innen et tidsperspektiv på 2 - 5 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

18

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke som jeg kjenner til



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Eiendommer i nærheten er regulert til lignende formål, og området er godt egnet til formålene som er beskrevet. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Fra: Hans Marius Johansen [hanjo@trondelagfylke.no] 

Til: Kristin Furunes Strømskag [KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no] 

Kopi: Tore Forbord [torfo@trondelagfylke.no]; Silje S. Holiløkk [silhol@trondelagfylke.no]; 

Anne Haug [annhau@trondelagfylke.no] 

Sendt: 17.08.2018 16:11:55 

Emne: Stabben fort på Titran - Innspill rullering kommuneplan 

Vedlegg: image001.png; Titran_HKB_22_975.pdf; Kart_Stabben_fort_A3_17082018.pdf 

Viser til samtale i dag. 
 
Stabben fort på Titran er tidligere vurdert til å ha regional verdi og interesse som krigsminne, som ett av 
få eksempel på et godt bevart kystfort fra okkupasjonstiden i Midt-Norge 1940-45. Fortet er en 
selvskreven kandidat som prioritert kulturmiljø, når fylkeskommunen nå er i oppstartfasen med ny 
regional plan for kulturminner for et samlet Trøndelag. Vedlagt foreløpig innsamlet 
bakgrunnsinformasjon om Stabben fort på Titran. Fylkeskommunen vil i løpet av høsten foreta 
ytterligere kartlegging av krigsminnene på Titran. 
 
Frøya kommune i samarbeid med grendalaget på Titran og Trøndelag fylkeskommune, har siden 2016-
2017 arbeidet med formidling av kystfortet og andre kulturminner på Titran i form av skilt og kulmin 
digital formidling (jf. www.kulmin.no). Kommunen har avsatt betydelige midler til sikring og formidling, 
og det er også gitt tilskudd fra fylkeskommunen til formidlingsopplegget. Arbeidet med å sette i stand 
kommandobunkeren som egnet museum og nav for formidlingen er igangsatt av kommunen i samråd 
med fylkeskommunen. Samlet gir dette svært gode forutsetninger for å utvikle Stabben fort og Titran 
som en attraksjon for Frøya kommune. 
 
Sporene etter den tyske tilstedeværelsen under siste krig, ligger spredt på Stabben, Skipheia, Fehaugen, 
Heia etc. De vesentligste erkjennbare sporene ses imidlertid best på søndre del av Stabben, hvor vi finner 
kommandobunker, kanonstillinger, tunnelsystemer, ammunisjonsheis osv. Det er her de fysiske sporene 
er tydeligst, og hvor opplevelsesverdien av minnene i landskapet er størst. Vi er derfor opptatt av å 
opprettholde siktlinjer og sammenhenger i dette området, slik at krigsminnet som nettopp kystfort kan 
formidles og for at opplevelsesverdiene kan opprettholdes for de som besøker Stabben. 
 
Vedlagt kart viser forslag til hensynssone c i kommuneplanen (H570 – bevaring kulturmiljø), som vi 
mener ivaretar de vesentligste opplevelsesverdiene for Stabben fort. Som grunnlag for sonen er vektlagt 
bevaring av siktlinjer og sammenheng mellom kommandobunker og de 4 kanonstillingene samt ubrutt 
sikt mot sjøen. Mot vest er sonen vinklet slik at siktlinjen mot Slettringen fyr opprettholdes, da fyret ble 
benyttet som observasjonspost av okkupasjonsmakten og dermed inngår som del av det krigshistoriske 
landskapet. Videre ser en Korsholmen og Sandholmen, hvor det gikk strømkabel til lyskasterpost. Mot 
øst er sonens vinkel anlagt slik at siktlinjen fra kommandobunker og kanonstilling/sjøen opprettholdes. 
 
På bakgrunn av dette vil hensiktsmessig arealformål under hensynssonen være LNFR uten åpning for 
spredt boligbebyggelse. Dette innebærer at dagens arealformål LNFF8 vil måtte reduseres innen 
hensynssonen. Til hensynssonen skal det knyttes generelle bestemmelse; for eksempel «Sone med særlig 
hensyn til bevaring av kulturmiljø – krigsminne Stabben fort. Innen sonen må det ikke foretas inngrep i 
marka eller gjøres aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på landskap eller krigsminner. Eventuelle 
nødvendige mindre tiltak innen sonen må gjøres rede for særskilt, og sendes regional 
kulturminneforvaltning (fylkeskommunen) til uttalelse.» 
 



Håper vårt innspill kan benyttes i det videre arbeidet med kommeplanen. Ta kontakt ved spørsmål. 
 
 
Med vennlig hilsen  

Hans Marius Johansen 

 

 

  

Hans Marius Johansen 
Arkeolog/Seniorrådgiver 
Seksjon kulturminner  
Skype: hanjo@trondelagfylke.no 
74 17 51 69 

74 17 40 00 (sentralbord) 

www.trondelagfylke.no 

 



 
 

KLADD 

HKB (Heeres Küsten Batterie) 22/975 Melland‐West (Titran) (1941‐44) 
22. kompani (batterie) av HKAR (Heeres Küsten Artillerie Regiment) 975, underlagt Artillerie Gruppe 
DRONTHEIM – WEST, HKAA II/975. Standkvarter Hemnskjel. 
 
Varighet   
Mai 1941 – 1944. Kanonene flyttet til Rotholhaugen på Skardsøya i Aure; hvor de ble brukt i WEST‐batteriet i 
HKB 22/975 Stützpunkt Melland West (Melland fort). 
 
Bevæpning ‐ inventar 
4 stk. kanoner 15 cm K16 (L/43). Tysk feltkanon produsert av Krupp. Modellår 1916, ildledning fra (Vf SK) 
Kommandobunker, 3 stk. OB 15 cm K16 (luftvern?), 2 underjordiske system med ammunisjonsheis, Flere MG‐
stillinger og nærforsvar etc., 1 lyskaster på Sandholmen, 1 stk. bølgebryter for å hindre vann i 
ammunisjonslager/heis, minefelt, brakker etc. 

Stellung THYMIAN – Radar (1944‐45) på Skipheia og Fehaugen 
Luftwaffe opprettet radarstasjon Stellung THYMIAN på Titran 1944. Mannskapene tilhørte 33. Mittlere 
Flugmelde‐Leit Kompanie, underlagt Luftnachrichten‐Regiment 251, IV. Abteilung. Denne avdelingen var 
opprettet desember 1944 i Trondheim. Radarene ga bistand til Luftwaffes nattjagere? 

Inventar – Skipheia og Fehaugen 
1 stk. radar Freya (Werksnr. 156) – deteksjon/varslingsradar for Würzburg‐Riese (som var målførende) 
1 stk. radar Funk‐Sende‐Empfangsgerät (FuSE 62 A) produsert av Telefunken ‐ bistand til nattjagere? 
2 stk. radar Funk‐Sende‐Empfangsgerät (FuSE 65) Würzburg‐Riese (WR) produsert av Telefunken ‐ bistand til 
nattjagere? Eller 2 stk. Würzburg‐Riese (WR) Fumeg 213/214 – luftvarslings‐ og ildledningsradar for luftvern 
1 stk. FMZ‐brakke 
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Radar Skipeheia 

 

 

Radar Fehaugen 

 



 
 

Titran 

 

 

Titran 

 

 

 

 

 



 
 

Titran 

 

 

WR‐radar Fehaugen (Foto: Erik Stenvik 1972) 

 

 

 

 

 

 



 
 

WR‐radar Fehaugen (Foto: Erik Stenvik 1972) 

 

Fundament ved kirkegården 

 



 
 

Hendelser 

14. november 1944 utførte britiske Wildcat (Martlet) fly angrep (Operation STEAK) på skipstrafikken 

ved Trondheim og radarstasjonen på Titran. Flyene tok av fra HMS PURSUER (D 73), som var et skip 

av typen Attack‐class Escort Aircraft Carrier (hangarskip). Skipet hadde da base ved Scapa Flow. REF. 

www.naval‐history.net 

1 patruljebåt V 6413 Fro (Vorpostenboote) tilhørende 64 Vorpostenflotille ble senket og en annen 

satt i brann ved Trondheim. 

Om operasjon STEAK 

Operation STEAK had two Objectives, first to give fighter cover for operation COUNTERBLAST on the 

night of 12th/13th conducted by HM Ships KENT, BELLONA, MYNGS, VERULAM, ZAMBESI, and HMCS 

ALGONQUIN to attack enemy shipping off the south‐west coast of Norway, where the absence of 

fjords and off shore islands forced shipping out into the open. On completion of this phase an attack 

by fighter aircraft on shipping in the Vingvaagen anchorage and an anti‐shipping sweep off the Leads 

to westward were carried out. The force, comprising HM Ships EURYALUS, PURSUER, CAESAR 

(Captain (D) 6th Destroyer Flotilla), NUBIAN, VENUS, ZEPHYR sailed on November 9th but were 

forced to return to Scapa due to bad weather; they sailed again on the 12th to rendezvous with the 

COUNTERBLAST force. PURSUER's aircraft sunk one trawler, another was set on fire and a Radar 

Station was bombed. The force returned to Scapa on the 16th. There was one deck landing incident 

on the 14th, JV677 ('UP'), flown by Lt L Calvert crashed on deck when the undercarriage collapsed 

after failing to completely drop down.  he ship was not in harbour long, sailing for Operation 

HANDFAST on the evening of the 19th. REF 

http://www.royalnavyresearcharchive.org.uk/ESCORT/PURSUER.htm#.WflizWjWxPY 

 

Referanser 

Fjørtoft, Jan Egil. 1983. Tyske kystfort i Norge. Agder Presse A/S. Arendal. 

www.kystfort.com 

 

 

 

Hans Marius Johansen 3.5.2018 

hanjo@trondelagfylke.no  
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Titran 22. mai 2018 

 

 

Til  

Frøya kommune 

Kristin Strømskag 

 

 

 

Ang. Arealplanen 

Titran Grendalag ønsker dypt og inderlig at det blir lettere å få bygge hus og 

hytter på Titran. Vi ønsker også at de strenge reglene ang. LNF, regelen om 100 

meter til sjø og silhuettvirkning blir ”myket” opp. 

De som vil bo eller ha feriehus på Titran må få mulighet til dette uten å bli 

”drept” av beinharde restriksjoner. 

 

Med hilsen 

For Titran Grendalag 

Grethe Lund 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: P11 &13  

Arkivsaksnr.: 18/1613    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRING AV PLANPROGRAM - KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret i Frøya kommune tar høringen til orientering og har ingen merknader til 

planprogram og varsel om planoppstart.  

 

Kommunestyret i Frøya ønsker lykke til videre med arbeidet.  

 

 

Vedlegg: 

Planprogram til høring 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune har mottatt varsel om planoppstrart og høring av planprogram for revidering 

av kystsoneplan for Namdalen fra Namdal regionråd. Planen er ett interkommunalt 

plansamarbeid mellom Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos, Flatanger, Osen, Roan, 

Åfjord og Bjugn.  

 

Styringsgruppen består av en representant fra hver kommune og har gjennom vedtak i de 

enkelte deltakerkommuner fått i oppdrag å gjennomføre planarbeidet. Arbeidet er ledet av 

Namdal regionråd som engasjerer prosjektleder som skal sørge for å gjennomføre det 

praktiske arbeidet. 

Kommunestyrene i de enkelte kommunene skal vedta endelig planprogram jf. § 4-1, oppstart 

jf. § 11-12, høring av planforslag jf. § 11-12 og plan jf. pbl § 11-12. 

 

Målsetninger for arbeidet er:  

• gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt 

• avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter 

• sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende 

innen marin utvikling 

• sikre god og forutsigelig forvaltning av sjøområdene i regionen 

• være dynamisk og fleksibel i forhold til framtidige behov 

 

Vurdering: 



Namdal regionråd er i oppstarten av et omfattende plansamarbeid. Høringsforslaget til 

planprogram, samt høringsbrev, ligger vedlagt. 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar varsel og høring av planprogram til orientering. 

Frøyakommune vil også ønske Namdal regionråd lykke til videre med arbeidet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Varsel og høring i tråd med PBL.  

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________

NAM DAL REGIONRÅD Søren R. Thornæs veg 10, 7800 Namsos Telefon 913 08 579 Org.nr . 942 875 967

H øringsinstanser

Oversendelsesbrev:

Høring av planprogram - "kystsoneplan for Namdalen"

Namdal regionråd vil på vegne av det interkommunale plansamarbeidet mellom

Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos, Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og

Bjugn v ars le om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for "Kystsoneplan

for Namdalen"

Namdal regionråd kunngjør i medhold av plan - og bygningsloven §§ 11 - 12 og 11 - 14 oppstart av

arbeid med kystsoneplan for Namdalen med tilhørende konsekvensutredning. I den forbindelse

legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og sendes på høring jf. Pbl. §§ 4 - 1 og 11 - 13. til

alle aktuelle høringsinstanser.

Et planprogram er et verktøy for tidlig medvirkning . D et skal fortelle om formålet med planarbeidet,

avklare viktige problemstillinger, avklare evt. utredningsbehov og angi hvordan planleggingen skal

gjennomføres. Planprogrammet gir alle interes enter mulighet en til å komme med innspill og

synspunkter tidlig i planprosessen , slik at planarbeidet sikrer god medvirkning.

Offentlig ettersyn av planprogrammet vil bli annonsert i Namdalsavisa, Fosna - Folket og Ytringen .

D et vil bli gjennomført 3 høringsmøter i augu st hvor det vil bli orientert om bakgrunnen for

planarbeidet og planprogrammet . Høringsinstansene er velkommen til å delta.

Innspill til planprogrammet ønskes mottatt via skjema på www.namdalregionrad.no/kystsoneplan fra

og med onsdag 13 .06. Frist for uttalelse: 1.september 2018

Med vennlig hilsen

Jan - Christer Torvik
Prosjektleder

Tlf: 9 59 22 470
Jan - christer.torvik@namdalregionrad.no
www.namdalregionrad.no

Vedlegg: forslag til planprogram

Dato: 8. juni 2018
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Roan, Åfjord og Bjugn
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PROSJEKTBESKRIVELSE
Plannavn KYSTSONEPLAN FORNAMDALEN

Arkivsak I D
Plan I D
Formål/Hensikt Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet fo r fortsatt vekst og

utvikling av havbruksnæringa i regionen.
Planavgrensning Planlegge sjøareal fra kystkontur ut til grunnlinja i kommunene Leka,

Vikna, Nærøy, Høylandet, « Nye Namsos», Flatanger, O sen, Roan, Åfjord
og Bjugn

Sammendrag

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram i juni 2 018
Utarbeidelse av planforslag i 2018 og vår 2019
Høring av planforslag i desember 2019
Egengodkjenning av plan i 2020

Organisering Arbeidet er organisert som et interkom munalt plansamarbeid.

Styringsgruppen består av en representant fra hver kommune og har
gjennom vedtak i de enkelte deltakerkommuner fått i oppdrag å
gjennomføre planarbeidet. Arbeidet er ledet av Namd al regionråd som
engasjerer prosjektleder som skal sørge for å gjenn omføre det praktiske
arbeidet.

Kommunestyrene i de enkelte kommunene skal vedta en delig
planprogram jf. § 4-1, oppstart jf. § 11-12, høring av planforslag jf. § 11-
12 og plan jf. pbl § 11-12.
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1 Innledning
I byregionprogrammet i regi Kommunal og moderniseri ngsdepartementet (KM D) er det definert en
del satsingsområder for region Namdal. Ett av disse er «næringsutvikling basert på naturressurser» -
herunder havbruk.

I dialog med kommuner og næring har en derfor komme t frem til at en felles kystsoneplan for
kystområdene i Namdalen er et aktuelt samarbeidsomr åde. Planen skal dermed:

• gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt
• avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter
• sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende

innen marin utvikling
• sikre god og forutsigelig forvaltning av sjøområden e i regionen
• være dynamisk og fleksibel i forhold til framtidige behov

På den måten vil man kunne være forberedt på å utny tte havets- og kystsonens næringsmessige
potensial i god sameksistens mellom fiskeri-, havbr uk og annen bruk av sjøarealene.

Som hovedregel bør felles kystsoneplan avdekke og s ikre områder som innehar spesielle kvaliteter og
sårbare arter. For øvrige sjøarealer bør det i stør st mulig grad planlegges med flerbruksformål der
akvakultur kan være en del av formålet når det er m ulig å finne en god sameksistens mellom fiskeri,
havbruk, turisme og annen bruk av sjøarealene. Akva kultur vil også i mange områder være en del av
flerbruksformålet men uten at laks og ørret er till att.

Status for kystsoneplaner i regionen er gjennomgåen de tilfredsstillende, men det er utdaterte planer
i noen kommuner. Det er imidlertid viktig å planleg ge helhetlig og kunnskapsbasert i større områder
da en kommunes vedtak i sjø kan påvirke nabokommune ne. En felles planprosess vil også lette
arbeidsmengden i den enkelte kommune, gi økt kompet anse og samarbeid, og gi mulighet for en mer
ensartet forvaltningspraksis innen planområdet.

En bør merke seg at arealplan i sjø er en overordne t plan med nasjonale og regionale føringer hvor
lokaldemokratiet gjennom kommunestyrene er planmynd ighet og legger føringer for hvilken
utvikling og interesser de ønsker å ivareta i størr e eller mindre grad i egen kommune. Kommunenes
vedtak kan imidlertid ikke være i strid med nasjona le og/eller vesentlige regionale interesser. Det er
også viktig å skille mellom overordnet plan og saks behandling. Når kommune har avsatt areal til
akvakultur, så betyr det at det er tillat å søke om etablering av akvakultur. Deretter skal seks statl ige
fagmyndigheter saksbehandle innholdet i arealet ett er akvakulturloven.

Planprogrammet skal gi bakgrunn, oversikt, formål o g innhold i planen. Hvordan planprosessen er
tenkt gjennomført, utredningsbehov i form av konsek vensutredninger, organisering av arbeidet,
framdrift og opplegg for medvirkning. Forslag til p lanprogram godkjennes av styringsgruppa før det
meldes oppstart og planprogrammet legges ut på høri ng i minimum seks uker. Endelig planprogram
skal, etter innspill, godkjennes av det enkelte kom munestyret i deltakerkommunene.
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1.1 Formål med planarbeidet
Det skal utarbeides en interkommunal plan for sjøar ealene i planområdet for perioden 2020-2032.
Arbeidet skal resultere i felles plankart med beste mmelser, samt planbeskrivelse for arealbruken. Det
skal også gjennomføres konsekvensutredning hvor res ultatene presenteres i et eget dokument.

Et av prosjektets viktigste effektmål er å tilrette legge og øke mulighetene for etablering og vekst
innen havbruksnæringa ved at arealplanen sikrer til gang til tilstrekkelig bærekraftig areal der næring a
kan søke om etablering. Planen skal utarbeides ette r § 11 i pbl og organiseres etter § 9. Det er vikti g å
påpeke at planarbeidet ikke skal lede til en «over- kommunal plan», men en sammenstilling av flere
formelt selvstendige og juridisk bindende kommunale planer. Det siste fordrer følgelig at hver enkelt
kommune godkjenner sin del av arealet, og at den de len blir det juridisk gjeldende for havområdet i
den enkelte kommune. jf. § 9-3

1.2 Premisser for planarbeidet
For gjennomføring av planlegging av sjøområdene med planprosess og innhold i planene gjelder
reglene jf. kap. 11 i Plan og bygningsloven (pbl). § 11-7 nr. 6 « Bruk og vern av sjø og vassdrag, med
tilhørende strandsone» skal brukes for å planlegge sjøareal. Arealformåle t kan deles inn i
underformålene ferdsel, farleder, fiske, akvakultur , naturområder og friluftsområder hver for seg
eller i kombinasjon med egne bestemmelser og eller retningslinjer (se fig.). I 2017 kom noen nye
underformål.

§ 11-11 nr. 3 viser til at det kan gis bestemmelser om at arealbruken kan fastsettes særskilt for
vannoverflaten, vannsøylen og bunnen. Det er gitt h jemler § 11-11 for bestemmelser til
arealformålet. Det kan etter § 11-8 fastsettes hens ynsoner for ulike formål (aktsomhet, båndlegging,
bevaring naturmiljø, hensynsone friluftsliv, bevari ng kulturmiljø med mer) og det kan etableres egne
bestemmelsesområder.

Planarbeidet er organisert etter kap. 9 i pbl som o mhandler interkommunalt plansamarbeid.
Planarbeidet ledes av et styre med samme antall rep resentanter fra hver kommune, og styret
fastsetter selv regler for sitt arbeid og organiser er planarbeidet slik de finner det hensiktsmessig j f. §
9-2 i pbl. Hver kommune har ansvar for at saksbehan dlingsreglene følges innenfor sitt område.
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal pl anlegging av 24.juli 2011 legger føringer for
arealplanlegging i sjø:
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1e f342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forvent
ninger_bm_ny.pdf

Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig a real til fiskeri- og havbruksnæringen i
kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhe nsyn og andre samfunnsinteresser.
Arealbehovet ses i et regionalt perspektiv

Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og
landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og kommunale
planer. Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas
hensyn til

Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaen dringer og risiko og sårbarhet i sin
samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandlin g. Kommunene sikrer at det utarbeides
risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å
forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhet sforhold. Det tas særlig hensyn til
naturfarer og eksisterende og fremtidige klimaendri nger

Regjeringens strategi for en konkurransekraftig hav bruksnæring (2007) og Gullestadutvalget fra 4.
februar 2011 «Effektiv og bærekraftig arealbruk i h avbruksnæringa – areal til begjær» forventer at
kommunene tilrettelegger for næringsutvikling i sjø arealene.
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1.3 Planavgrensing
Kystsoneplan for Namdalen omfatter sjøarealene inne nfor kommunegrensene til Leka, Vikna, Nærøy,
Høylandet, «Nye Namsos» (Fosnes, Namsos og Namdalse id), Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og (deler
av) Bjugn.
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Det vil si at planområdet er avgrenset mot land i k ystkonturen basert på kote null av 1954 i
kartverket (middelvannstand), og i sjø til nevnte k ommunegrenser. Detaljregulerte områder i
tilknytning til planområdet vil ikke inngå i planen (f.eks småbåthavner).

1.4 Lovgrunnlaget med de viktigste lovene for arealplan legging i sjø

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. ju ni 2008
Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000
Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mar s 1981
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangf oldloven) 19. juni 2009
Lov om friluftslivet av 1. oktober 2015
Lov om kulturminner av 10. juni 2005
Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova). 21.09.2012
Lov om akvakultur (akvakulturloven) 18.12.2008
Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. 14.12.2012
Lov om havner og farvann 17.04.2009

I tillegg gjelder gjeldende arealplaner i sjø for d eltakerkommunene og de til enhver tid gjeldende St.
meld. med sentrale føringer, rikspolitiske retnings linjer og statlige planretningslinjer.

1.5 Regionale retningslinjer og gjeldende kommunale pla ner
Fylkesplaner og regionale planer legger regionale f øringer for planarbeidet.

«Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020» l egger føringer for at «det grønne skiftet og grønn
næringsutvikling» skal fremmes av det offentlige i regionen – herund er havbruk.

En erstatning for denne strategien foreligger i des ember 2018 og er en felles plan for nye Trøndelag
fylke – «Trøndelagsplanen 2018-30»

«Marin strategi Trøndelag 2015-2018» ligger til gru nn for fokuset Namdalen har med tanke på økt
tilrettelegging for marine næringer
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«Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndela g» som også legger føringer for å vurdere
planbehovet for sjøarealene påpeker behovet for å s timulere til best mulig praksis for produksjon av
laks i Trøndelag, slik at regionen kan ta del i vek stregimet som er etablert nasjonalt.

Siden flere av deltakerkommunene har relativt nye k ommuneplaner skal man ikke sette til side disse,
men ta utgangspunkt i planområdets nåværende planst atus. Nåværende planstatus skal følgelig
kunne være førende i planprosessen, men ikke være t il hinder for å oppnå hovedformålet om en
helhetlig plan.

2 Planprosess

2.1 Organisering
Planarbeidet ledes av en styringsgruppe bestående a v en representant fra hver kommune.
Styringsgruppen skal bli forelagt og behandle overo rdnede premisser og spørsmål i planprosessen.
Fylkeskommunen stiller med en observatør i rådgiven de rolle.

Namdal regionråd er ansvarlig for å engasjere prosj ektleder som har overordnet ansvar for å
gjennomføre planprosessen og det operative kartarbe idet. Det er videre ønskelig å opprette en
arbeidsgruppe – areal, hvor det utnevnes en arealpl anlegger i hver kommune som er ansvarlig for
medvirkning i sin kommune og utgjør en ressurs i ar beidsgruppen. Under gjennomføring av
planarbeidet vil det bli opprettet referansegrupper etter behov.
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2.2 Hovedfaser
Planprosessen vil i hovedsak følge anbefalt planpro sess for kommuneplanens arealdel (se illustrasjon
nedenfor).

Arbeidet vil følgelig i hovedsak inneholde arbeid m ed planprogram hvor bestemmelsene for
planprogram er gitt gjennom pbl § 4-1. Planbeskrive lse og konsekvensutredning gitt gjennom pbl § 4-
2, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyse g itt gjennom pbl § 4-3 hvor dette for denne planen
vil bli utført som en del av konsekvensutredningen. Avslutningsvis skal plankartet fremstilles etter
gjeldende standarder i henhold til kart og planfors kriften med tilhørende planbestemmelser,
beskrivelse og konsekvensutredning.
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2.3 Fremdrift

Oppgaver 2018 2019

Møte med kommunene
Utarbeide forslag til
planprogram/presentasjoner
og diskusjoner og med
regionale myndigheter

Møte med planforum 02.05.
Møte med myndigheter

Planoppstart og planprogram
på offentlig ettersyn i min. 6
uker

Bearbeide høringsmerknader
og fastsette planprogram

Innspill til tiltak og møter med
ulike aktører i sjø

Åpne møter i kommunene,
referansegrupper og
medbestemmelse

-Sammenstille eksisterende
og ny kunnskap/temakart

-Kartlegging og utredninger

-Analysere interesse-
konflikter, utrede og
prioritere

-Bestemmelser og
retningslinjer

-Planbeskrivelse med
KU/ROS

-Utarbeiding av planforslag

-Plankart
Høring og offentlig ettersyn
av planforslag

Bearbeide høringsmerknader
Politisk prosess:
-Vedtak i de enkelte
kommunestyrer og
kunngjøring av planen

2020
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2.4 Medvirkning
Medvirkning omtales i pbl § 5-1, første avsnitt. Ar ealplaner i sjø forholder seg primært ikke til
grunneiere, men til brukergrupper og sektormyndighe ter. Det vil være fokus på disse i
medvirkningsprosessene.

Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess gjen nom åpenhet og tilgjengelighet i forhold til å
sikre mulighetene for en reell og aktiv medvirkning fra alle interessegrupper. Den enkelte kommune
(kontaktperson) er ansvarlig for organisering av me dvirkning lokalt og arbeidsgruppen vil stå for
gjennomføring.

Det legges opp til en medvirkningsstrategi for næri ngsliv og brukergrupper, organisasjoner og
enkeltpersoner i forhold til gul kolonne til venstr e i figuren under:

Kilde: Kommunal- og miljøverndepartementet

Bestemmelser for samråd i planleggingen er gitt i p bl § 3-2:” Alle offentlige organer har rett og plik t
til å delta i planleggingen når den berører deres s aksfelt eller deres planer og vedtak og skal gi
planmyndighetene informasjon om hva som kan ha bety dning for planleggingen”. Samråd med statlig
fagmyndighet og fylkeskommunen er vist i grønn kolo nne til høyre.

Politikerne i deltakerkommunene skal holdes oriente rt om det pågående planarbeidet gjennom
presentasjoner for politiske utvalg og/eller kommun estyrer.

2.5 Konsekvensutredning (KU)

Konsekvensutredningens innhold skal tilpasses den a ktuelle planen, og være relevant for de
beslutninger som skal tas. KU skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. KU skal bar e
omfatte de delene av planen som fastsetter rammer f or framtidig utbygging og som samtidig
innebærer endringer av den gjeldende planen. KU ska l også redegjøre for virkningen på miljø og
samfunn. Det betyr at planen skal ha en overordnet konsekvensutredning av endringer for hele
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planområdet, og det skal gjøres konsekvensutredning er av eventuelle enkelttiltak. (I praksis betyr det
at innspill til akvakultur skal konsekvensutredes i dette planarbeidet).

Når det gjelder den overordnede konsekvensanalysen vil denne bli gjennomført i tråd med formålet
for planarbeidet, og følgelig med et detaljeringsni vå som står i forhold til at planarbeidet skal lede til
en overordnet plan.

Når det gjelder konsekvensutredning av innspill til akvakultur er kravene mer formelle.
Bestemmelsene for konsekvensutredninger og bestemme lser for samfunnssikkerhet, risiko- og
sårbarhetsanalyse er gitt i Pbl § 4-2 og 4-3. Veile der for konsekvensutredning fra
Miljøverndepartementet (2012) vil bli lagt til grun n for arbeidet.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvens utredning-av-arealdelen/id699310/ med
forskrifter og veiledere for metodikk:

veileder_forskrift_konsekvensutredning_vedlegg_iii_ 08072015.pdf
veileder_konsekvensutredning_metodikk_08072015.pdf

For å dekke utredningskravet legges det opp til at det ved hvert nytt formål skal medfølge en
beskrivelse av de forhold som er kartlagt for stede t, eventuelle behovsvurderinger, samt en
vurdering av tiltaket med tanke på virkninger for m iljø, natur, samfunn osv. Det skal benyttes en
felles mal for beskrivelse og vurderinger. Verdi- o g konsekvensutredningen, skal synliggjøres etter et
system som viser verdi og konsekvens. I tillegg ska l det gjøres en skriftlig vurdering der det er
naturlig. Utgangspunktet er at denne framstillingen sammen med tekstdelen skal tilfredsstille
kravene i forskrift om KU.

Konsekvensutredning skal identifisere og beskrive d e faktorer som kan bli påvirket og vurdere
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det ska l utarbeides et ikke-teknisk sammendrag av KU.

Effekter av nye formål skal konsekvensutredes og av klare forholdet mellom:

Natur og miljø:
naturmangfold jf. naturmangfoldloven med vekt på ål egras, tareskog, koraller og vill
anadrom fisk
nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål
kulturminner og kulturmiljø
friluftsliv inkl. reiseliv
vannkvalitet og forurensing jf. vannforskriften
strømforhold og spredning av parasitter og smitte

Samfunnsforhold:
fiskeri
akvakultur
marin forsøpling
farleder og ferdsel
fritidsbebyggelse
transportbehov
sysselsetting, befolkningsutvikling og kommuneøkono mi
matvareproduksjon og matvaretrygghet
beredskap og ulykkesrisiko virkinger som følge av k limaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Reindrift
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Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direk te, indirekte, midlertidige, antatt varige, kortsik tige
og langsiktige virkninger. KU skal inneholde en bes krivelse av metodene som er brukt, viktige
usikkerhetsfaktorer og en liste med opplysninger om kilder som benyttes.

For større tiltak må kommunen kunne be om nødvendig dokumentasjon, slik at kommunen kan
vurdere og beskrive virkningene av forslaget/innspi llet. Det forutsettes at forslagstiller bekoster
framskaffelsen av den dokumentasjon kommunen ber om . For å sikre tilstrekkelig informasjon ved
innspill blir det utarbeidet egen mal som gjøres ti lgjengelig via web.

3 Fokusområder

Planområdet omfatter en rekke ulike brukere og inte resser som det skal tas hensyn til i planarbeidet.
Alle interesser skal kartlegges for å gi et godt gr unnlag for konsekvensutredninger og vurderinger. De
ulike interessene søkes fremstilt i temakart ved br uk av et geografisk informasjonssystem (GIS). Det
skal søkes å oppnå så god kvalitet som mulig på dat agrunnlaget som skal ligge til grunn for
utarbeidelsen av plankartet.

Den mest sentrale utfordringen i planarbeidet vil v ære å tilrettelegge for en bærekraftig utvikling
innen fiskeri og havbruk, samferdsel og annet sjøba sert næringsliv, samtidig som det skal tas hensyn
til naturmangfold, friluftsliv og kulturminner.

3.1 Følgende tema skal utredes

Natur o g miljøressurser
Biologisk mangfold

Dybdeforhold

• Verneområder jf. naturbasen
• Registreringer av naturverdi/biologisk mangfold som viser sårbare arter og

naturtyper fra naturbasen og artsdatabanken

• Olex?

Kulturminner
• Kulturminner under vann (marin arkeologi). Viser ti l kulturminneloven.

Nye tiltak vil blir vurdert i saksbehandling av søk naden.

• Sjønære kulturlandskap
Samfunn
Samferdsel

Infrastruktur

Forurensning

Friluftsliv

• Farleder og ferdsel framstilles fortrinnsvis som ar eal
• Havneområder og viktige ankringsplasser avklares me d Kystverket.
• Småbåthavner har reguleringsplaner som «hvites ut»
• Havneområder i sjø framstilles som Bruk og vern omr åder (6001)

• Undervannskabler. Strømkabler skal ikke framstilles i plankartet av
beredskapshensyn. Disse er grovt framstilt i sjøkar t og ved evt. nye tiltak
vil eventuell konflikt avklares i saksbehandling av søknader.

• Kommunale avløp fra kommunene, kartlegge eventuelle marine utslipp

• Viktige friluftslivsområder i strandsonen og i sjø. Registrere de mest brukte
og mest ønskede friluftsområder i den enkelte kommu ne

Fiskeri og havbruk • Dokumenterte gyte- og fiskefelt - Fiskeridirektorat et har prioritert
gytefelt, fiskefelt og låssettingsplasser som skal framstilles i planen.
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• Lokalisering av godkjente akvakulturanlegg inkl. fo rtøyninger, med
mulighet for justeringer, fra Fiskeridirektoratet

• Vurdere avstand og strømforhold med utgangspunkt i tilgjengelig
kunnskap i forhold til smitte mellom anlegg og ved evt. etablering nye A-
områder.

Reiseliv • Namdalen har et godt potensial og mulighet for utvi kling av reiseliv basert
på regionenes landskap og rike natur- og kulturverd ier. Arealplanens
virkning i forhold til reiselivsutvikling skal vurd eres.

Samfunnssikkerhet og
beredskap

• Eksisterende og tilgjengelige data om områder utsat t for skred/flom,
havnivåstigning mm synliggjøres gjennom ROS analyse r

• Klimaeffekter av planen

3.2 Arealanalyse
Det skal gjennomføres en arealanalyse før utarbeide lse av endelig planforslag hvor resultatet av
arealanalysen skal ligge til grunn for fastsettelse av de fremtidige formålsflatene. Arealanalysen vil
basere seg på relevante og tilgjengelige temadata m ed utgangspunkt i ovenstående skjema og
eventuelle nyregistreringer. Analysen vil basere se g på å sammenholde ulike registrerte temadata
(overlay-analyse) for å avdekke om det er arealmess ige konflikter, og i så fall hvilke tema som står i
konflikt. Ved overlappende interesser vil det bli g jennomført en avveining av hvilke interesser som
skal få fortrinn med mindre man ønsker å benytte se g av «kombinerte formål i sjø og vassdrag»

4 Behov for nye utredninger?

4.1 Biologisk mangfold
Naturmangfoldloven tar utgangspunkt i at all natur skal forvaltes basert på dagens kunnskap. En
økosystembasert og helhetlig forvaltning av sjøarea lene krever at det hentes inn tilgjengelig
kunnskap og pågående forskning, som for eksempel ma rine grunnkart, grønn laser, marine
naturtyper, marin naturtypekartlegging. Det er svær t begrensede data på dybde og marint biologisk
mangfold i planområdet.

Planområdet omfatter følgende tema innen naturmangf old som det skal tas hensyn til i
arealdisponeringen:

Verneområder
Utvalgte kulturlandskap
Utvalgte naturtyper
Marine naturtyper
Rødlistearter

For verneområdene har vi gode data. I tillegg er de t nasjonale laksefjorder (NLF) innenfor
planområdet. I enkelte områder kan det være aktuelt å oppdatere eller supplere med lokal biologisk
kunnskap.

Behov for utredninger:

Hvilken påvirkning har fremtidig foreslåtte tiltak eller bruk på landskap, økosystemer,
naturtyper og arter?
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Hva vil den samlede effekten av de konkrete arealfo rslagene i planen være?
Påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra spre dning av sykdom som følge av
oppdrettsaktivitet i planområdet

Manglende utredninger kan medføre forringelse av na turmangfoldet i planområdet.

4.2 Fiskeri og tarehøsting
Planområdet omfatter viktige gyteområder og viktige fiskefelt. I tillegg foregår det noe fritids- og
turistfiske i planområdet. Fiskeridirektoratet har data om gytefelt og viktigste fiskefelter, samt kas te-
og låssettingsplasser. Disse er verdisatt og regist reringsarbeidet ble ferdig i 2018 og oppleves følge lig
å være av god kvalitet. Data oppdateres kontinuerli g og er tilgjengelig via Fiskeridirektoratets
kartinnsyn – Yggdrasil.

I forhold til høsting av tare er utgangspunktet at plan- og bygningsloven og havressursloven gjelder
side om side. Der det ikke er utarbeidet en egen fo rskrift om høsting av tare, kan kommunen
synliggjøre i planen hvilke områder som bør unntas fra taretråling av hensyn til andre interesser. I
områder der det er utarbeidet en egen forskrift, er det bestemmelsene i forskriften som gjelder.
Kommunen er en viktig aktør i forbindelse med utarb eidelse og revisjon av de fylkesvise forskriftene
om tarehøsting. Dagens forskrifter om tarehøsting i Trøndelag gjelder til og med september 2019 og
skal revideres før dette. Det forutsettes at de akt uelle kommunene deltar aktivt i dette arbeidet.
Hensynet til natur, fiske og andre forhold skal vur deres i revisjonsprosessen.

Behov for utredninger:

Vurdere ulike fiskeriinteresser opp mot andre inter esser i områder med interessekonflikt.

Konsekvensene av manglende utredning kan være tap a v viktige ressursområder innen
fiskeri.

4.3 Havbruk
I planområdet er det en rekke oppdrettslokaliteter. Oversikt over lokaliteter og konsesjonsnivå blir
hentet inn fra Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har oppdaterte data for akvakul tur, men basert på erfaringer fra et par etablerte
oppdrett er det behov for å registrere romsligere f ortøyningsareal og lage bestemmelser for disse.
Det er tillatt å søke om etablering av akvakultur i landskapsvernområder. Da er fylkesmannen
forvaltningsmyndighet og ikke kommunene.

Behov for utredninger:

Med grunnlag i foreliggende kunnskap skal det kartl egges potensielt egnede areal til
bærekraftig akvakultur
Avklare hvorvidt det skal legges begrensninger på h vilke arter som kan produseres i de
enkelte areal
Avklare næringas behov for areal, både eksisterende og nye areal, og vurdere dette mot
andre interesser
Innhente og samordne kunnskap om hvilken effekt akv akultur har på naturmangfold og
smitte
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Konsekvensene av manglende utredninger kan føre til en mindre bærekraftig havbruksnæring om
ikke de mest egna arealene er tilgjengelig for å sø ke om etablering. Videre kan konsekvensene av å
tillate etablering av havbruksnæring forringe natur mangfoldet, friluftslivet og gi en større negativ
miljøbelastning enn nødvendig.

4.4 Kulturminner og kulturmiljø
Det er registrert områder for helhetlig kulturlands kap innen planområdet som kan bli påvirket av
aktivitet i sjø. Miljødirektoratet har kartlagt tem adata i området. Det antas også å være flere
marinarkeologiske funn i området som skipsvrak og f ly fra 2. verdenskrig. Disse skal ikke framstilles i
plankartet men bør være kjent og kunne tas hensyn t il i saksbehandlinga da Kulturminneloven ligger
til grunn.

Behov for utredninger:

Utrede kulturmiljø som kan bli påvirket av foreslåt te arealformål i sjø ut fra dagens kunnskap
Avklare med forvaltningsmyndigheten hva som skal he nsyntas og hvilke føringer som er
aktuelle

Konsekvensen av manglende avklaringer angående kult urminner og kulturmiljø i sjø kan bli at
områder avsatt til andre formål kan komme i konflik t med viktige kulturminner og -miljø.

4.5 Forurensing
Det eksisterer data fra Miljødirektoratet (tidliger e Klif), men er antatt å måtte suppleres. Områder
med forurensede sedimenter i tilknytning til indust ri og i tilknytning til kommunale avløp må
kartlegges. Det må også kartlegges om det er planer for etablering av nye områder for deponering i
planområdet da dette kan ha påvirkning på vannmiljø et.

Behov for utredninger:

Kartlegge områder som begrenser aktivitet (matprodu ksjon, fiske med mer) pga. forurensing
Kartlegge eventuelle områder med betydelig negativ marin forsøpling

Konsekvensen av manglende utredning kan føre til at forurensede områder blir tatt i bruk uten
tilstrekkelig kunnskap om negative konsekvenser spe sielt med tanke på akvakultur.

4.6 Samferdsel og infrastruktur

Sjøen er i hovedsak et allment åpent ferdselsområde . Installasjoner eller andre tiltak som kan hindre
allmennhetens ferdsel er imidlertid ikke tillatt. K ystverket har hovedansvaret for farledene og
fredselsstrukturen. Data som angår sjøtransport er tilgjengelig i Kystverkets kartinnsynsløsning -
Kystinfo. Når det gjelder ankringsområder med mer h ar kystverket kartfestet prioriterte
ankringsområder. I tillegg er det ankringssteder so m er viktig for den allmenne ferdselen.

Behov for utredninger:

Vurdere ferdselsareal mot annen arealbruk
Avklare med Kystverket hvilke ankringsområder som s kal ivaretas i planområdet
Hvilke hensyn bør tas med tanke på nåværende havne- og kaianlegg
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Manglende utredning og avklaring med Kystverket kan føre til at områder avsatt til akvakultur kan
komme i konflikt med Kystverkets interesser ved sen ere behandling av søkte lokaliteter.

4.7 Friluftsliv og reiseliv

Tilgang til friluftsområder av god kvalitet er vikt ig for livskvalitet, folkehelse og næringsutvikling .
Innen planområdet er det mange flotte naturområder som benyttes til friluftsliv lokalt og til reiseliv
nasjonalt og internasjonalt.
Det er små og større aktører som driver sjørelatert turisme i planområdet, og som baserer aktiviteten
på turistfiske og opplevelser knyttet til sjøområde ne. Planarbeidet skal sikre friluftsområder, inklus ive
badestrender, for dagens og framtidige brukere. Sta tlig sikra friluftsområder ved sjø er kartfestet og
tilgjengelig fra Miljødirektoratets naturbase. I no en kommuner er det gjennomført lokal kartlegging
av badeplasser som tas inn i planarbeidet. Berørte myndigheter og interesseorganisasjoner
oppfordres til å definere hvilke kvaliteter som er viktige når det gjelder friluftsområde i sjø.

Det vil ikke bli gjennomført egne analyser av befol kningens helse, barn og unges oppvekstvilkår eller
universell utforming i planarbeidet da det synes li te relevant.

Behov for utredninger:

For å kunne gjøre en helhetlig avveining av arealbr uken er det behov for en registrering av de
viktigste og mest brukte sjønære friluftsområder i hele planområdet
Kartlegge viktige områder for fritidsfiske og turis tfiske og annen turisme (f,eks populære
kajakkområder) som skal ivaretas i arealplanen

Manglende utredning kan tenkes å ha negativ innvirk ning på helse og bolyst og gi negative
økonomiske konsekvenser for reiselivsnæringen om de res primærområder påvirkes.

5 Risiko og sårbarhet

5.1 Skred og flom

Kartlegge områder i sjø som er eller potensielt kan være utsatt for skred og flom. NGU og NVE har
tilgjengelige data over skredutsatte områder på lan d, og vil oppfordres til dialog omkring hvilke
føringer det bør gi for ulike arealdisponeringer

5.2 Havnivåstigning
Havnivået i området er estimert til å stige med 53- 60 cm i perioden 2000-2100. I samme periode vil
landhevinga være mellom 21 og 29 cm.

5.3 Fiskehelse og smitte
Det kan ikke gis bestemmelser som går på drifts- og næringsrettede forhold som
produksjonskapasitet, fiskevelferd, rømming og krav med hensyn til lakselus der sektormyndighetene
har tilsynsansvar.

Behov for utredninger:

Vurdere hensynsoner i sjø hvor det er potensiell fa re for skred og flom.
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6 Kildehenvisning

«Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020»
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-o g-areal/regional-planlegging/regional-
planstrategi/ )

«Trøndelagsplanen 2018-30»
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-o g-areal/regional-planlegging/trondelagsplanen-
2018-30/

«Marin strategi Trøndelag 2015-2018»
http://www.ntfk.no/Politikk/planer/Documents/Marin% 20Strategi%202015-2018.pdf

«Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndela g»
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring -og-innovasjon/planer-og-strategier/strategi-
for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/

7 Vedlegg
Kart over planområdet
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Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til Trøndelagsplanen til etterretning. I tillegg ønsker 

kommunestyret å komme med følgende innspill:  

1. Frøya kommune er ett nasjonalt tyngdepunkt for havbruk og det arbeides bredt med å 

styrke denne rollen fra mange aktører i kommunen. En betydelig del av eksportverdien 

i Trøndelag kommer fra Frøya. Vi opplever et aktivt næringsliv som ligger i fremkant 

og i nært samarbeid med utdannings- og FoU-institusjoner. Dette har bidratt til 

SalMar sin satsning på Ocean Farming (utviklingskonsesjoner) og etableringen av 

BLÅTT kompetansesenter.  

Samarbeidet mellom næringsliv, Guri Kunna videregående skole og NTNU, gjennom 

Brohode Frøya, har utviklet seg gjennom mange år. Guri Kunna videregående skole 

har en tydelig satsning på blå sektor.  

Det tette samarbeidet mellom FoU-institusjoner og næringsliv utvikles ytterligere, med 

etablering av et Katapult-senter knyttet til BLÅTT kompetansesenter. Sintef er tungt 

inn i prosjektet, også med satsningen på Ocean Space Senter. Målsettingen er å bli en 

sterk innovasjonsaktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Frøya kommunestyre mener dette bør gå tydeligere frem i Trøndelagsplanen.  

2. I tillegg til satsningen på havbruk, bør havet som ressurs tydeligere fremgå i planen. 

Dette blant annet med bakgrunn i fremveksten av nye næringer innen LUR-arter (lite 

utnyttede ressurser), og tang og tare.  

3. I forhold til kollektivtransport bør også distrikene få tilnærmet samme kollektivtilbud 

som urbane strøk, i tråd med strategien om livskraftige distrikter. Her bør det også 

fokuseres mer på alternative løsninger som bestillertransport for å gjøre dette 

økonomisk bærekraftig, som foreslått i høringsforslag til drosjepolitikk for Trøndelag.  

 

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev 

Høringsutkast Trøndelagsplanen 2018-2030  

 

 

Saksopplysninger:   



Frøya kommune mottok 14.03.2018 utkast til Trøndelagsplanen 2018-2030 – Vi knytter fylket 

sammen, til høring. Høringsfristen er satt til 31.08.2018.  

 

Fra høringsutkastet: 

Trøndelagsplanen er fylkets overordnede plan, som gir mål og strategisk retning for 

utviklingen på sentrale samfunnsområder. (…)  

Trøndelagsplanen er blitt til gjennom brede prosesser med mange aktører, både 

kommunene, organisasjoner, næringsaktører, forsknings- og 

utdanningsinstituasjoner, ungdommens fylkesting og andre.  

 

Det er valgt 3 innsatsområder i planen: 

 Bolyst og livskvalitet 

 Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner 

 Kompetanse, verdiskaping og naturressurser 

 

På bakgrunn av disse innsatsområdene er det formulert 9 prioriterte retningsmål.  

 

Gjennomgående tema som er sentrale er:  

 Livskraftige distrikter 

 Folkehelse 

 Klima 

 Samisk kultur og næringsutvikling 

 Universell utforming 

 Integrering/inkludering 

 Internasjonalisering 

 Digitalisering 

 

Økonomisk, økologisk, sosial og kulturell bærekraft skal legges til grunn.  

For ytterligere opplysninger, se høringsutkast.  

 

Vurdering: 

Frøya kommunestyre inviterte assisterende fylkesrådmann Ole Tronstad til å holde 

presentasjon om Trøndelagsplanen i kommunestyremøtet 21.06.2018. På bakgrunn av innspill 

og spørsmål stilt etter presentasjonen har rådmannen utformet forslag til høringsuttalelse.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Trøndelagsplanen blir fylkets overordnede strategidokument som legges til grunn for videre 

planlegging.  

 

 

 

 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Fylkesrådmannen 
 

 

Til høringsinstansene 

 

 

 

   

  

  

Vår dato: 08.03.2018 Vår referanse: 201803415-9 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Karen Havdal 

 

 

    

Hva mener dere om Trøndelagsplanen? 

1. januar 2018 ble vi Trøndelag fylkeskommune. Trøndelagsplanen 2018 – 2030 er en 

overordnet plan som skal gi strategisk retning for utvikling i hele fylket, og bidra til å 

knytte fylket sammen.  

 

Trøndelagsplanen skal være et godt styringsverktøy for hele Trøndelag. Vi har lagt vekt 

på å lage et plandokument som gir retning, samtidig som det skal være kortfatta og lett 

å lese.  

 

For fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler er det viktig at flest mulig har 

kjennskap til dette strategiske verktøyet. Eierskap til Trøndelagsplanen og de omforente 

samfunnsmålene er en forutsetning for videre mobilisering, koordinering og samordning 

av innsats og virkemiddelbruk i Trøndelag. Derfor sender vi høringsutkastet til en lang 

rekke høringsinstanser for å få innspill og tilbakemeldinger, og håper at kommunene 

behandler Trøndelagsplanen i kommunestyrene.  

 

Oppfølging av retningsmål og delmål i Trøndelagsplanen skal skje gjennom temaplaner, 

strategier og handlingsprogram.  Om vi når målene i planen avhenger av deltakelse og 

innsats fra flere enn fylkeskommunen. En lang rekke prioriteringer og tiltak i kommuner, 

regional stat, næringsliv, frivillighet osv. vil bli sentrale for å nå de omforente 

samfunnsmålene. Gi oss gjerne tilbakemelding på om det er områder eller tema dere 

anser spesielt aktuelle for dere, og hvor dere ønsker å delta i videre arbeid. 

 

Om dere ønsker kontakt eller dialog i løpet av høringsperioden reiser vi gjerne ut. 

Ta kontakt med: Fylkesdirektør for Plan og næring Trude Marian Nøst eller 

Seksjonsleder for Plan Vigdis Espnes Landheim. 

 

PDF-versjon av planutkastet er vedlagt. Planen finnes også på fylkeskommunens 

hjemmeside www.trondelagfylke.no. Layout og illustrasjoner i dokumentet er foreløpige. 

Endelig versjon av Trøndelagsplanen skal vedtas av fylkestinget i desember 2018.  

 

 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Fylkesrådmannen 

Dokumentnr.: 201803415-9 side 2 av 2 

 

 

Høringsfristen er 31. august 2018, og høringssvar sendes til 

postmottak@trondelagfylke.no 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Odd Inge Mjøen                                                         Trude Marian Nøst             

Fylkesrådmann                                                          Fylkesdirektør for Plan og næring 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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HØRINGS-

UTKAST

F O R O R D

Trøndelagsplanen skal vise hvilke retning vi vil at Trøndelag skal utvikle seg – hvor Trøndelag

skal være i 2030.

Trøndelagsplanen skal mobilisere til samarbeid og felles satsing for å få den utviklinga vi ønsker

i regionen.

Gjennom prosessen har mange bidragsytere deltatt i drøftinger om framtida og om muligheter

i Trøndelag. Det ligger derfor en forventning H OS alle og TIL alle om å ta del i realiseringen av

ambisiøse mål. Trøndelags visjon – Vi skaper historie – har lagt lista høyt. Arbeid og innsats

skal gi resultater som blir stående og som gjør en forskjell.

Oppfølging av mål og delmål i Trøndelagsplanen vil skje gjennom arbeidet med mer detaljerte

temaplaner og -strategier, eller konkretiseres direkte gjennom egne tematiske handlingsprogram.

Trøndelag fylkesting sender nå et planutkast på bred høring.

Høringsperioden går fram til 31. august, og skal gi god tid til dialog og drøfting underveis.

Tore O. Sandvik

fylkesordfører

Odd Inge Mjøen

fylkesrådmann
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HØRINGS- 

UTKAST

Innledning
Trøndelagsplanen er fylkets overordnede plan, som gir mål og strategisk retning for utviklingen på 
sentrale samfunnsområder.  Trøndelag har i mange år hatt felles overordnet samfunnsplanlegging. 
«Felles fylkesplan»/Trøndelagsplanen 2005-08 og 2009-12 samlet flere aktører i regionen til felles 
satsing. Nå som Trøndelag er ett fylke er grunnlaget lagt for enda mer kraftfull og samlet innsats. 

Trøndelagsplanen 2018 - 2030 er blitt til gjennom brede prosesser med mange aktører, både 
kommunene, organisasjoner, næringsaktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, ungdom-
mens fylkesting og andre. Arbeid med tematiske strategier innenfor samferdsel, næringsutvik-
ling, kompetanse og kultur har også bidratt i utformingen.

Trøndelagsplanen uttrykker i hvilken retning vi vil at Trøndelag skal utvikles, og hvor vi vil at 
Trøndelag skal være i 2030. Visjonen for Trøndelag, Vi skaper historie, sier at ambisjonene er 
store. Det vi skaper og utvikler i tida framover skal bli stående og gi varige, positive spor.

TRØNDELAGS PLANSTRUKTUR
Trøndelagsplanen er det overordnede leddet i en sammenhengende planstruktur. På flere områder 
er det utviklet - eller er under utvikling - egne temaplaner, strategier og handlingsprogram. Disse 
går mer detaljert inn på hvordan det skal jobbes eller hvilke tiltak som skal iverksettes for å rea-
lisere målene. Plansystemet er skissert bakerst i dokumentet.

LESEVEILEDNING
De valgte innsatsområdene Bolyst og livskvalitet; Kompetanse, verdiskaping og naturressurser; 
Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner synliggjøres gjennom i alt ni prioriterte retningsmål 
for utviklingen som skal være balansert for hele Trøndelag. 

Til hvert mål er det gitt nærmere formuleringer som sier hvordan målet skal forstås - Det betyr 
at - sammen med en utdypende tekst og hvilke gjennomgående tema som er mest sentrale.

Kompetanse,
verdiskaping og
naturressurser

Bolyst og 
livskvalitet

Regionale 
tyngdepunkt og

kommunikasjoner
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RM
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G
, IN
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R
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G

/IN
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D
ERING, INTERNASJONALISERING, DIGITALISERING

Økonomisk
bærekraft

Sosial og kulturell
bærekraft

Økologisk
bærekraft
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HØRINGS- 

UTKAST BO
LY

ST
 OG

 LI
VS

KV
AL
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T

I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag

Det betyr at

• samfunnet legger til rette for god helse, sosial utjevning, trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø.

• flere er i jobb, flere fullfører videregående opplæring og flere tar høyere utdanning.

• nærmiljøet og møteplasser er tilrettelagt for opplevelser og aktivitet.

• frivillighetssektoren er aktiv og inkluderende.

• offentlige tjenester er innovative, har bred dekning og høy kvalitet.

Et samfunn hvor det er godt å bo og leve er et samfunn hvor innbyggerne kan bruke sine ressurser, hvor 
felleskapet er inkluderende og hvor samfunnet sikrer innbyggerne trygghet. Folkehelsestatistikk viser at 
jobb og utdanning er nøkkelfaktorer for den enkeltes livskvalitet. Et viktig innsatsområde vil derfor være å 
bidra til at så mange som mulig kan ta del i arbeidslivet. At mange er i arbeid og slik bidrar i samfunnet, er 
positivt både for inkludering og integrering.

Fellesskap og sosialt samvær er viktig for den enkeltes livskvalitet. Et nærmiljø som inviterer til utfoldelse 
fysisk, sosialt og uavhengig av alder og funksjonsevne, legger gode rammer for innbyggernes hverdagsliv. 
Åpenhet og bevissthet om tro og livssyn skal bidra til et inkluderende samfunn.

Frivilligheten står for svært viktige deler av samfunnslivet i Trøndelag. Engasjement og skapertrang resulterer 
i små og store arrangement og legger grunnlag for aktivitet og bred involvering. Gjennom egenaktivitet og 
deltakelse er frivilligheten en viktig arena for integrering og inkludering i sosiale felleskap. 

Velferdsstaten og det kommunale tjenestetilbudet er fundamentet for den norske samfunnsmodellen. I takt 
med teknologisk utvikling og store samfunnsendringer er det viktig å sikre fortsatt gode offentlige tjenester 
gjennom kompetanse og økonomiske ressurser til nødvendig omstilling.

Sentrale gjennomgående tema:

Folkehelse

Livskraftige distrikter

Integrering/inkludering

Universell utforming

Digitalisering/automatisering
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HØRINGS- 

UTKAST

I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag 

Det betyr at

• kommunene har en solid kulturell grunnmur som bidrar til et mangfoldig og skapende kulturliv.

• både kulturelle egenaktiviteter og profesjonelle kulturtilbud er tilgjengelig for alle.

• samisk språk og kultur skal være levende og synlig i Trøndelag.

• det kulturbaserte næringslivet er velutviklet.

Den kulturelle grunnmuren omfatter den mangfoldige aktiviteten på kultur- og idrettsfeltet lokalt. Mye utøves 
i frivillige lag og organisasjoner som tilbyr en stor bredde av aktivitetsmuligheter, men også gjennom blant 
annet folkebibliotek og kulturskoler. Bevisst tilrettelegging fra det offentliges side er viktig. Det kan dreie 
seg om arenaer som kulturbygg og idrettsanlegg, tilgang til kunnskap og ordninger som understøtter deling 
av erfaring og kompetanse, i tillegg til ren økonomisk støtte.

I tillegg til storbyens brede tilbud av profesjonell kunst og kultur, skal kulturbygg med regionale funksjoner 
gjøre det mulig å tilby et bredt spekter av konserter og forestillinger i rimelig nærhet til de fleste av fylkets 
innbyggere. Her vil også lokale, profesjonelle aktører få vekst- og utviklingsmuligheter.

Trøndelag utgjør den største delen av det sørsamiske området. Utvikling av samisk språk og kultur er viktig 
for det samiske samfunnet, og god kjennskap til samiske forhold i den øvrige befolkningen er vesentlig for 
utvikling av Trøndelag som samisk område.

Kunst og kultur gir innbyggerne «noe å leve for», men kan også gi «noe å leve av». Fylkets rike kulturarv 
representerer en viktig ressurs. Kulturbasert næringsliv omfatter i liten grad virksomheter med et høyt 
antall arbeidsplasser og store inntekter, men styrken er at aktiviteten kan drives overalt i fylket. Kulturbasert 
næringsliv omfatter virksomheter som gir arbeidsplasser i fjellbygdene, ytterst på kysten og ellers der 
næringslivet for øvrig har begrensede muligheter.

BO
LY

ST
 OG

 LI
VS

KV
AL

ITE
T

Sentrale gjennomgående tema:

Livskraftige distrikter

Integrering/Inkludering 

Samisk næringsutvikling og kultur

Folkehelse
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HØRINGS- 

UTKAST

I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling

Det betyr at

• dialogen mellom kompetansemiljø, næringsliv og råvaresterke distrikt er god.

• Trondheim og Trøndelag opptrer samlet i nasjonal sammenheng.

• deltakelsen på internasjonale arenaer er strategisk og koordinert.

Trøndelag er god på regional samhandling. Samlingen til ett fylke er et nytt og viktig skritt i å sikre at 
regionens krefter jobber sammen og drar i samme retning. En viktig oppgave mot 2030 blir å legge til rette 
gode rammer for samarbeid og dialog mellom den nye fylkeskommunen og andre sentrale aktører i regio-
nen. Kommunenes samarbeidsstrukturer er også i endring, og behov for å tenke utover egen kommune vil 
bli enda viktigere.

I næringssammenheng har vi lenge forholdt oss til Trøndelag som ett. Trøndernettet organiserer nærings-
hager og innovasjonsselskap, og Tenkeloft trøndersk landbruk samler aktørene i landbruket. Andre eksem-
pler omfatter virkemiddelaktører og klynger, samt felles bransjeplaner. Her er likevel rom for forbedring. 
Den store ressursen som ligger i samhandling med de sterke kompetansemiljøene skal utnyttes enda bedre.

Trondheim, med sine institusjoner, arbeidsplasser og marked, har en sentral funksjon i Trøndelag. En livs-
kraftig region vil være en solid base for byens utvikling. Et godt samarbeid mellom byen og resten av regi-
onen, basert på gjensidig raushet og støtte, vil gi gjensidig styrke i nasjonal og internasjonal sammenheng.

BO
LY

ST
 OG

 LI
VS

KV
AL

ITE
T

Sentrale gjennomgående tema:

Balansert utvikling

Internasjonalisering/globalisering
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HØRINGS- 

UTKAST

I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv 

Det betyr at

• grunnopplæringen stimulerer til lærelyst, nysgjerrighet og kreativitet.

• opplærings- og utdanningssystemet er fleksibelt og i nært samarbeid med arbeidslivet.

• det er god tilgang på relevant kompetanse, kapital og sterke innovasjonsmiljø.

Det er viktig å ta vare på barns nysgjerrighet og lærelyst. Ett bidrag vil være å legge mer til rette for sam-
handling mellom barnehage/ skolesystem og det lokale arbeidslivet. Det vil bidra til å øke ungdommens 
kjennskap til – og interesse for – mulighetene i det lokale arbeidsmarkedet, og til å øke potensialet for flek-
sible tilbud til ungdommer som sliter med å tilpasse seg en vanlig skolehverdag. For både videregående nivå 
og fagskoler vil en tettere og mer systematisk dialog med lokalt arbeidsliv gi bedre tilpassing til næringslivets 
kompetansebehov. 

Høgskole- og universitetssektoren bør knytte bedre kontakt med næringslivet utenfor lærestedenes nær-
meste omland, blant annet for å øke studentenes kjennskap til yrkesmulighetene i distriktet. Kompetanse-
kravet i næringslivet er økende, det gjelder både yrkesfaglig og universitet-/høgskolekompetanse. I distriktet 
er det særlig krevende å rekruttere personer med høyere utdanning. Med tilførsel av ny kompetanse kan 
arbeidslivet i distriktene se nye utviklingsmuligheter, ikke minst med hensyn til bruk av digitale verktøy og 
evnen til å utnytte ny teknologi. Dette gjelder også offentlig sektor. Den teknologiske utviklingen og andre 
endringer i arbeidslivet, vil stille store krav til oppdatert kompetanse. Etter- og videreutdanning av ansatte 
må derfor være et viktig tema i samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. 

Samarbeid om studentpraksis, studentoppgaver, o.l. vil gjøre det enklere for næringslivet å inngå i annet 
samarbeid med forskning- og utviklingsmiljø. Trøndelags to universiteter gir god tilgang til kompetanse på 
de fleste områder, både innen utdanning og forskning.
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Sentrale gjennomgående tema:

Livskraftige distrikter

Det grønne skiftet

Internasjonalisering/globalisering

Digitalisering/automatisering

Integrering/inkludering

Folkehelse
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HØRINGS- 

UTKAST

I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi 

Det betyr at

• samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og forskningsmiljø er godt.

• vi utnytter ressurser effektivt og tar miljøhensyn.

• vi er internasjonalt ledende leverandør av teknologi og kompetanse til verdikjedene jord, skog og hav.

Kompetanseinstitusjonene i Trøndelag, sammen med det naturbaserte næringsgrunnlaget, gir oss/regionen 
det beste utgangspunktet for å ta en sentral og førende rolle på dette feltet. Teknologikompetansen ved 
NTNU og SINTEF er avgjørende for å videreutvikle denne rollen. Utfordringen er på den ene siden å sikre at 
miljøene beholder sin nasjonale og internasjonale posisjon, på den andre siden er det en betydelig utfordring 
å sikre regionale effekter i Trøndelag. Blått kompetansesenter og Brohode Havbruk er eksempler på tett og 
god kopling mellom bedrifter, videregående skoler, universitet og forskningsinstitusjoner. Dette må vi lære 
av og bruke innenfor andre sektorer.

Teknologi og kompetanse er viktige innovasjonsdrivere innenfor akvakulturindustrien. Utnyttelse av tek-
nologi i andre næringer enn den opprinnelig er utviklet for, gir nye vekstmuligheter. Leverandørindustrien 
i Trøndelag kan, sammen med våre kunnskapsmiljøer, gi vesentlige bidrag internasjonalt ved eksport av 
kompetanse og teknologi. 

Samtidig som eksisterende produsentmiljø skal forsterkes, må nye utvikles. Vi skal ta miljøhensyn og sikre 
effektiv ressursutnyttelse gjennom sirkulærøkonomisk praksis hvor produksjoner der avfallet minimeres 
og/eller går inn som råstoff i annen produksjon. Målet er at forbruket holdes lavt ved at så lite ressurser 
som mulig går ut av kjeden.

Økt regional tilstedeværelse fra forsvaret gir oss muligheter til å utvikle ny næringsaktivitet innenfor for-
svarsindustrien og sikkerhetsmarkedet. Også her er koblingen til teknologimiljøene ved NTNU og SINTEF 
viktig.

Tilgang og produksjon av ren energi, samt god og sikker energiinfrastruktur er en forutsetning for utvikling 
av regionen. Trøndelag har naturgitte forutsetninger for å være produsent av ren energi.
I tillegg er det også potensial for økt verdiskaping i mineralnæringen.
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Sentrale gjennomgående tema:

Klima

Det grønne skiftet

Internasjonalisering/globalisering

Digitalisering/automatisering
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I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff 
Det betyr at

• produksjonen av ren og trygg mat er i god vekst.

• sysselsetting og verdiskaping basert på naturressurser er økende.

• vi har videreutviklet verdikjedene innen blå og grønn sektor. 

• vi er ledende på industriell foredling av bioråstoff.

Trøndelag må styrke sin posisjon som en viktig matregion i Norge. Det er betydelige volum som produseres 
innenfor landbruk, reindrift og ikke minst havbruk, men også stor bredde av småskala lokalmatproduksjon. 
En langsiktig satsing på god kvalitet, med å vektlegge miljøhensyn og mattrygghet, danner grunnlag for 
både biologisk og økonomisk bærekraft. Fornybare naturressurser skal gi livsgrunnlag også for framtidige 
generasjoner, derfor må vi ha en langsiktig forvaltning av både land- og sjøareal.

Landbruk er Trøndelags største næring, både når det gjelder sysselsetting og verdiskaping. Det er avgjøren-
de for en videre utvikling av jordbruket og lokal matproduksjon at næringsmiddelindustrien styrkes. Skognæ-
ringen er av stor betydning for innlandskommunene, og der er det muligheter for økt verdiskaping gjennom 
blant annet bedre infrastruktur, økt bruk av tre i bygg og utnyttelse av trefiber. I havbruksnæringen er det 
potensial for sterk vekst. Som klimatiltak ligger det betydelige muligheter i dyrking av makroalger, i tillegg 
til økt bruk av skog og tre. Dette er sentrale tiltak i et grønt skifte.

Trøndelag har allerede komplette verdikjeder innen mat og bioråstoff, både innenfor blå og grønn sektor. 
Ved å bygge videre på disse, samt utvikle andre, skal det skapes flere arbeidsplasser og økt verdiskaping. 

Sentrale  gjennomgående tema:

Det grønne skiftet

Klima

Livskraftige distrikter

Samisk kultur og næringsutvikling

Internasjonalisering/globalisering 
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UTKAST

I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur
Det betyr at

• areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene.

• vi har funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag.

• vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket samfunnsutvikling.

Å ha funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele fylket er viktig for samfunnsutviklingen. Det 
krever god koordinering av kommunenes areal- og transportplanlegging. Samarbeid og samordnet inn-
sats over kommunegrenser og innen flere samfunnssektorer er nødvendig, både for å håndtere vekst i 
pressområder og for å sikre livskraftige distrikter. 

Sammensatte samfunnsutfordringer, som klima og folkehelse, krever koordinert innsats fra ulike sektorer 
og nivå. Samordnet areal- og transportplanlegging, med god dialog mellom ulike samfunnsinteresser, 
er grunnleggende for å håndtere slike sammensatte utfordringer, og for å avveie sentrale hensyn som 
jordvern, kulturminner, samisk kultur og næringsutvikling m.m. 

Omforente regionale mål og strategier er et viktig grunnlag for forpliktende avtaler om samordnede 
tiltakspakker med staten og kommunene. Koordinert utvikling av klima-, areal- og transportplanlegging 
gir bedre gjennomføringskraft og vil styrke Trøndelag sin posisjon nasjonalt.
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Sentrale gjennomgående tema:

Balansert utvikling

Klima

Folkehelse

Samfunnssikkerhet

Samisk kultur og næringsutvikling

Illustrasjonsbilde. Kommer nytt.
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I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster

Det betyr at

• Trondheim er en konkurransedyktig storby og en positiv drivkraft for utvikling i fylket.

• vi har attraktive småbyer og regionale tyngdepunkt med varierte funksjoner og tjenester.

• Trøndelag består av livskraftige regioner og distrikter med identitet og særpreg.

Trøndelag byr på livsgrunnlag og muligheter for bosetting i svært ulike miljø, med ytterlighetene i det ur-
bane storbylivet og et liv i pakt med naturen til fjells eller ytterst på kysten. Store deler av fylket preges av 
landsbygd, tettsteder og småbyer. Et samfunn i god balanse forutsetter at bosetting og aktivitet opprett-
holdes i hele regionen, og at utviklingen i hele fylket ses i sammenheng.

Storbyens mange ressurser er viktig for hele regionens utvikling. Byens befolkningskonsentrasjon sikrer 
nærhet til spesialiserte tjenester, næringsliv og kulturtilbud som krever et visst befolkningsgrunnlag. Dette 
understøttes av at byen ligger langs samme kommunikasjonsakse som mange av småbyene, fylkets admi-
nistrasjonssenter Steinkjer og de største industriområdene.

Samtidig er velfungerende regionale og lokale sentra av stor betydning for utvikling av kraftfulle regioner 
og lokal identitet. Framtidsretta strategier for by- og stedsutvikling skal bidra til bolyst og god utnytting 
av sentrumsområder og bomiljø. Lokalisering av offentlige funksjoner som skoler, helseinstitusjoner og 
annet skal være med på å bygge opp under dette.  Det krever samordning mellom ulike sektorområder og 
forvaltningsnivå. 

Sentrale  gjennomgående tema:

Livskraftige distrikter

Samisk kultur og næringsutvikling

Klima

SamfunnssikkerhetRE
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UTKAST

I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem

Det betyr at

• transporttilbudet er funksjonelt og klimanøytralt.

• løsninger for kommunikasjon (transportnett og datanett) er tilpasset lokale og regionale behov.

• ulike transportformer kombineres i gode knutepunkter.

• Trøndelag skal være en pådriver for økt andel godstransport på sjø.

Transport- og samferdselssystemet skal på en rasjonell måte knytte hele regionen sammen, samtidig som 
det gir gode forbindelser nasjonalt og internasjonalt. Samferdselssystemet favner både veg, bane, sjø 
og luft, i tillegg til datanett. Mobildekning og tilstrekkelig bredbåndskapasitet har stadig større betydning 
innenfor en rekke områder i samfunnet, ikke minst i distriktene.

Transport er en nøkkel i klima- og miljøarbeidet, og nullvekstmålet i storby og byregioner må stå sentralt. 
Utfordringene og løsningene vil være ulike for by og distrikt, men fellesnevneren vil være at kapasiteten i 
transporttilbudene må utnyttes godt. Det vil kreve gode og tilgjengelige knutepunkt i hele regionen, hvor 
flere transportmidler møtes. Slike knutepunkt må sees i sammenheng med utviklingen av regionale tyngde-
punkt. Også vegsystemet må tilpasses dette, slik at de viktigste gods- og pendlerstrekningene sikres god 
standard. 

Jernbanen representerer en viktig ferdsels- og transportåre nord-sør i regionen og som forbindelse til 
andre deler av landet. En styrking av jernbanens rolle i samferdselssystemet vil være et viktig bidrag i 
klimasammenheng. Mer klimavennlige, hurtiggående båter er under utvikling og vil bli et viktig tilskudd i 
samferdselssystemet. 

Fram mot 2030 ser vi for oss nye løsninger for frakt av gods. Her er veksten enorm og behovet for nye 
løsninger stort, både av hensyn til næringslivets tilgang til markedene og for å redusere belastningen på 
veiene. Trøndelag vil møte denne utfordringen med å være en pådriver for smartere bruk av teknologi, 
spesielt innen sjøtransport. RE
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Universell utforming

Balansert utvikling

Illustrasjonsbilde. Kommer nytt.
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STRUKTUREN I DET REGIONALE PLANSYSTEMET

FYLKESPLAN
- retningsmål
- strategier
Perspektiv 2018 - 2030

REGIONAL PLAN
etter Plan- og bygningsloven

REGIONAL
STRATEGI

HANDLING-
PROGRAM
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HANDLING-
PROGRAM

HANDLING-
PROGRAM

TEMAPLANER
- utviklingsmål
- strategier
Perspektiv 4 år+

HANDLINGSPROGRAM
- resultatmål
- tiltak
Perspektiv 1 - 2 år

FYLKESPLAN:
TRØNDELAGSPLANEN 2018 - 2030
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 255 &41  

Arkivsaksnr.: 18/2368    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

TILBUD OM OPPKJØP AV AKSJER I ABAKUS AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune kjøper 1 aksje i Abakus AS for kr 2 500. Kjøpet finansieres fra 

rådmannens budsjett. 

 

Rådmannen får fullmakt til å inngå forhandlinger med Abakus AS, for å klargjøre 

gevinstene med å være eier i selskapet på lik linje med dagens eierkommuner. 

 

Et eventuelt forslag til avtale skal behandles i kommunestyret.  

 

 

Vedlegg: 

 

Kjøp av aksjer i Abakus AS 

Vedlegg B Hovedoppgaver 

Innkjøpstjenester 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med innkjøpsprosessen av arkitektkonkurransen i «Morgendagens omsorg», så 

rådmannen at kommunen må kjøpe denne type tjenester da vi ikke har denne selv. Rambøll 

AS, vår samarbeidspartner anbefalte da selskapet Abakus AS, som er spesialister på området. 

 

Abakus er et innkjøpsfirma som ble etablert i 2001. Abakus var da en tjenesteleverandør på lik 

linje med andre tjenester en kommune kunne kjøpt og var da omfattet av regelverket for 

offentlige anskaffelser. Tjenesten ble lagt ut på anbud og Abakus vant disse. Siste 

konkurransen var i 2010 og omfattet kommunene: Alvdal, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, 

Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset og Åmot, Dovre, Sel, Lesja, Vågå, Lom og Skjåk. 

 

I 2014 besluttet Østerdalskommunene å kjøpe Abakus, slik at de slapp å legge tjenesten ut på 

konkurranse. I tillegg til kommunene i Østerdalen så valgte også Røros kommune å kjøpe seg 

inn som eier av firmaet. 

  

Kommunene i Gudbrandsdalen valgte å fortsette og legge tjenesten ut på konkurranse. 



  

Abakus AS eies i dag av 11 kommuner. Firmaet har 6 ansatte med ulik bakgrunn, og ulik 

kompetanse. Totalt antall årsverk pr dags dato er 5,1. 

Daglig leder er jurist og har jobbet i firmaet siden februar 2008. Øvrige ansatte har vært ansatt 

i firmaet fra henholdsvis 2009, 2013, 2017 og 2018. 

  

Abakus AS gjennomfører hele prosessen i forhold til offentlige anskaffelser. Dvs fra oppstart 

av en anskaffelse til oppfølging og forvaltning av avtalen i avtaleperioden (nærmere 

beskrivelse i vedlagt dokument " Vedlegg B Hovedoppgaver"). 

 

For eierkommunene så er Abakus kommunenes faglige kompetanse og rådgiver i 

innkjøpsfaglige spørsmål. Abakus AS forestår og har ansvaret for de totale innkjøpsprosesser 

på vegne av eierkommunene. 

  

Dette vil si for de eierne som er eiere i dag. Styret har nå lagt opp til at det kan bli to type 

eiere i firmaet, se vedlagt dokument " Kjøp av aksjer i Abakus AS". 

 

Abakus AS gjennomfører anskaffelser fra anskaffelse av medisinsk forbruksmateriell, til store 

bygg. 

 

 

Vurdering: 

 

Abakus er inne i en prosess der de har sett på muligheten til å selge innkjøpstjenester til andre 

enn eierkommunene sine. Dette vil de gjøre i slutten av august 2018.  

 

I forhold til regelen i anskaffelsesloven om egenregi så er muligheten for å kjøpe 

innkjøpstjenester av Abakus veldig begrenset. Med mindre man blir eier av firmaet. 

 

Abakus så derfor i sitt siste styremøte på hvilke muligheter som foreligger i forhold til å kunne 

kjøpe seg inn som eier i firmaet, og kom med følgende tilbud til Frøya kommune: 

 

Alternativ 1: Kjøpe av en aksje  

Pris: 2 500,- 

Ved dette alternativet blir en kommune eier av Abakus, men alt av innkjøpstjenester må 

kjøpes i tillegg. Timepris er ikke fastsatt, men er nå på 990,-. 

Kommunen er ikke med på noen felles rammeavtaler med andre eierkommuner. 

 

Alternativ 2: Kjøp av 90 aksjer (likt som de kommunene som allerede er eiere)  

Pris 225 000,- 

Ved dette alternativet blir man eier av Abakus på lik linje med dagens eierkommuner. 

Dette vil si at man kan være med på alle felles rammeavtaler mm. 

Hva dette innebærer fremgår av vedlagt dokument. 

Pris pr mnd 21 170,- 

Timepris på enkeltkjøp, samt andre tjenester er 940,-. 

 

Frøya kommune er inne i en svært ekspansiv periode, med mange investeringer, både innen 

helseområdet, men også innen VAR og oppvekst. Rådmannen forventer mange store 

investeringer i årene som kommer, og kompetanse innen offentlige anskaffelser vil være 



nødvendig. Rådmannen ser derfor svært positivt på tilbudet fra Abakus AS, som kan bli en 

svært viktig samarbeidspartner for å gjennomføre gode anskaffelser fremover. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Frøya kommune bruker Abakus i dag også, i forbindelse med anskaffelser på helse - 

vikartjenester, og har gode erfaringer med selskapet. Rådmannen ser at kommunen har behov 

for å bruke Abakus AS mer, og vil derfor trenge å kjøpe seg opp i selskapet i tråd med 

alternativene som selskapet skisserer. Ved inngåelse av alternativ 1, får vi anledning til å 

bruke selskapet, på lik linje med andre rådgivere til oppgitt pris. 

 

Rådmannen ser at det på dette tidspunktet er litt uklart hva kommunen kan få utnytte av å 

være en av hovedeierne i Abakus, og foreslår derfor på dette tidspunktet at kommunen kjøper 

1 aksje i Abakus AS, slik at kommunen kan få tilgang på selskapets kompetanse. Rådmannen 

foreslår i tillegg at kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå forhandlinger med 

Abakus AS, for å finne ut hva kommunen får av fordeler ved å være medeier i selskapet på lik 

linje med dagens eierkommuner. Forholdet til innkjøpsavtalen med fylket må også avklares. Et 

eventuelt forslag til avtale skal behandles i kommunestyret. 

 

 

 

 



  

Abakus as Besøksadresse: Telefon: 47 47 60 60 

Posboks 128 Åveien 7 Mobil: 958 83 188 
2440 Engerdal 2440 Engerdal Fax: 62 45 80 30 
Epost: hege.loland@abakus.as www.abakus.as Org nr: 983 335 543 

 
 
 
 

Frøya kommune 

Rådhusgata 25 
7260 Sistranda 

 

 
Deres ref.: Arthur Gipling Vår ref.: Hege Løland 4. juni 2018 

 

KJØP AV AKSJER I ABAKUS 

Styret i Abakus har sett på muligheten til å selge aksjer til andre kommuner enn de som allerede eier 
aksjer i firmaet i dag. 
Styret ser positivt på utvidelse i forhold til antall eiere. Dette gir Abakus større mulighet til å selge 
innkjøpstjenester til også andre kommuner som ikke er eiere. Dette i forhold til regelen om egenregi. 
Fordelen for kommuner som vil kjøpe seg inn er at de blir eiere av et firma med et godt etablert 
fagmiljø på offentlige anskaffelser.  
De slipper i tillegg å ansette egne folk med den kompetansen som Abakus besitter. 
 
Styret i Abakus har vedtatt å foreta en rettet emisjon i Abakus AS. 
 
For prissetting av aksjene så er det satt en bokført verdi på firmaet til 2,5 millioner kroner. 
Styret har vedtatt at det er to alternativer i forhold til å bli eier i Abaksu AS. 
 
Alternativ 1: Kjøpe av en aksje  
Pris: 2 500,- 
Ved dette alternativet blir en kommune eier av Abakus, men alt av innkjøpstjenester må kjøpes i 
tillegg. Timepris er ikke fastsatt, men er nå på 990,-. 
Kommunen er ikke med på noen felles rammeavtaler med andre eierkommuner. 
 
Alternativ 2: Kjøp av 90 aksjer (likt som de kommunene som allerede er eiere)  
Pris 225 000,- 
Ved dette alternativet blir man eier av Abakus på lik linje med dagens eierkommuner. 
Dette vil si at man kan være med på alle felles rammeavtaler mm. 
Hva dette innebærer fremgår av vedlagt dokument. 
Pris pr mnd 21 170,- 
Timepris på enkeltkjøp, samt andre tjenester er 940,-. 
 
Praktiske utfordringer og felles forventninger tar vi i videre dialog. 
 
 
Håper dette var av interesse. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 

                                                       
Hege Løland 
Daglig leder/Jurist 
 



Vedlegg B Hovedoppgaver 
 
Fastpris 
Leverandørens hovedoppgave vil være å utføre spesifiserte tjenester innen offentlige anskaffelser for 
de samarbeidende kommunene iht. lover og forskrifter med fokus på innkjøp og logistikk, og 
samordning/videreføring av etablert rammeavtaleportefølje. Videre er hensikten å synliggjøre 
kostnadsreduksjoner og forenklinger, inngåelser av nye innkjøpsavtaler, iverksette tiltak for 
ytterligere effektiviseringer og forbedringer innen eksisterende og nye avtaleområder. 
 
Gjelder rammeavtaler med 2 eller flere kommuner. 
 

 Etablere og organisere faggruppe. Gjennomføre møte(r), referater. 

 Etablere baseline: innhente uttaksstatistikk, vaske og redigere 

 Vurdere konkurranseform i hht regelverk, utarbeide kontraktsstrategi 

 I samarbeid med faggruppen utarbeide konkurransegrunnlag, kravspesifikasjoner, 
prisskjemaer og avtaledokumenter. 

 Kunngjøre konkurransen på Doffin og Mercell 

 Behandle spørsmål fra leverandører 

 Anbudsåpning, dirstribusjon av tilbud til faggruppen. Registrere leverandører i Superoffice 

 Kvalifikasjonsvurdering med evt. avvisning, etterspørsel manglende dokumentasjon i hht. 
FOA. 

 Tilbudsevaluering, evt. avvisning.  

 Forberede underlag til faggruppemøte(r). 

 Gjennomføre faggruppemøter, referater 

 Behandling av saker i innkjøpsråd 

 Leverandørmeddelelser 

 Utarbeide avtaler, signering 

 Avtaleforvaltning, herunder vurdering av varsler om prisendringer, formidling av 
avviksmeldinger 

 Faggruppeundersøkelser i fbm. prolongering av etablerte rammeavtaler 

 Prolongering av etablerte rammeavtaler 
 

 
Andre tjenester i fastprisen 

 Rekvirentsamlinger 

 Leverandørutvikling 

 Innkjøpsrådsmøter, inkl. forberedelser, gjennomføring, referat og etterarbeid 

 Generell rådgivning rundt regelverket og beste praksis (er arbeidskrevende). 

 Arkiv 
 

Ikke inkludert i fastpris 
 
Følgende er ikke inkludert i fastpris (rammeavtaler) 

 Behandling av innkomne klager på avvisning, leverandørvalg, innsynsbegjæringer 

 Behandle klager og tvister knyttet til inngåtte avtaler. 

 Innkjøpsrapport 

 Enkeltkjøp og rammeavtaler for 1 (en) kommune. 

 

 



Vedlegg C Tilleggstjenester 
 
Følgende tilbys som tilleggstjenester (egne timepriser) 

 Kurs offentlige anskaffelser mm 

 Questback-undersøkelser 

 Miljøfyrtårn, konsulent 

 Forvaltning av avtaler utenom inngåtte rammeavtaler 

 Avtalerevisjon og kontroll etter kommunens definerte behov 

 Oppfølging av byggekontrakter 

 Prosjektledelse 

 Beslutningsstøtte, f.eks. saksforberedelser til kommunestyre  

 Juridisk bistand 
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INNKJØPSTJENESTER 

 
I henhold til avtalen Abakus har med sine eierkommuner så skal Abakus være kommunens faglige 
kompetanse og rådgiver i innkjøpsfaglige spørsmål samt å forestå og ha ansvaret for de totale 
innkjøpsprosessene på vegne av kommunene. 
 
I starten av et innkjøpssamarbeid så er oppstart da Abakus mottar en bestilling fra den aktuelle 
kommunen. Da en avtale er inngått så blir det en dialog mellom kommunen og Abakus om en avtale 
skal prolongeres eller evnt ut på nytt anbud. Abakus gjennomfører spørreundersøkelse blant de som 
har benyttet avtalen i kommunen for ¨kunne si noe om avtalen skal prolongeres eller ikke. 
Avgjørelsen rundt dette tas alltid av ansvarlig person i kommunen. 
 
Samarbeidet mellom Abakus og eierkommuner som inngår avtale etter alternativ 2 har et tettere 
samarbeid enn alternativ 1, kjøp av en aksje. 
 
Historikk: 
Opprinnelig besto innkjøpssamarbeidet av 10 kommuner i Østerdalen, før kommunene i Nord-
Gudbrandsdalen også ble med i 2004. Grunnen til at samarbeidet oppsto var at kommunene i disse 
regionene var små. Ingen av kommunene hadde egne innkjøpskompetanse og hadde behov for dette. 
Tjenesten ble lagt ut på anbud. Abakus vant disse konkurransene og var da leverandør på 
innkjøpstjenester for disse 16 kommunene til 2014. Abakus hadde også avtale med andre kommuner 
og statlige etater disse årene. Deriblant Utenriksdepartementet. 
Da avtalen skulle legges ut på nytt anbud i 2014 bestemte kommunene i Østerdalen at de ville sikre 
seg kompetansen «internt» og kjøpte da Abakus AS. Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen la ut 
konkurransen på nytt mens de selv skulle prøve å bygge opp kompetansen internt. 
 
En av kommunene som Abakus jobbet opp mot før oppkjøpet var Røros kommune. 
Det var da stort sett byggeprosjekter som ble gjennomført for Røros da de for øvrige innkjøp hadde 
avtale gjennom Sør-Trøndelag fylkeskommune. 
Da det ble snakk om å kunne kjøpe seg i Abakus så valgte Røros kommune å gå ut av avtalen med 
fylkeskommunen og heller kjøpe seg inn som eiere i Abakus. 
Røros kommune har kjøpt seg etter alternativ 2 og arbeider nå for å komme inn på alle avtaler som 
øvrige eiere er med i. 
Som jeg var inne på på telefonen så må vi se litt på hvordan det med felles avtaler løses i forhold til at 
dere nok har ulike leverandører i forhold til leverandørmarkedet i Sør-Østerdalen, men kanskje mye 
det samme som Røros kommune og kommunene i Nord-Østerdalen. Meldal kommune har også 
meddelt at de ønsker å kjøpe seg inn som eier.  
 
 
Innenfor avtale der kommunene betaler en fastpris på så ligger følgende oppgaver automatisk inne i 
denne: 
 

 Etablere og organisere faggruppe. Gjennomføre møte(r), referater med disse. 

 Etablere baseline: innhente uttaksstatistikk, vaske og redigere 

 Vurdere konkurranseform i hht regelverk, utarbeide kontraktsstrategi 

 I samarbeid med faggruppen utarbeide konkurransegrunnlag, kravspesifikasjoner, 
prisskjemaer og avtaledokumenter. 

 Kunngjøre konkurransen på Doffin og Mercell 

 Behandle spørsmål fra leverandører 

 Anbudsåpning, dirstribusjon av tilbud til faggruppen. Registrere og arkivere leverandører i 
Abakus sitt system 

 Kvalifikasjonsvurdering med evt. avvisning, etterspørsel manglende dokumentasjon i hht. 
FOA. 

 Tilbudsevaluering, evt. avvisning.  
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 Forberede underlag til faggruppemøte(r). 

 Gjennomføre faggruppemøter, referater 

 Behandling av saker i innkjøpsråd, øverste myndighet og beslutningstaker i samarbeidet. ( 
dette er ofte økonomisjefen eller en annen representant fra rådmannen) 

 Leverandørmeddelelser 

 Utarbeide avtaler, signering 

 Avtaleforvaltning, herunder vurdering av varsler om prisendringer, formidling av 
avviksmeldinger 

 Faggruppeundersøkelser i fbm. prolongering av etablerte rammeavtaler 

 Prolongering av etablerte rammeavtaler 
 

 
Andre tjenester i fastprisen 

 Rekvirentsamlinger, internt kursing i kommunen 

 Leverandørutvikling, kurs for leverandører i forhold til offentlige anskaffelser 

 Innkjøpsrådsmøter, inkl. forberedelser, gjennomføring, referat og etterarbeid 

 Generell rådgivning rundt regelverket og beste praksis  

 Arkiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arvid Hammernes Arkiv: 614  

Arkivsaksnr.: 16/2840    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

SLUTTREGNSKAP FOR NY HOVEDBRANNSTASJON PÅ SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

Sluttregnskapet for ny hovedbrannstasjon på Sistranda med en totalkostnad på kr 

28.109.237 inkl. mva. godkjennes. 

 

Merforbruket på kr 37.236 inkl. mva. dekkes av prosjekt «Påkostninger kommunale 

bygg», prosjektnr. 551311.             

 

 

 

Saksopplysninger:   

Saken gjelder sluttregnskap for ny hovedbrannstasjon på Sistranda. 

 

Den nye brannstasjonen ble overtatt 12.01.18, og den ble offisielt åpnet 27.02.18.   

 

Frøy Eiendom AS har stått som totalentreprenør.  Kontraktssummen var kr 22.237.000,- inkl. 

mva.  Denne summen ble økt med kr 3.625.000 inkl. mva. pga. fasadeendringer etter 

igangsatt bygging.  Totalsummen ble dermed kr 25.862.500 inkl. mva.  

 

Tomta ble kjøpt av Siholmen AS for kr 1.210.000.  

 

Kommunestyret har foretatt følgende bevilgninger: 

kr   1.000.000     - bevilgning i 2013, kommunestyrevedtak i sak 181/12 av 06.12.12 
kr 19.000.000  - kommunestyrevedtak i sak 6/16 av 28.01.16  

kr   4.447.500 - kommunestyrevedtak i sak 45/16 av 28.04.16 – tillegg for å få inn mva.  

kr    3.625.000 - kommunestyrevedtak i sak 46/17 av 27.04.17 – tillegg inkl. mva. pga.  

  fasadeendringer  

kr 28.072.000 - total bevilgning   

  

Regnskapet viser en totalkostnad på kr 28.109.237 inkl. mva. 
 
 
 

Kostnadene fremkommer slik: 

 Totalsum inkl. 

mva. 

Totalsum ekskl. 

mva. 

Mva. 



Tomteerverv:    1.210.000 1.210.000 0 

Totalentreprisen, oppføring:   25.862.500  20.690.000 5.172.500 

Endringer, uavhengig kontroll + ekstra 

tilknytningsavgift:   

 

253.085 

 

202.468 

 

50.617 

 

Gebyrer, fradeling og tinglysing:   

 

49.875 

 

49.875 

 

0 

Intern overføring for prosjekt- og 

byggeledelse: 

 

195.285 

 

195.285 

0 

 

Juridisk bistand: 

 

53.234 

 

42.862 

 

10.372 

 

Endring av utvendig vanntilførsel: 

 

271.651 

 

217.321 

 

54.330 

Midlertidig løsning for å hindre frost i 

tidligere brannstasjon + div. andre 

kostnader: 

 

 

188.874 

 

 

151.100 

 

 

37.774 

Tillegg med skilting for 

kommunevåpen: 

 

24.733 

 

19.786 

 

4.047 

 

SUM: 

 

28.109.236 

 

22.778.697 

 

5.329.640 

 

Merforbruket er på kr 37.236. 

 

Vurdering:  

Merforbruket er svært lite.  Totalt sett har det vært lite med tillegg.  Det kan sies at 

bevilgningen på 1 mill. kr fra 2013 har gått til å dekke tilleggene.  

 

Som omtalt tidligere, bl.a. under den offisielle åpningen, har vi vært godt fornøyd med 

hvordan Frøy Eiendom AS som kontraktspartner har løst byggesaken.  Det har blitt en flott 

brannstasjon.  Tilbakemeldingene er bare gode. 

 

Merforbruket på kr 37.236 foreslås dekket av prosjekt «Påkostninger kommunale bygg», 

prosjektnr. 551311, der det er ubrukte midler.             

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 250  

Arkivsaksnr.: 18/2326    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GARANTIVEDTAK PÅ LÅN FRA KOMMUNALBANKEN TIL NABEITA IL  

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån kr 2 000 000 som Nabeita 

IL tar opp til «prosjekt løpebane». 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2 000 000 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 2 200 000 

kroner. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

 

 

 

Vedlegg: 

Tilbud fra Kommunalbanken til Nabeita IL 

Protokoll K-sak 129/17 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune vedtok i K-sak 129/17 å være garantist for lån til Frøya idrettspark for 

ferdigstillelse av løpebanen på Nabeita. Frøya idrettspark er imidlertid ikke en formell 

opprettet organisasjon som er registrert i enhetsregistret, og kan dermed ikke stå som søker 

på et lån hos kommunalbanken. Nabeita IL som er medeier i idrettsparken (sammen med 

Frøya FK og Frøya kommune) står derfor i fortsettelsen som søker for spillemidlene og er 

ansvarlig for prosjektets fremdrift.  

 

Vurdering: 

Nabeita IL har nå innhentet et lånetilbud fra Kommunalbanken, som krever et mer detaljert 

vedtak enn det som gis i sak K-sak 129/17. Rådmannen foreslår derfor å garantere for lån til 

«prosjekt Løpebane», i tråd med kommunalbankens retningslinjer, til Nabeita IL. Rådmann 

innstiller derfor på følgende vedtak: 

1. Frøya kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån kr 2 000 000 som Nabeita 

IL tar opp til «prosjekt løpebane». 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2 000 000 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 2 200 000 

kroner. 



3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

 



KOMMUNALBANKEN AS
Postboks 1210, Vika
N-0110 Oslo
Haakon VII’s gate 5b
post@kommunalbanken.no

Telefon +47 2150 2000
Telefaks +47 2150 2001
Org.nr. 981203267
Kontonr. 7058.06.70006
www.kommunalbanken.no

Nabeita I L
Lyngmoveien 11
7263 H AMARVI K

06.08.2018

Att: Leder Rune Kvilvang
Kopi: Økonomisjef Thomas Sandvik

KOMMU N ALBAN KEN S LÅN ETILBU D N OK 2.000.000

Vi viser til deres forespørsel om finansiering av L øpebane til Frøya Idrettspark, og har gleden av å t ilby følgende
lånebetingelser:

Låntager: Nabeita I L, som er eid 100 % av Frøya kom mune.

Formål: Finansiering av Løpebane til Frøya Idrettsp ark

Lånebeløp: N OK 2.000.000

Utbetaling: Etter nærmere avtale, dog senest 30.12 .18, forutsatt at lånedokumentasjonen er
tilfredsstillende etablert. Lånebeløp som ikke er t rukket opp innen nevnte dato bortfaller.

Løpetid: 20 år

Lånetype: Serie

Avdragsfrihet: 0 år

Avdragsterminer: 2 per år

Rente: P.t. rente. Vedlagt følger beskrivelse av øn skede renteprodukter. Vi gjør oppmerksom på at
rentebetingelsene kan endres innen utbetaling.

Gebyr: N OK 0

Sikkerhet: Selvskyldnergaranti fra Frøya kommune so m skal dekke lånebeløp, med et tillegg av 10 %
til dekning av renter og omkostninger.
Kausjonistens maksimumsansvar kan ikke overstige N O K 2.400.000

Garantien skal gjelde fra låneopptrekk og i hele lå nets løpetid med tillegg av inntil 2 år i
tilfelle utestående beløp etter siste forfallsdato, jfr. Forskrift om kommunale og
fylkeskommunale garantier § 3, 4. ledd.

Forutsetninger: • Før lånet kan innvilges må banken ha mottatt følge nde dokumenter:
Firmaattest (ikke eldre enn 3 måneder) -- mottatt
Selskapets gjeldende vedtekter i undertegnet stand -- ikke mottatt
Styrevedtak om låneopptak i undertegnet stand-- ikke mottatt
Kommunens garantivedtak -- ikke mottatt
Fylkesmannens godkjenning av garantivedtaket-- ikke mottatt
Utfylt kundeskjema med bekreftet legitimasjon av m yndighetsperson-- ikke mottatt
Regnskap for siste år, budsjett for inneværende år -- mottatt



• Aksept av lånetilbudet anses kun som gyldig der de tte er gjort i henhold til selskapets
gjeldende vedtekter og styrevedtak.

• Før utbetaling av lånet må banken ha mottatt følge nde signerte lånedokumenter:
Gjeldsbrev
Tilsagnsbrev
Garanti type selvskyldner

• Lånedokumentene undertegnes av den som i henhold t il gjeldende
vedtekter/firmaattest har fullmakt til å undertegne på vegne av selskapet.

• Garantien undertegnes av ordfører eller den som i henhold til reglementet har fullmakt
til å undertegne på vegne av kommunen.

• Vi forutsetter at garantien er avgitt i samsvar me d og oppfyller kommunelovens § 51.

Øvrige betingelser: • Låntager kan ikke endre eiersammensetningen eller virksomhetens formål uten skriftlig
samtykke fra Kommunalbanken.

• Låntager kan heller ikke selge vesentlige eiendele r eller foreta fusjon, oppkjøp, fisjon
eller oppsplitting av selskapet, uten skriftlig sam tykke fra banken.

• Låntager skal ikke drive «næringsvirksomhet», jfr. kommunelovens § 51 annet ledd.
• Vi forutsetter at ovennevnte betingelser, som gjel der i hele lånets løpetid, også

godkjennes og bekreftes av garantisten.

Forbehold: Banken tar forbehold om skrivefeil og ev entuelle andre feil ved lånebetingelsene.

Dokumentasjon: Vedlagt er kopi av Kommunalbankens s tandard lånedokumentasjon.

Aksept: Lånetilbudet bortfaller dersom deres aksept ikke er mottatt innen 30 dager etter
lånetilbudets dato.

Kopi av lånetilbudet er sendt til Frøya kommune som garantist.

Vi håper at tilbudet er av interesse, og står gjern e til disposisjon med ytterligere informasjon om øn skelig.

Vi ser frem til å høre fra dere.

Med vennlig hilsen

Torger M. Jonasen Terje Dalby
Kunde- og markedsansvarlig
Iht. fullmakt

Kunde- og markedsansvarlig
Iht. fullmakt

21 50 20 56
tmj@kommunalbanken.no

Vedlegg:
Lånedokumentasjon
Renteprodukt(ene):

P.t. rente



P.T. REN TE

Nominell rente: 1,700 % p.a.

Effektiv rente: 1,707% p.a.

Renteberegningsmetode: Faktiske dager/365 dager.

Renteterminer: Halvårlige etterskuddsvise renteterm iner. Dersom termindatoen ikke er en
bankdag, vil forfallstidspunktet settes til påfølge nde virkedag.

Varighet: Varslingsfrist for renteendringer er mini mum 14 dager.

Konvertering: Lånet kan omkostningsfritt konvertere s til bankens øvrige renteprodukter.

Innløsning: Lånet kan omkostningsfritt innløses med 14 dagers varsel.



08.08.2018

KOMMUNALBANKENS KUNDESKJEMA

Etter hvitvaskingsloven er Kommunalbanken forplikte t til å utføre kundekontroll, som innebærer å
innhente visse opplysninger fra kunden. Dette gjeld er også for allerede etablerte kunder. For at
Kommunalbanken skal etterleve sine forpliktelser et ter lov, kreves blant annet informasjon om eierforh old,
reelle rettighetshavere og signaturberettigede. Kon sekvensen av manglende innhenting av slik
informasjon, kan i ytterste konsekvens være at Komm unalbanken blir forpliktet til å avslutte
kundeforholdet.

Som en følge av dette sender vi ut et kundeskjema t il alle våre kunder. Skjemaet er ferdig utfylt med den
informasjonen vi allerede har, men vi ønsker at der e gjennomgår skjemaet og oppdaterer/endrer
informasjonen. Dette slik at Kommunalbanken får inn hentet korrekte opplysninger om selskapet. Ferdig
utfylt og signert skjema sendes tilbake til oss pr. post.

I tillegg til skjemaet følger en veiledning. Derso m du har ytterligere spørsmål til utfylling eller a ndre
spørsmål knyttet til kundeskjemaet kan du kontakte oss på laneadministrasjon@kommunalbanken.no

Vennligst signer og send tilbake alle vedlagte skje maer så snart som mulig.

Vi takker for samarbeidet og forståelse for viktigh eten av oppdatert kundeinformasjon .



Veiledning til kundeskjema
Opplysningene i skjemaet besvares i forbindelse med etterlevelse av krav til kundekontroll i lov om ti ltak
mot hvitvasking og terrorfinansiering av 15. april 2009.
Alle kunder må returnere utfylt skjema sammen med r elevant dokumentasjon til Kommunalbanken.
Skjemaet brukes også i forbindelse med senere oppda tering av informasjon om eksisterende
kundeforhold.

Pkt. 2 – Opplysninger om morselskap

Opplysninger om morselskap skal oppgis når kunden e r en del av et konsern eller dersom annet selskap
direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse over kunden (eierandel > 50 %).

Pkt. 3 – Reelle rettighetshavere
Kommunalbanken plikter etter hvitvaskingsloven § 7 å registrere «reelle rettighetshavere» i alle
kundeforhold. Dette er i loven definert som «fysis ke personer som i siste instans eier eller kontroll erer en
kunde». En person skal oppgis og registreres som re ell rettighetshaver når vedkommende:

1. I selskap
a. Eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eierande lene eller stemmene
b. Utøver kontroll over ledelsen i selskapet på ann en måte

2. I stiftelse, fond e.l.
a. Utøver kontroll over mer enn 25 % av eierandelen e eller stemmene
b. Ifølge vedtekter eller på annet grunnlag skal mo tta mer enn 25 % av formuesgodene
c. Har hovedinteressen av opprettelsen eller forval tningen

Videre plikter Kommunalbanken å innhente opplysning er om reelle rettighetshavere hos eventuelt
morselskap. Denne informasjonen fylles i samme skje ma.

Pkt. 4 – Signaturberettigede

Kommunalbanken ber om at alle personer som i henhol d til firmaattest, fullmakt, disposisjonsrett, prok ura
e.l. har rett til å signere på vegne av kunden regi streres i punkt 4. Oppgitt informasjon vil bli sjek ket mot
Enhets-/ foretaksregisteret og annen innsendt dokum entasjon for å kontrollere at personene har
rettigheter til å inngå juridisk bindende avtaler p å vegne av kunden.

Vedlegg til pkt. 3 og pkt. 4
Bekreftelse av identiteten til reelle rettighetshav ere og signaturberettigede foretas som et ledd i de n
alminnelige kundekontrollen. Slik bekreftelse foret as på grunnlag av rett kopi av pass, norsk bankkort
med bilde, førerkort, nasjonalt ID-kort utsted av E ØS-land, norsk reisebevis for flyktninger, eller no rsk
utlendingspass. Kommunalbanken ber om at slik dokum entasjon fremlegges for alle personer oppgitt i
pkt. 3 og pkt. 4 og returneres banken sammen med fe rdig utfylt kundeskjema.

Rett kopi av legitimasjon
Benytt gjerne vårt vedlagte skjema for rett kopi av legitimasjon, hvor en av de følgende bekrefter «re tt
kopi»:

- Domstoler, politi eller NAV
- Banker, finansieringsforetak, kredittforetak, ver dipapirforetak, eiendomsmeglere, revisorer,

regnskapsførere eller advokater
- Helsepersonell dersom personen er innlagt på syke hus



KU N D E SKJE M A

1. OPPLYSNI N GER OM KU N DE N
Virksomhetens registrerte navn Org.nr.

Virksomhetens registrerte adresse

Postadresse (hvis annen enn registrert adresse)

Organisasjonsform (fylkeskommune, kommune, kommunalt selskap, interkommunalt selskap, AS etc.)

2. OPPLYSNI N GE R OM M ORSE LSKAP
Den som eier i siste ledd/ toppen av eierstrukturen . Se vedlagt veiledning for nærmere forklaring.

Virksomhetens registrerte navn Land Er morselskap børsnotert?
Hvis ja, hvilken børs?

Virksomhetens registrerte adresse Eierandel i
kunde

Org.nr.

3. RE ELLE RE TTIGH E TSH AVERE
Vennligst oppgi alle fysiske personer som eier elle r kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene i kunde n eller morselskapet.
Se vedlagt veiledning for nærmere forklaring.

Det er ingen fysiske personer som eier eller kontro llerer mer enn 25 % i kunden.

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. Eierandel

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. Eierandel

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. Eierandel

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. Eierandel

Vedlegg til skjema 3:
Gyldig legitimasjon som bekrefter identiteten til ove nnevnte personer: rett kopi av pass, norsk bankkort med b ilde, førerkort, nasjonalt ID-kort
utsted av EØS-land, norsk reisebevis for flyktninger, el ler norsk utlendingspass.

4. SI GN ATU RBE RE TTIGEDE
Vennligst oppgi alle personer som i henhold til fir maattest, fullmakt, disposisjonsrett eller prokura har rett til å signere på



vegne av kunden.

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Vedlegg til skjema 4:
Gyldig legitimasjon som bekrefter identiteten til ove nnevnte personer: rett kopi av pass, norsk bankkort med b ilde, førerkort, nasjonalt ID-kort
utsted av EØS-land, norsk reisebevis for flyktninger, el ler norsk utlendingspass.



5. SIGN ATU R
Jeg/vi bekrefter at opplysningene nevnt over er kor rekte. Dersom endringer i selskapets omstendigheter skulle lede til at
opplysningene i denne blanketten ikke lenger er kor rekte eller fullstendige, er jeg/vi forpliktet til å informere
Kommunalbanken AS.

For Kunden
Sted og dato

Autorisert signatur (Juridisk bindende signatur iht. sel skapets firmaattest))

Navn med blokkbokstaver

For Banken
Sted og dato

Relasjonsansvarliges signatur

Navn med blokkbokstaver

Ferdig utfylt skjema med vedlegg returneres til Kom munalbanken pr. fysisk post.





Legitimasjonsskjema

Som legitimasjon godkjennes: rett kopi av pass, nor sk bankkort med bilde, førerkort, nasjonalt ID-kort
utsted av EØS-land, norsk reisebevis for flyktninge r, eller norsk utlendingspass. Kopi av legitimasjon skal
være godt leselig og bildet skal være tydelig.

Rett kopi av legitimasjon
En av de følgende bekrefter «rett kopi»:

- Domstoler, politi eller NAV
- Banker, finansieringsforetak, kredittforetak, ver dipapirforetak, eiendomsmeglere, revisorer,

regnskapsførere eller advokater
- Helsepersonell dersom personen er innlagt på syke hus

PLASSER LEGITIMASJON HER
(Gjelder personer oppgitt i pkt. 3 og 4 i kundeskje maet)



GJELDSBREV

Undertegnede,

Låntaker(e)
Navn, adresse Organisasjonsnr.
[ ] kommune/fylkeskommune (" Låntaker ")

erkjenner herved å skylde

Långiver
Navn, adresse Organisasjonsnr.
KOMMUNALBANKEN AS (" Långiver ")
Haakon VII's gate 5 B
0161 OSLO

981 203 267

følgende beløp:

Beløp i kroner Beløp med bokstaver i kroner

Lånebetingelser
Låneavtalen består av dette underskrevne gjeldsbrev samt vedlegg beskrevet nedenfor (benevnt
" Låneavtalen "). Vedleggene skal anses som en integrert del av g jeldsbrevet og Låneavtalen.

Beløpet med tillegg av renter og omkostninger, bere gnet på grunnlag av de satser som til enhver tid gj elder
i låneperioden, tilbakebetales i samsvar med beting elsene i Låneavtalen.

Långiver kan til enhver tid kreve lånet førtidig in nfridd med 12 måneders skriftlig varsel. Långiver k an ikke
benytte retten til å kreve slik førtidig innfrielse i perioder hvor lånet løper med avtalt fastrente e ller fast
margin (lengre enn 12 måneders gjenværende rente/ma rginbinding).

Låntager kan innløse lånet i samsvar med de vilkår som følger av Vedlegg 1 (Tilsagnsbrev) eller vilkår ene
ved senere rentetilknytninger.

Hvis rente- og avdragsterminer ikke betales i rett tid svares etterskuddsrente med f.t. 3,0 % over den for
lånet gjeldende rentesats.

Vedlegg til gjeldsbrevet
Vedlegg 1: Tilsagnsbrev
Vedlegg 2: Pantedokument
Vedlegg 3: Avtale om selvskyldnergaranti/simpel kau sjon
Vedlegg 4: Negativ pantsettelseserklæring

Kr Lån nr.



GJELDSBREV

Følgende generelle lånevilkår gjelder med mindre an net følger av ufravikelig lov, forskrift eller særs kilt
avtalte vilkår (se første side):

Låntaker forplikter seg til å levere årlig regnskap og budsjetter til Långiver og forplikter seg til, hvis Långiver forlanger
det, å gi opplysninger om sin økonomiske stilling o g spesifikasjoner til regnskapene.

Låntaker er forpliktet til å underrette Långiver, u ten ugrunnet opphold, dersom det inntreffer forhold som vesentlig
forverrer Låntakers økonomiske stilling.

Gjelden kan forlanges innfridd i sin helhet umiddel bart uten oppsigelse eller påkrav dersom Låntaker v esentlig
misligholder sine forpliktelser etter Låneavtalen. Dette gjelder også dersom Låntaker innstiller sine betalinger,
erkjenner skriftlig ikke å være i stand til å betal e sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, innleder
gjeldsforhandling av noe slag eller tas under konku rsbehandling, blir gjenstand for utleggsforfølgning , arrest eller
annen tvangsforfølgning, eller dersom låntaker vese ntlig forringer sin formuesstilling på annen måte. Det samme
gjelder dersom Låntaker innstiller eller truer med å innstille sin virksomhet, eller øvrige lån, garan tier eller andre
forpliktelser av finansiell karakter som Låntaker m åtte ha, formelt eller reelt blir erklært mislighol dt, eller det tas skritt
for realisasjon av sikkerheter stillet for slike fo rpliktelser.

Låntaker godtar herved at påkrav kan sendes ved bru k av elektronisk kommunikasjon til den av Låntaker senest
meddelte elektroniske adresse. Påkrav forkynnes und er den til Långiver sist meddelte adresse. Låntaker skal ved
påkrav betale omkostninger som påløper ved inndrive lse av gjelden.

Lånet kan fritt overdras uten Låntakers samtykke. L åntaker kan ikke overdra lånet til tredjemann, uten forutgående
skriftlig samtykke fra Långiver. Låntaker frafalle r retten til å erklære motregning eller til å gjøre gjeldende motkrav.

Låntaker vedtar inndrivelse uten søksmål av lånebel øp, renter og utenrettslige inndrivingskostnader,
overensstemmede med tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 a . Varsel etter samme lov § 4-18 oversendes den til Långiver
sist oppgitte adresse.

Dersom lånebeløpet benyttes til fast eiendom, forut settes tiltrekkelig og forsvarlig forsikringsdeknin g.
Forsikringsattest skal innsendes Långiver. Evt. sen ere endringer i forsikringsforhold skal straks medd eles Långiver.
Dersom forsikringspremien ikke betales i rett tid, er Långiver berettiget til å dekke den for Låntaker s regning. Evt.
brannerstatning, naturskadeerstatning eller annen e rstatning som følge av hel eller delvis skade, kan kreves i sin
helhet til hel eller delvis innfrielse av lånet, me d de begrensninger som følger av lov eller avtale.

Låntaker aksepterer at de ikke-preseptoriske bestem melser i finansavtaleloven 1999 nr. 46 er fraveket i den
utstrekning det følger av Låneavtalens vilkår.

Sted og dato

Låntakers stempel og underskrift Gjentas med maskin eller blokkbokstaver

Jeg/Vi bekrefter at underskriver(ne) er over 18 år, og har un derskrevet eller vedkjent seg sin(e)
underskrift(er) i mitt/vårt nærvær. Jeg/Vi er myndig(e) o g bosatt i Norge.

1. vitneunderskrift Gjentas med maskin eller blokkbok staver

Adresse (med maskin eller blokkbokstaver)

2. vitneunderskrift Gjentas med maskin eller blokkbokstaver

Adresse (med maskin eller blokkbokstaver)



Lån nr.

AVTALE OM SELVSKYLDNER KAUSJON

Denne selvskyldnergaranti (" Garanti ") er utstedt den av

(1) [kommune/fylkeskommune (org. nr. ) (" Kausjonisten ");

til fordel for

(2) Kommunalbanken AS (org. nr. 981 203 267) " Långiver ").

Kausjonisten avgir garanti som følger:

1. Kausjonisten garanterer herved ugjenkallelig på de vilkår som fremgår av denne Garanti, som
selvskyldnerkausjonist og uten rett til motregning eller fradrag av noen art, overfor Långiver for (o rg.nr. )
(" Låntager ") sin riktige og rettidige betaling av enhver del av Låntagers lån på N OK (" Lånet ").

2. Garantien forfaller til betaling når Låntager ha r misligholdt sine forpliktelser under Lånet. Fra d en dag kravet blir
fremmet etter denne Garanti, påløper forsinkelsesre nter etter lov om renter ved forsinket betaling.
Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere en n % over den rente som løp i låneforholdet før mis ligholdet.

3. Kausjonistens ansvar under denne Garanti skal væ re begrenset til (i) Lånets hovedstol på N OK , med tillegg av
(ii) 10 % av den til enhver tid gjenstående hovedst ol til dekning av renter, misligholdsrenter, provis joner, gebyrer,
utlegg og omkostninger påløpt til enhver tid. Kausj onistens maksimumsansvar kan ikke overstige N OK .

4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling en på Lånet som betales i sin helhet etter/over år .

5. Garantiansvaret opphører etter år, med tillegg av inntil 2 år, jf. forskrift av 2. februar 2001 om kommunale og
fylkeskommunale garantier § 3.

6. Garantien er gitt i medhold av kommunestyret/fyl kestinget sitt vedtak av og godkjent av fylkesmann en i
/departementet den , jf. kommuneloven § 51 nr. 1.

7. Kausjonisten erklærer at denne Garanti ikke er i strid med noen lov, forskrift, avtale eller annet forhold gjeldende
for Kausjonisten, herunder spesielt, men ikke alene , kommuneloven § 51 og forskrift av 2. februar 2001 om
kommunale og fylkeskommunale garantier, og at Kausj onisten lovlig kan avgi Garantien og at denne er fu llt ut
gyldig og bindende.

8. I forhold til bestemmelsene i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (" Finansavtaleloven ")
erklærer Kausjonisten herved:

(i) at Kausjonisten har mottatt et eksemplar av avtale n, med vedlegg, som regulerer Lånet;

(ii) at Finansavtalelovens § 62 til og med § 74 fravike s og ikke gjelder for denne Garantien;

(iii) [1];

(iv) [2]

9. Denne Garanti er underlagt norsk rett med Oslo t ingrett som avtalt verneting.

Undertegnede stiller seg herved som selvskyldnerkau sjonist for Låntagers forpliktelser overfor Långive r,
innenfor de rammer som fremgår ovenfor.

1 Dersom Garantien skal sikre eldre gjeldsforpliktelser må det gis særskilte opplysninger om dette, inkludert om gjeldsforpliktelsene allerede er
misligholdt eller ikke, jf. Finansavtaleloven § 59 (1 ) (g).
2 Dersom Låntager eller tredjeperson skal stille annen øvrig sikkerhet for Lånet må det gis særskilte opplysni nger om dette, jf. Finansavtaleloven § 59
(1) (d).



Sted og dato

Kausjonistens stempel og underskrift Gjentas med ma skin eller blokkbokstaver



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 30.11.2017 

Sak: 129/17  Arkivsak: 17/3048 

 

SAKSPROTOKOLL - GARANTIST FOR LÅN - FRØYA IDRETTSPARK  

 

Vedtak: 

Frøya kommune stiller seg positiv til Frøya Idrettsparks plan om fullføre løpebanene ved Frøya 

Idrettspark. Frøya kommune stiller som garantist for et lån, inntil kr 2 000 000 kr til å ferdigstille 

løpebanen. 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 30.11.17: 

 

Rep. Knut Arne Strømøy ba om vurdering av sin habilitet da han er styremedlem i Frøya kommune som eier. 

Rep. Knut Arne Strømøy ble enstemmig vurdert inhabil. 

 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremme: 

På grunn av innkomne tilleggsopplysninger fra søker økes garantibeløpet inntil 2. Mill kroner. 

Enstemmig. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: N12 &13  

Arkivsaksnr.: 18/1644    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

HØRING AV NY DROSJEPOLITIKK FOR TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune stiller seg bak drosjenæringen på Frøya, og har følgende innspill på forslag til 

ny drosjepolitikk i Trøndelag: 

 

Punkt 7: Miljøkrav 

Rådmannen ser at det er ei utfordring å oppfylle krav til hybrid-biler innen 2019. Pr. i dag tilbys 

ikke hybrid-biler som dekker behov for rullestol-transport og maxi-taxi. Det samme gjelder krav 

til null-utslipp i 2023. 

 

Punkt 10: Liberalisering av drosjenæringen 

Om kravet til sentraltilknytning og løyvetak forsvinner, er det stor fare for at tilgang på drosje 

på kveld og natt forsvinner, da det ikke er økonomi i det. Distriktene blir taperne om dette 

gjennomføres. 

 

Punkt 16e: Reserveløyve 

En begrensing i bruk av reserveløyver gjør at investeringen og driftskostnadene pr bil blir for 

høye. Om dette gjennomføres, må reserveløyver gjøres om til hovedløyver, som i Trondheim 

(16a), uten begrensinger i bruk. 

 

Punkt 12: Sentral 

Sentral-tilknytningen er en garanti for flere forhold; kompetanse, betalingsløsninger, kursing, 

internkontroll og HMS. De krav som stilles bl. a i punkt 5, er gjennomførbare for en liten næring 

som på Frøya, takket være sentral-tilknytningen. Faller sentraltilknytningen bort, er det stor fare 

for at næringen i distriktet ikke klare å oppfylle de krav som stilles. 

 

En ny drosjepolitikk i Trøndelag må ta hensyn til distriktet, der grunnlaget for økonomisk drift 

er utfordrende sammenlignet med tettbebygde strøk. 

 

 

Vedlegg: 

 
Rapport Konkurransetilsynet: Et drosjemarked for fremtiden 

Drosjepolitikk Trøndelag – Fylkesrådmannens innstilling 

Saksprotokoll Drosjepolitikk Trøndelag 

Oversikt antall løyver i Trøndelag 



 

Saksopplysninger:   

 
Hovedutvalg for transport i Trøndelag Fylkeskommune har behandlet saken i møte 30.05.2018 sak 

45/18. Hovedutvalg for transports vedtak: 

  

1. Hovedutvalg for transport vedtar å legge fylkesrådmannens forslag til drosjepolitikk for 

Trøndelag ut på offentlig høring i perioden 1. juni til 15. august 2018.  

2. Hovedmålet med drosjepolitikken for Trøndelag er å bidra til et fungerende marked i by og 

sikre grunnlaget for drosjetilbud i distriktet.  

3. Delmål med drosjepolitikken for Trøndelag er å sikre:  

a. kundene et godt drosjetilbud med akseptable priser, informasjon og kvalitet  

b. ansatte trygge arbeidsplasser med akseptable arbeidsvilkår  

c. løyvehaverne akseptable driftsvilkår  

d. løyvemyndigheten tilfredsstillende kontroll  

4. Fylkesrådmannen anbefaler følgende bærende prinsipper for en felles drosjepolitikk for 

Trøndelag løyvedistrikt:  

a. Kundene skal sikres god kvalitet og ansatte forutsigbare arbeidsvilkår gjennom krav til 

internkontrollsystemer som minimum inkluderer skriftlige rutiner, tilbud og avtaler.  

b. Kundene skal sikres trygg og god tjenesteutførelse gjennom skriftlig eksaminering av 

drosjesjåførene, og på sikt også løyvehavere.  

c. Kundene skal sikres grunnlag for å sammenligne pris og antatt ventetid mellom ulike 

tilbydere.  

d. Løyvehavere skal sikres grunnlag for akseptable driftsvilkår og ansatte grunnlag for 

akseptable arbeidsvilkår gjennom å integrere drosje som en del av mobilitetstilbudet i 

Trøndelag.  

e. Løyvemyndigheten skal sikres tilfredsstillende kontroll gjennom møter med næringen, 

rapportering og revisjoner av løyvehavere eller selskap som representerer løyvehavere.  

5. Fylkesrådmannen anbefaler at det utarbeides et felles reglement for drosjenæringen i 

Trøndelag hvor fylkeskommunen som løyvemyndighet stiller de nødvendige kravene til 

næringen (løyvehavere og sentraler).  

Gjennom reglementet bør det stilles krav om et kvalitetssystem (system for internkontroll) for 

drosjenæringen i hele fylket. Et kvalitetssystem bør minst beskrive:  

 Kvalitet (skriftlige rutiner for å sikre akseptable kvalitet på tjenesten)  

 Kundeservice (gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser)  

 Etiske retningslinjer for grunnleggende sjåføradferd  

 Informasjon, inkl. prisinformasjon (skriftlig prisinformasjon)  

 HMS, internt i sentralen og sentralens HMS-krav overfor løyvehaverne (skriftlige rutiner)  

 Opplæring  

 HR – (skriftlige arbeidsavtaler)  

Krav om kvalitetssystem stilles til alle løyvehavere og sentraler. Kravene til løyvehavere kan 

løses med individuelle tiltak eller gjennom å organisere seg i større enheter (f.eks. sentraler) 

som utvikler felles løsninger. 

6. Fylkesrådmannen anbefaler at det utarbeides etiske retningslinjer for grunnleggende 

sjåføradferd som del av kvalitetssystemet. Disse bør særlig vektlegge at både passasjerer og 

sjåfører skal føle seg trygge uavhengig av hudfarge, kjønn, legning, religion/livssyn eller 

kulturell tilhørighet. Sentralene bes også om å lage handlingsplaner for implementering av 

disse retningslinjene for eiere og sjåfører. 

7. Fylkesrådmannen anbefaler at det stilles følgende miljøkrav til drosjenæringen:  

a. Krav om minimum hybridteknologi fra 2019 (biler bestilt etter 01.01.2019)  

b. Krav om nullutslippskjøretøy fra 2023 (biler bestilt etter 01.01.2023)  



8. Fylkesrådmannen anbefaler at det jobbes videre med å etablere et opplegg for offentlig 

eksaminering av nye sjåfører og en ordning med repetisjonskurs for eksisterende sjåfører.  

9. Fylkesrådmannen anbefaler at det jobbes videre med å etablere et opplegg med en felles 

markedsplass/app så kunden kan vite pris på forhånd for tjenesten, samt velge ønsket tjeneste 

etter kriteriene pris, ventetid, kvalitet.  

10. Fylkesrådmannen påpeker at det går mot en liberalisering av drosjenæringen i Norge. ESA-

saken, anbefalinger fra Konkurransetilsynet (jf vedlagt rapport) og arbeid i regjeringen peker i 

den retning. Fylkeskommunen må forholde seg til denne utviklingen når ny politikk stakes ut. 

Liberaliseringen kan medføre at løyvetak, særlig i byene, og krav om sentraltilknytning 

forsvinner. Det forventes at eventuelle endringer gjøres gjeldende fra 01.01.2020.  

11. For drosjenæringen i både by og distrikt foreslås følgende:  

a. Krav til kvalitetssystem (system for internkontroll)  

b. Krav til offentlig eksaminering av sjåfører  

c. Krav til felles markedsplass (app)  

12. For drosjenæringen i by foreslås i tillegg:  

a. Vurdere innføring av maksimalpris  

b. Vurdere å fjerne løyvetaket og kravet om sentraltilknytning fra 01.01.2020  

13. For å sikre et markedsgrunnlag for et drosjetilbud i distriktene foreslås i tillegg: 

a. Beholde kommunegrensene som kjøreområde  

b. Opprettholde kritisk behovsvurdering  

c. Videreutvikle bestillingstransport som tjeneste utenfor byene  

14. Fylkesrådmannen anbefaler at løyvedistriktet er fylkesgrensen. Dermed slås de to gamle 

løyvedistriktene sammen til Trøndelag.  

15. Fylkesrådmannen anbefaler at dagens ordning med kommunale kjøreområder ikke endres da 

dette stort sett er velfungerende. Trondheim og Stjørdal opprettholdes som to kjøreområder.  

16. Fylkesrådmannen anbefaler at ordningen med hovedløyver og reserveløyver i utgangspunktet 

videreføres for hele fylket. Det foreslås:  

a. I Trondheim opereres det kun med hovedløyver.  

b. I resten av fylket kan det tildeles både hovedløyver og reserveløyver.  

c. Hovedløyver tildeles iht. YTFs §43 og §44.  

d. Reserveløyver tildeles etter behovsvurdering.  

e. Reserveløyver kan kun benyttes i inntil 24 timer pr. uke.  

f. Det innvilges maksimalt 2 reservedrosjeløyver pr ordinært løyve i både by og distrikt 

(ikke tilbakevirkende kraft)  

g. For løyver tilsluttet drosjesentraler regulerer sentralen bruk av reserveløyvene.  

h. For bostedsløyver regulerer løyvehaver bruk av reserveløyver.  

i. Løyvehaverne skal til enhver tid ha oversikt over hvilke tidspunkt deres reserveløyver 

kan benyttes.  

17. Krav for å få etablere ny sentral:  

Før ny sentral får igangsette driften skal det overfor løyvemyndighet dokumenters at det er 

etablert et internkontrollsystem, som er gjennomgått og bestått løyvehavers eksterne revisjon.  

18. Fylkesrådmannen anbefaler at det åpnes for overføring fra enkeltmannsforetak til AS:  

a. TrFK tildeler løyver til både enkeltmannsforetak og selskaper, men kun innehavere av 

enkeltmannsforetak har fortrinnsrett til løyve iht. YTFs §43. Endring av i 

organisasjonsform, endring av daglig leder og overføring av løyve skal godkjennes av 

løyvemyndigheten. Dersom det ikke er særlige forhold som taler mot endringen vil 

Trøndelag fylkeskommune godkjenne slike endringer.  

 

 

Rådmannen har vært i dialog med drosjenæringen på Frøya, ved daglig leder Tor Vatn, og har 

fått følgende innspill til fylkesrådmannens innstilling: 

 



Hovedmålet for alle, er å sikre grunnlaget for drosjetilbudet i både by og distrikt. Løyvehavere må 

sikres grunnlag for driftsvilkår, arbeidsvilkår for ansatte og kontroll av løyvemyndighetene. 

 

 

 

Punkt 7: MILJØKRAV  

Fylkesrådmannens anbefalinger til miljøkrav tror vi ikke kan gjennomføres så umiddelbart - innen 

01.01.2019, og nullutslipp fra 01.01.2023. For det går ikke an for oss på distriktet å gå til innkjøp av 

biltype Tesla. Den kan ikke brukes til å frakte gamle og syke i bil, med så lav innstigning og bøtteseter. 

Mulig man får pasientene inn i bilen, men ikke ut. Den har ikke plass for rullatorer og sammenleggbare 

rullestoler. 9 seters biler og maxi-taxi får en jo ikke tak i enda med slike krav. Helt greit med 

miljøkrav, men her må man tenke seg om (krav innen 2019/ 2023). På distriktet kjøres det for det 

meste syke, skole, TT og litt privat. 

 

Punkt 10: LIBERALISERING AV DROSJENÆRINGEN 

Gjennomføres dette er det ingen taxi å få lenger på natt og helg på distriktene. Da tror vi at det er kun 

kontraktskjøring som blir utført, som helse, skole osv. Det er ingen som tar slike vakter som vi har i 

dag, med liten eller ingen inntjening mellom kl 16:00 til neste morgen kl 06:00. 

 

Punkt 16e: RESERVELØYVE 

Skal ett reserveløyve benyttes kun 24 timer pr uke. Det er helt uakseptabelt for vår del, pga innkjøp av 

biler til store kostnader. Inntjeningen blir for liten. Da må alle reserveløyver innleveres eller gjøres om 

til hovedløyver, som i by. 

 

Punkt 18a: ENKELTSMANNSFORETAK TIL AS 

Her er det mange muligheter, men likhet for både by og distrikt om det vedtas. 

 

Punkt 12: SENTRAL 

Vi har ikke mulighet til å stå utenom en sentral i dag, pga arbeidsvilkår for løyvehavere og ansatte. 

Krav til Håndtering av kredittoppgjør, som helseforetak, fylkeskommune, skole, kommune og næring + 

visakort. Forutsigbarhet for våre kjørte kreditter slik at vi får oppgjør i rett tid. 

En liten sentral må være tilsluttet en større sentral for å få til dette. Alle krav på sjåførkurs, 

internkontroll og HMS. Tas Sentraltilknytning bort, raseres dette. 

 

Mislykket Strategi av politikerne i Sverige. 

I distriktene i Sverige er det umulig å få tak i taxi etter kl 16:00 og på natt. 

Selskapene kjører kun kontraktskjøring. Ingen eiere har råd til å ha vakt med ansatte på kveld og natt, 

pga for lite inntjening. 

Distriktsdrosjene kan kanskje ha en tur på natt til minstepris på kr 160 kr, men skal betale lønn for 

ansatte fra kl 16:00 til 06:00 på morgen. 14 timer ganger 250kr timen på natt. Dere kan regne selv på 

disse kostnadene. 

 

For å opprettholde et drosjetilbud i det hele tatt er vi avhengige av pasienttransport, bestillingstransport 

og skolekjøring. 

Uansett hvordan det utvikles, må det gis løyve på like vilkår for alle med eller uten kjøreplikt. 
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Hovedutvalg for transport 30.05.2018 45/18 

 

 

   

Drosjepol i t ikk Trøndelag  

 

Fylkesrådmannens innstil l ing:  

1. Hovedutvalg for transport vedtar å legge fylkesrådmannens forslag til 

drosjepolitikk for Trøndelag ut på offentlig høring i perioden 1. juni til 1. juli 

2018. 

 

2. Hovedmålet med drosjepolitikken for Trøndelag er å bidra til et fungerende 

marked i by og sikre grunnlaget for drosjetilbud i distriktet.  

 

3. Delmål med drosjepolitikken for Trøndelag er å sikre: 

a. kundene et godt drosjetilbud med akseptable priser, informasjon og 

kvalitet  

b. ansatte trygge arbeidsplasser med akseptable arbeidsvilkår 

c. løyvehaverne akseptable driftsvilkår 

d. løyvemyndigheten tilfredsstillende kontroll 

 

4. Fylkesrådmannen anbefaler følgende bærende prinsipper for en felles 

drosjepolitikk for Trøndelag løyvedistrikt: 

 

a. Kundene skal sikres god kvalitet og ansatte forutsigbare arbeidsvilkår 

gjennom krav til internkontrollsystemer som minimum inkluderer skriftlige 

rutiner, tilbud og avtaler. 

b. Kundene skal sikres trygg og god tjenesteutførelse gjennom skriftlig 

eksaminering av drosjesjåførene, og på sikt også løyvehavere. 

c. Kundene skal sikres grunnlag for å sammenligne pris og antatt ventetid 

mellom ulike tilbydere. 

d. Løyvehavere skal sikres grunnlag for akseptable driftsvilkår og ansatte 

grunnlag for akseptable arbeidsvilkår gjennom å integrere drosje som en del 

av mobilitetstilbudet i Trøndelag. 

e. Løyvemyndigheten skal sikres tilfredsstillende kontroll gjennom møter med 

næringen, rapportering og revisjoner av løyvehavere eller selskap som 

representerer løyvehavere.   

 

5. Fylkesrådmannen anbefaler at det utarbeides et felles reglement for 
drosjenæringen i Trøndelag hvor fylkeskommunen som løyvemyndighet stiller 
de nødvendige kravene til næringen (løyvehavere og sentraler).   
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Gjennom reglementet bør det stilles krav om et kvalitetssystem (system for 
internkontroll) for drosjenæringen i hele fylket. Et kvalitetssystem bør minst 
beskrive:  
 Kvalitet (skriftlige rutiner for å sikre akseptable kvalitet på tjenesten) 

 Kundeservice (gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser) 

 Etiske retningslinjer for grunnleggende sjåføradferd 

 Informasjon, inkl. prisinformasjon (skriftlig prisinformasjon) 

 HMS, internt i sentralen og sentralens HMS-krav overfor løyvehaverne (skriftlige 

rutiner)  

 Opplæring 

 HR – (skriftlige arbeidsavtaler) 

 

Krav om kvalitetssystem stilles til alle løyvehavere og sentraler. Kravene til 

løyvehavere kan løses med individuelle tiltak eller gjennom å organisere seg i større 

enheter (f.eks. sentraler) som utvikler felles løsninger.   

 

6. Fylkesrådmannen anbefaler at det utarbeides etiske retningslinjer for 
grunnleggende sjåføradferd som del av kvalitetssystemet. Disse bør særlig 
vektlegge at både passasjerer og sjåfører skal føle seg trygge uavhengig av 
hudfarge, kjønn, legning, religion/livssyn eller kulturell tilhørighet. Sentralene 
bes også om å lage handlingsplaner for implementering av disse retningslinjene 

for eiere og sjåfører. 

 

7. Fylkesrådmannen anbefaler at det stilles følgende miljøkrav til drosjenæringen: 

a. Krav om minimum hybridteknologi fra 2019 (biler bestilt etter 

01.01.2019) 

b. Krav om nullutslippskjøretøy fra 2023 (biler bestilt etter 01.01.2023) 

 

8. Fylkesrådmannen anbefaler at det jobbes videre med å etablere et opplegg for 

offentlig eksaminering av nye sjåfører og en ordning med repetisjonskurs for 

eksisterende sjåfører. 

 

9. Fylkesrådmannen anbefaler at det jobbes videre med å etablere et opplegg med 

en felles markedsplass/app så kunden kan vite pris på forhånd for tjenesten, 

samt velge ønsket tjeneste etter kriteriene pris, ventetid, kvalitet. 

 

10. Fylkesrådmannen påpeker at det går mot en liberalisering av drosjenæringen i 

Norge. ESA-saken, anbefalinger fra Konkurransetilsynet (jf vedlagt rapport) og 

arbeid i regjeringen peker i den retning. Fylkeskommunen må forholde seg til 

denne utviklingen når ny politikk stakes ut. Liberaliseringen kan medføre at 

løyvetak, særlig i byene, og krav om sentraltilknytning forsvinner. Det forventes 

at eventuelle endringer gjøres gjeldende fra 01.01.2020.  

 

11. For drosjenæringen i både by og distrikt foreslås følgende: 

a. Krav til kvalitetssystem (system for internkontroll) 

b. Krav til offentlig eksaminering av sjåfører 

c. Krav til felles markedsplass (app) 

 

12. For drosjenæringen i by foreslås i tillegg: 

a. Vurdere innføring av maksimalpris 

b. Vurdere å fjerne løyvetaket og kravet om sentraltilknytning fra 

01.01.2020 
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13. For å sikre et markedsgrunnlag for et drosjetilbud i distriktene foreslås i tillegg:  

a. Beholde kommunegrensene som kjøreområde 

b. Opprettholde kritisk behovsvurdering 

c. Videreutvikle bestillingstransport som tjeneste utenfor byene 

 

14. Fylkesrådmannen anbefaler at løyvedistriktet er fylkesgrensen. Dermed slås de 

to gamle løyvedistriktene sammen til Trøndelag. 

 

15. Fylkesrådmannen anbefaler at dagens ordning med kommunale kjøreområder 

ikke endres da dette stort sett er velfungerende. Trondheim og Stjørdal 

opprettholdes som to kjøreområder.  
 

16. Fylkesrådmannen anbefaler at ordningen med hovedløyver og reserveløyver i 
utgangspunktet videreføres for hele fylket. Det foreslås: 

a. I Trondheim opereres det kun med hovedløyver. 

b. I resten av fylket kan det tildeles både hovedløyver og reserveløyver. 

c. Hovedløyver tildeles iht. YTFs §43 og §44. 

d. Reserveløyver tildeles etter behovsvurdering. 

e. Reserveløyver kan kun benyttes i inntil 24 timer pr. uke.  

f. Det innvilges maksimalt 2 reservedrosjeløyver pr ordinært løyve i både by 

og distrikt (ikke tilbakevirkende kraft) 

g. For løyver tilsluttet drosjesentraler regulerer sentralen bruk av 

reserveløyvene. 

h. For bostedsløyver regulerer løyvehaver bruk av reserveløyver. 

i. Løyvehaverne skal til enhver tid ha oversikt over hvilke tidspunkt deres 

reserveløyver kan benyttes. 

 

 

17. Krav for å få etablere ny sentral: 

Før ny sentral får igangsette driften skal det overfor løyvemyndighet 

dokumenters at det er etablert et internkontrollsystem, som er gjennomgått 

og bestått løyvehavers eksterne revisjon. 

 

18. Fylkesrådmannen anbefaler at det åpnes for overføring fra enkeltmannsforetak 

til AS: 

a. TrFK tildeler løyver til både enkeltmannsforetak og selskaper, men kun 

innehavere av enkeltmannsforetak har fortrinnsrett til løyve iht. YTFs 

§43. Endring av i organisasjonsform, endring av daglig leder og 

overføring av løyve skal godkjennes av løyvemyndigheten. Dersom det 

ikke er særlige forhold som taler mot endringen vil Trøndelag 

fylkeskommune godkjenne slike endringer. 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

 

Nummererte vedlegg som følger saken:1 – rapport drosjemarked for fremtiden 
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Sammendrag 

På bakgrunn av vedtak i sak 7/17 i Fylkesutvalget har Fylkesrådmannen utarbeidet forslag 

til felles drosjepolitikk for Trøndelag.  

 

Hovedmålet med drosjepolitikken for Trøndelag er å: 

 bidra til et fungerende marked i by 

 sikre grunnlaget for drosjetilbud i distriktet 

 

Delmål med drosjepolitikken for Trøndelag er å sikre: 

 kundene et godt drosjetilbud med akseptable priser, informasjon og kvalitet  

 ansatte trygge arbeidsplasser med akseptable arbeidsvilkår 

 løyvehaverne akseptable driftsvilkår 

 løyvemyndigheten tilfredsstillende kontroll 

 

Det er fylkeskommunens rolle som løyvemyndighet for drosjenæringen som er grunnlaget 

for å utforme en drosjepolitikk for fylket. Det er hjemlet i Yrkestransportloven med forskrift.  

 

I tillegg til å være løyvemyndighet har fylkeskommunen en viktig rolle som stor innkjøper 

av transporttjenester. Disse to rollene kan ikke sammenblandes. Som innkjøper av 

fylkeskommunale transporttjenester fastsetter fylkeskommunen krav til tjenestene som 

kjøpes og bestemmer hvordan tjenestene skal kjøpes inn. Fylkeskommunale drosjetjenester 

utgjør en vesentlig del av markedet, spesielt for drosjer utenfor byene. Derfor påvirker også 

fylkeskommunene omfanget av drosjemarkedet utenfor byene.  Fylkestinget behandlet den 

28.02.2018, Anskaffelsesstrategi for Trøndelag fylkeskommune 2018-2021. Her går det 

frem hvilke krav som skal stilles av fylkeskommunen ved anskaffelser, krav som er 

relevante også for drosjepolitikken.  

 

Som løyvemyndighet har fylkeskommunen myndighet til å fastsette krav til det generelle 

drosjetilbudet og rett til å kontrollere at kravene etterleves. Disse kravene må være 

innenfor Yrkestransportlovens og –forskriftens bestemmelser. Gjennom å fastsette krav til 

kundeinformasjon, kvalitet og tilgjengelighet kan fylkeskommunene til en viss grad 

integrere drosje i kollektivtilbudet. 

  

Rådmannen har valgt å bruke noe lengre tid på prosessen enn først skissert. Det var tenkt 

behandling i Fylkestinget i juni, men dette utsettes til første fylkesting etter sommeren.  Det 

skyldes blant annet at rådmannen ser det som nødvendig med en høringsperiode på 

minimum 1 måned. Slik får de aktuelle høringsinstansene god tid til å komme med 

konstruktive innspill til en felles drosjepolitikk. Dermed blir det hovedutvalg for transport 

som sender saken ut på høring.  

 

Videre prosess:  

- Offentlig høring i perioden 1. juni til 1. juli 2018 

- Rådmannen oppsummerer og kommenterer høringsuttalelsene 

- Fylkestingsbehandling 3-4. oktober 

 

I påvente av prosessen med felles drosjepolitikk, er det innført løyvestopp i Trondheim. 

Fylkesrådmannen mener at det ikke noen dramatikk for drosjenæringen om denne 

videreføres til høsten.  
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Det bes om at Hovedutvalg for transport sender forslag til felles drosjepolitikk ut 

på offentlig høring i perioden 1. juni til 1. juli 2018 

 

 

 

Gjeldende forutsetninger: 

 
 Fylkesrådssak i Nord-Trøndelag,     nr 08/199 
 Fylkestinget i Sør-Trøndelag 2015 – 2019  27.04.2016  sak 44/16  
 Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag 2015 – 2019 21.06.2016  sak 189/16  
 Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag 2015 – 2019  13.12.2016  sak 349/16 

 Fylkesutvalget i Trøndelag   2017 - 2019   31.10.2017  sak 7/17 

 Hovedutvalg for transport   13.02.2018 sak 8/18 

 

 

Faktiske opplysninger drosje i Trøndelag: 

 

Trøndelag fylke har følgende: 

752 drosjeløyver 

521 ordinære løyver – 231 reserveløyver 

 

360 løyver i Trondheim – 392 løyver i mindre byer og distrikt 

619 løyver tilsluttet 29 drosjesentraler – 18 sentraler har mindre enn 10 løyver. 

133 bostedsløyver 

 

8 løyver i 2 kommuner har unntak fra driveplikt. 

Kun forhåndsbestilte og akutte turer 21.00-06.00 

 

142 løyver tilpasset transport av funksjonshemmede 

1 handikapløyve 

70 utvidede løyver (10-17 seter) 

 

22 selskapsvognløyver, hvorav 8-10 pt. er inaktive. 

 

 

DEFINISJONER: 

Løyvehaver:  

Enkeltperson eller selskap som med drosjeløyve gis rett og plikt til å drive persontransport 

utenfor rute til fylte 75 år. 

 

Med løyvet følger ikke bare en rett, men også en kjøreplikt.  

 

Løyvedistrikt:  

Yrkestransportforskriftens beskrivelse: «Dersom løyvemyndigheten ikke treffer annet 

vedtak, skal for drosjeløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport for 

funksjonshemmede den enkelte kommune utgjøre et løyvedistrikt. Jf. 

Yrkestransportforskriften § 37 

Både Nord- og Sør Trøndelag har hatt hele fylket som løyvedistrikt. 

 

Fastsatt løyvedistrikt er bl.a. det området hvor sjåførene opparbeider ansiennitet slik at de 

kan benytte fortrinnsrett til ledig løyve. Det er i de fleste kommuner/distrikt ønskelig med 

sjåfører med lokalkunnskap/lokal tilhørighet for en å ivareta en minstekvalitet for 
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gjennomføring av drosjenes samfunnsoppdrag. Dette kan ikke kvalitetssikres med hele 

fylket som løyvedistrikt. 

 

Lokalkunnskap/tilhørighet vil i hovedsak være viktig i distriktene. I byer som Trondheim vil 

ikke dette ha samme betydning. Her ivaretar kjentmannsprøve noe av dette. 

 

Kjøreområde/Stasjoneringssted:  

Kjøreområdet er det geografiske området der løyvehaver får ta på ikke-forhåndsbestilte 

passasjerer. Kjøreområdet er vanligvis innenfor kommunegrensen. 

 

Drosjeløyver gis tilslutningsplikt til drosjesentral der dette finnes. Sentralen blir da løyvets 

stasjoneringssted. Der det ikke finnes sentral gis et såkalt «bostedsløyve», hvor 

løyvehavers hjemmeadresse eller fastsatt tettsted/knutepunkt i nærheten blir 

stasjoneringssted. 

 

Kjøreområder/Stasjoneringssted sikrer et minimumstilbud i alle kommuner/distrikt til 

enhver tid. Fritt kjøreområde vil kunne føre til overetablering i lukrative drosjemarkeder og 

tilsvarende svekket tilbud i utkantstrøk og områder med begrenset drosjemarked. 

Det vil også gi en miljømessig konsekvens mht. til at mange drosjer til enhver tid vil kjøre 

tom bil tur/retur (kanskje mange mil) for å plassere seg i lukrative kjøreområder. 

 

Stasjoneringssted betjener et kjøreområde, vanligvis kommunen, men i noen få tilfeller er 

kommunen delt i 2-3 kjøreområder. Behovsprøvingen er basert på «riktig» antall løyver i 

hver kommune bl.a. for ivaretakelse av et tilfredsstillende transporttilbud for private og det 

offentlige og et næringsgrunnlag for løyvehaver. Driveplikt sikrer den enkelte kommune et 

drosjetilbud 24-7. 

 

Fra kjøreområdet er det ingen begrensinger i hvor langt passasjer kan kjøres. 

Det er også tillatt å hente bestilte turer hvor som helst i landet (eller utlandet) hvis 

passasjerer skal til løyvehavers kjøreområde.  

 

Ved kjøring fra sitt stasjoneringssted til annet område/distrikt gir løyvet anledning til å 

utføre en tur innenfor dette distriktet, før det skal returneres til stasjoneringssted.  

 

Sentral:  

En drosjesentral er en selvstendig juridisk enhet med primæroppgave å drive formidling av 

drosjetransport. Drosjesentraler skal godkjennes av løyvemyndigheten. Sentraler som 

selskap kan også inneha drosjeløyver forutsatt at daglig leder tilfredsstiller krav i                                       

yrkestransportlovgivningen.  

 

I tillegg til å formidle drosjetjenester kan sentralene bidra på andre måter, de kan 

- utarbeide turnuslister for å regulere tilgangen til kjøretøy (for å redusere både 

over- og underkapasitet) 

- koordinere tilbud på kontraktkjøring 

- spore og overvåke drosjer/drosjebestillinger for økt sikkerhet 

- sikre at det blir enklere å bestille drosjer i ulike typer nødsfall ved at det finnes 

tydelige bestillingspunkt (for eksempel telefonnummer). 

- utarbeide kompensasjonsordninger for å sikre at noen er villige til å betjene 

ugunstige markedssegment på ugunstige tidspunkt 

- sette opp sanksjonsregimer dersom sjåfører ikke tar på seg turer de opplever 

som ulønnsomme 
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- bidra med ulike typer støttetjenester som regnskapsstøtte, driftsadministrasjon  

av kjøretøy, ulike typer regnskaps- og statistikktjenester med mer. Flere av 

disse tjenestene kan også tilbys av andre markedsaktører. 

 

 

Selv om det er tilknytningsplikt i noen områder, har ikke sentralene nødvendigvis plikt til å 

ta imot alle løyvehavere. De kan vurdere hvem de vil knytte til sentralen.  

 

De ulike transporttjenestene drosjer utfører: 
 

(alle tall viser til erfaringstall i tidligere Nord-Trøndelag) 

 

Skoleskyss 

Lovpålagt kjøring til grunnskole, privatskoler, voksenopplæring og videregående skoler. 

Vanlig at noen få større aktører er kontraktspart og benytter drosjer i de enkelte kommuner 

som underleverandører.  

 

Andel av omsetning: 20% 

Oppdragsgiver: Fylkeskommunen 

Utfordringer: Legger beslag på et stort antall biler en time på morgenen og en time på 

ettermiddagen. Krever god logistikk mht til samkjøring. Små marginer for å rekke å få alle 

elver til skolen til samme tid. 

 

Bestillingstransport 

2 kategorier: Servicetransport og Tilbringertjeneste.  

Servicetransport er dør-til-dør tilbud i bestemte soner i den enkelte kommune som 

erstatning forbybuss/rutebuss. Tilbringertjeneste er tilbud til/fra heimen/knutepunkt for 

buss/tog. 

Turene må forhåndsbestilles. 

 

Andel av omsetning: 20 % (ikke utbredt i sør) 

Oppdragsgiver: Fylkeskommunen 

Utfordringer: Der tilbudet er gjort tilgjengelig til samme tider som skoleskyssen foregår. 

 

TT-transport 

Transporttjenesten for funksjonshemmede. For brukere som ikke kan eller har store 

vansker med å benytte ordinær kollektivtransport. 

 

Andel av omsetning: 10% 

Oppdragsgiver: Fylkeskommunen 

Utfordringer: Ingen kjente 

 

Pasienttransport 

Kjøring til/fra sykehus/legesenter/institusjoner mv. 

Vanlig at noen få større aktører er kontraktspart og benytter drosjer i de enkelte kommuner 

som underleverandører. 

 

Andel av omsetning: 30 % 

Oppdragsgiver: Helse Midt-Norge 

Utfordringer: Lave kontraktspriser og høye kvalitetskrav gjør kjøringen lite attraktiv. 
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Vanlig drosjekjøring. 

Bestilte turer eller spotmarked (direkteturer via tlf/app eller holdeplass/sentral) 

 

Andel av omsetning: 20 % 

Oppdragsgiver: Private kunder og næringslivet. 

Utfordringer: Begrenset til kortere perioder i døgnet og til fredag/lørdagskvelder. Mye 

ventetid. 

 

Tidligere studier om utfordringen 

Det har i lengre tid vært bred oppmerksomhet rettet mot ufullstendig konkurranse, høy 

pris- og kostnadsutvikling i drosjenæringen og drosjenes rolle i distriktene. Diskusjonen 

nedenfor vil være basert på i hovedsak fire rapporter:  

- TØI (2010) Omreguleringer i drosjemarkedet - hvilke alternativer finnes og hva 

blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010)1 

- TØI (2012) Drosjer i Trondheim – konkurranse på like vilkår? (Tøi-Rapport 

1207/20122 

- Konkurransetilsynet (2015) Et drosjemarked for fremtiden3, heretter omtalt som 

KT. 

- Oslo Economics (2017) Behov for antallsregulering av drosjeløyver – en 

samfunnsøkonomisk analyse4, heretter omtalt som OE. 

 

OE (tabell 3-1, s 14) gir en oversikt over drosjemarkedet i ulike fylker i 2015: Løyvetetthet 

per innbygger og per kvadratkilometer, beleggsprosent og gjennomsnittspris per km med 

passasjer. Det er store variasjoner mellom fylkene både hva gjelder drosjetetthet og priser, 

men en trend kan avleses: Jo høyere drosjetetthet per innbygger, jo høyere priser finner 

man. I tillegg viser tallene at det ikke er belegg for å hevde at områder unntatt 

maksimalprisregulering har de laveste prisene. 

 

 

Kilde: Oslo Economics, basert på tall fra SSB. Høyest pris per kilometer (øverst til høyre) er 

Oslo som ikke er prisregulert, laveste priser har Hedmark, Telemark og Finnmark – alle 

underlagt maksimalprisregulering. Som figuren viser fører ikke høyere drosjetetthet – og i 

prinsippet større konkurranse mellom løyvehaverne – til reduserte priser for kunden, noe 

som begrunnes med ulike typer markedssvikt, ref nedenfor.  

 

                                                
1 https://www.toi.no/publikasjoner/omreguleringer-i-drosjemarkedet-hvilke-alternativer-finnes-og-hva-blir-konsekvensene-article28269-

8.html  
2 https://www.toi.no/publikasjoner/drosjer-i-trondheim-konkurranse-pa-like-vilkar-article30994-8.html  
3 http://www.konkurransetilsynet.no/globalassets/filer/publikasjoner/rapporter/rapport_drosjemarked-for-fremtiden.pdf  
4 http://osloeconomics.no/wp-content/uploads/2017-16-Behov-for-antallsregulering-av-drosjeløyver-en-samfunnsøkonomisk-analyse.pdf  
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Flere rapporter påpeker at det ikke er snakk om ett drosjemarked, men flere og at 

konkurranse og markedsdynamikk varierer mellom markedsnisjene.  

- Kontraktsegmentene består av private og offentlige kontrakter, sistnevnte 

består av TT-kjøring, skoleskyss, helsetransport, underkontrakter buss, 

bestillingstransport, kommunal transport med mer.  

- Enkeltsegmentene består av bestillingsmarked (hos sentral eller sjåfør) og 

spotmarked (holdeplass eller praing på gata).  

 

Effekten av ulike typer markedssvikt og av ulike typer reguleringsregimer vil variere i de 

ulike markedsnisjene.  I tillegg understreker rapportene at de forskjellige markedene har 

ulike kapasitetsbehov til ulike tider av døgnet. Uten tilgang til flere markeder vil det være 

vanskelig å få effektiv utnyttelse av løyvene. (se for eksempel TØI, 2012).  

 

OE oppsummer ulike typer markedssvikt som følger: 

 

 

 

OE understreker i tillegg at markedene er tosidige og at det har konsekvenser for 

konkurransen: Drosjesentralene konkurrerer med hverandre både om å tiltrekke seg kunder 

og om å tiltrekke seg løyvehavere. Mens ønsket om å tiltrekke seg flere kunder bør føre til 

lavere priser, vil ønsket om å tiltrekke seg flere løyvehavere føre til høyere priser. «Dersom 

asymmetrisk informasjon gjør at kundene er lite prissensitive, så vil incentivene som 

trekker i retning av økte priser […] kunne dominere» (OE, side 19). 

  

Verktøyene for å redusere de ulike markedssviktene som er beskrevet vil forvaltes av stat 

og fylke. I framtida – der det forventes endringer i statens regelverk for drosje – kan 

grensesnitt mellom stat og fylke endres, men det er viktig å understreke at fylkets 

muligheter til å håndtere utfordringene er begrensede og at det er viktig å skjele til 
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forventede endringer i statens drosjepolitikk når endringer vurderes. Regulering av 

drosjevirksomhet er ingen enkel oppgave. TØI (2010), med henvisning til tidligere TØI-

rapporter konkluderer med at «[…]det ikke finnes noen entydig optimal måte å regulere 

drosjenæringen på, men at ulike reguleringsformer vil ha forskjellige virkninger i ulike 

befolkningsmessige geografiske kontekster.  

 

Erfaringer fra Sverige og Danmark 
Både Sverige og Danmark har vært gjennom en liberalisering av sin drosjepolitikk. Det kan 

være nyttig å ta med seg noen erfaringer fra endringene som er gjennomført der i vårt 

arbeid. Erfaringene vil i hvert fall være nyttige i arbeidet med en ny, norsk politikk på 

området.  

 

Sverige 

I Sverige ble en deregulering gjennomført i 1990: 

- ingen behovsprøving (antallsregulering) 

- sentralers tilsynsplikt ble fjernet 

- ingen kjøreplikt 

- Ingen prisregulering 

- hele landet er ett kjøreområde 

- ett løyve per taxieier (de kan ha så mange biler man ønsker) 

 

 

Noen konsekvenser (i stor grad basert på gjengivelser i OE, s 29): 

- Prisstigning i områder med lite konkurranse (distriktene). Lavere prisstigning for 

kontraktkjøring. 

- Økt antall kjøretøy i drift, i lukrative områder (F.eks. flyplasser og sentrum i 

store byer), redusert eller helt mangelfull tilgjengelighet i mange utkantstrøk. 

- Redusert ventetid 

- Redusert produktivitet (flere kjøretøy i drift) 

- Ingen krav til prisopplysning. Tur fra Arlanda til Stockholm kunne (lovlig) beløpe 

seg til alt fra kr 300,- til 5.000,- 

- Ingen kjøreplikt ga mulighet til å si nei til turer. 

- Få drosjer tilgjengelig på kveld/natt i hverdager og på søn/helligdager. 

- Løyvehavere i distriktene kombinerte kjøring med annen jobb og prioriterte 

kjøringen kun på lukrative perioder. 

- Det finnes indikasjoner på økt kriminalitet i næringen. 

- Indikasjoner på oligopolsituasjon istedenfor økt konkurranse 

- ”Friåkare” som siktet seg inn på praiemarkedet og ikke posisjonerte seg på 

kvalitet 

- Mange sjåfører med manglende lokalkunnskap, dårlig språk og dårlige kjøretøy. 

- Ingen tilslutningsplikt til sentral eller krav til registrerende taksameter medførte 

massive skatteunndragelser. 

- Stort sprik i servicen 

 

I ettertid har Sverige innført bedre kontrollregime og bedre regelverk, blant annet knyttet 

til prisopplysning og økonomisk kontroll, men grunnprinsippene (frie priser, ikke 

sentralplikt, ingen antallsbegrensning) i dereguleringen ligger fast.  

I mars 2018, leverte Näringsdepartementet en «Lagrådsremiss»5 for en ny kategori 

drosjetrafikk: «Den nya kategorin ska vara befriad från krav på taxameter men ska i gengäld vara skyldig att 

ansluta taxifordonen till en tillståndspliktig beställningscentral för taxitrafik och att förse fordonen med en särskild 

                                                
5 En lagrådsremiss er et utkast til lovtekst som utarbeides i den siste delen av 

arbeidet med et lovvedtak. 
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utrustning för taxifordon. Beställningscentralen ska ta emot och fördela beställningar av köruppdrag till de 

innehavare av taxitrafiktillstånd som anslutit fordon till centralen” 

 

Danmark 

Her ble det innført nye regler fra 01.01.2018: 

- Behovsprøving fjernes 

- Alle som har løyvekurs, god vandel og økonomisk garanti vil kunne få løyve 

- Krav til taksameter 

- Krav til setefølere for å kontrollere når det er passasjerer i bilen 

- Myndighetene kan stille miljøkrav 

- Krav til sentraltilknytning 

- Løyve gjelder hele landet 

- Kjøreplikten oppheves 

- Landsdekkende maksimalpriser 

- Taxieiere kan selv velge selskapsform 

- Endringene av loven skal evalueres 

- Overgangsordninger 

 
Sverige og Danmark har valgt noen like og ulike løsninger i sin deregulering av 
drosjenæringen: 

- Danmark har krav om sentraltilknytning, ikke Sverige 
- Danmark har maksimalpris, ikke Sverige 
- Danmark åpner for at kommuner i distriktene med utfordrende drosjetilgang 

kan kjøpe drosjedekning og gi enerett til aktører for kjøring i kommunen 

- Begge har krav til taksameter, Danmark krever også setefølere 
- Begge har lagt inn et offentlig krav til utdanning av sjåfører 

 

Fylkesrådmannen mener det vil være sentralt å ha med seg erfaringene fra våre naboland 
når en ny drosjepolitikk for Trøndelag diskuteres og i hvert fall når fylkeskommunen skal 
uttale seg til forslag om lovendring her hjemme. Det bør unngås å gjøre grep som man har 
mislykkes med i Sverige.  De nye reglene i Danmark er såpass ferske at det kan være 

vanskelig å si noe om erfaringene derfra på nåværende tidspunkt.  

 

 

 

 

 

DRØFTINGER: 

Det er mange utfordringer knyttet til drosjenæringen og utforming av en felles politikk. Her 

gjennomgås noen sentrale utfordringer og foreslås mulige løsninger/forslag til politikk.  

 

 

Liberalisering av drosjenæringen 

Et viktig bakteppe når fylkeskommunen skal utforme en drosjepolitikk, er pågående 

prosesser som drar i retning av en liberalisering av drosjenæringen. Regjeringen jobber 

med forslag som går i den retning. Det kan gå mot en deregulering i en eller annen form fra 

2020.  Dette vil ha konsekvenser for fylkeskommunens rolle som løyvemyndighet. For å 

belyse dette vil fylkesrådmannen kort gjøre rede for en uttalelse fra ESA og en rapport fra 

Konkurransetilsynet.  

 

Uttalelse fra ESA: 
ESA har inngitt en «grunngitt uttalelse» om det norske drosjemarkedet. ESA er opptatt av 

fri rett til etablering, og derved kritiske til taket på antall løyver, kriteriene for tildeling av 

løyver og kravet om sentraltilknytning. Det er nyanser i merknadene fra ESA. De ser blant 
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annet at det er ulike behov mellom by og distrikt som kan kreve ulike løsninger. Det er 

antallsbegrensningen ESA er kritisk til. ESA er ikke kritiske til løyvesystemet som prinsipp.  

Yrkestransportlovens §9 fastslår at fylkeskommunene er løyvemyndighet for «Behovsprøvd 

løyve for persontransport med motorvogn utanfor rute». Dette innebærer at så lenge løyvet 

er behovsprøvd er fylkeskommunen løyvemyndighet.  

Dersom løyvet ikke er behovsprøvd, vil det falle inn under lovens §4, «Løyve for 

persontransport med motorvogn». Paragrafen slår fast at det er Statens vegvesen som er 

løyvemyndighet for slike løyver. 

Dette innebærer at dersom ESAs uttalelse tas til følge, uten at loven endres på dette 

området, så vil konsekvensen være at løyvemyndigheten overføres fra fylkeskommunen til 

Statens vegvesen. 

Det kan komme relativt store endringer i regelverk for drosje som følge av ESA-saken. 

Dette bør påvirke forslaget til drosjepolitikk på to måter: 

 Fylkeskommunen bør være litt forsiktige mht endringsforslag og slik unngå å måtte 
reversere endringer pga endret regelverk. 

 De endringer som foreslås bør ikke bryte med ESA-forventningsbildet. 

 
Vurdering fra Konkurransetilsynet: 

I rapporten Et drosjemarked for fremtiden (Konkurransetilsynet 2015) tas det til orde for å 

etablere et mer moderne rammeverk for drosjenæringen. Der hevdes det at dagens 

regulering av drosjemarkedet ikke legger til rette for effektiv konkurranse og 

produktivitetsvekst.  Regulering av pris, etablering og adferd hemmer konkurransen ifølge 

Konkurransetilsynet. Samtidig påpekes det at drosjenæringen tradisjonelt har hatt en viktig 

rolle i det samlede kollektivtilbudet i Norge. Dermed må en drøfting av rammene for 

næringen hensynta politiske målsettinger knyttet til næringens rolle i det samlede 

kollektivtilbudet.  

 

I rapporten konkluderer Konkurransetilsynet med at: 

 tiden er moden for å oppheve behovsprøving og prisregulering for drosjenæringen 

 kravene til drosjeløyve må rettes inn mot å ivareta passasjerens behov for sikkerhet 

 noen må sikre passasjerene et grunnlag for å kunne sammenligne pris på tvers av 

sentralene 

 en reform av drosjenæringen kan gjennomføres gradvis 

 

Når det gjelder uttalelsen fra ESA og rapporten fra Konkurransetilsynet, mener 

Fylkesrådmannen at det er i fylkeskommunens interesse at løyvesystemet opprettholdes for 

å kunne sikre kundene en akseptabel tjenestekvalitet, kompetanse og informasjon både 

overfor sentraler, løyvehavere og sjåfører. I tillegg er det viktig at fylkeskommunene 

beholder løyveansvaret for å kunne integrere drosje i det regionale transporttilbudet. 

Markedet for drosje er i all hovedsak lokalt og litt regionalt, men ikke nasjonalt.  

Løyvemyndigheten for drosje bør derfor tilligge lokal myndighet. Det er ikke til hinder for å 

vurdere om løyvetaket, særlig i Trondheim, og kravet om sentraltilknytning kan fjernes.  

 

Forskjeller i by og distrikt   

 

Det er stor forskjell på situasjonen i drosjemarkedet i by og i distriktet: 

 

 I by (Trondheim) er det et marked med flere sentraler som konkurrerer om kunder 

og løyvehavere. Det er til en viss grad konkurranse om leveranse av de fleste 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon samferdsel 

Dokumentnr.: 201844258-1  side 13 av 27 

 

drosjetjenester. Det er frie priser, begrensning på antall løyver og økende antall 

sentraler. Dermed kan det bli hardere konkurranse om løyvehaverne enn om 

kundene de ulike sentralene imellom.  

 I distriktet kan det være en utfordring i det hele tatt å klare å opprettholde et 

drosjetilbud. Man er i stor grad avhengig av pasienttransport, bestillingstransport og 

skolekjøring for å kunne opprettholde et drosjetilbud. Det er prisregulering og 

begrensning på antall løyver, og behovsprøvingens viktigste effekt er å begrense 

konkurransen til områder der det er marked for flere aktører. Det er ikke 

konkurranse om løyvehaverne utenfor Trondheim. De områdene det er konkurranse 

utenfor Trondheim, er det konkurranse om kundene.  

 

Dette er viktig å ha med seg når det skal utformes en politikk. Det må være en 

differensiert politikk som bidrar til å løse utfordringene både i by og distrikt.  

 

Fylkeskommunens mål for drosjetilbudet i by bør derfor være å sikre et tilstrekkelig 

velfungerende marked, mens målet for distriktet bør være å sikre at det er et drosjetilbud 

innenfor akseptabel avstand.  

 

Beleggstallene dokumenterer at drosjenæringen har en stor utfordring. I følge SSB har 

drosjer i Norge kunder i gjennomsnitt i 28 % av tiden og 57 % av km. Som løyvemyndighet 

krever vi at sentralene i Trondheim rapporterer belegget sitt. Tallene viser enda lavere 

belegg her. Trøndertaxi er avviket. De har all offentlig anbudskjøring, og klarer derved å ha 

over 30 % belegg i tid og 58 % belegg i km. De tre andre sentralene har belegg på fra 12-

22 % av tiden og 40-46 % av km. 

 

Tall fra tidligere Nord-Trøndelag viser belegg km på 54 % i 2015 og 2016. Drosjenæringen i 
nord har fra 2017-2022 overtatt pasienttransporten, noe som vil påvirke belegget. 

Det er dermed en dårlig utnyttelse av transportkapasiteten til drosjene. Dette medfører lav 

lønnsomhet, noe som igjen utløser prisøkning og lange driftsdøgn for å dekke faste 
kostnader. 

 

By 

Det kan være grunnlag for å si at markedet i by ikke fungerer. Her snakker vi først og 

fremst om situasjonen i Trondheim. I Trondheim økte antall sentraler på kort tid fra 2 til 5, 

mens antall løyver har vært uendret. En av de minste sentralene har i ettertid lagt ned egen 

sentral og i stedet gått inn i den nest største sentralene.  Konkurranselovgivningen 

tilrettelegger for fri etablering, mens Yrkestransportforskriften åpner for en lokal 

begrensning av antall løyver. Dermed blir det en konkurranse mellom sentralene om 

løyvehaverne, som kan medføre at de ulike sentralene «overbyr» hverandre for å trekke til 

seg løyvehavere. Sentralene kan finansiere dette ved å øke prisene til kundene eller 

gjennom å drive mer effektivt.  I dagens marked er det en utfordring for kundene å få 

tilstrekkelig info om priser og løyvemyndighetene har ikke tilstrekkelig innsyn i de ulike 

sentralenes prising.  Dermed oppstår det en spiral med stadig økte priser, som resulterer i 

at drosje blir stadig mindre attraktivt for kundene. Det er sannsynlig at også flere av de 

andre komponentene av markedssvikt diskutert tidligere gjelder også i Trondheim: 

- Stordrifts og skalafordeler fører til at Trondheim har en dominerende sentral 

som potensielt kan utnytte sin markedsmakt. To av sentralene er veldig små og 

konkurrerer i hovedsak i spotmarkedet. På generelt grunnlag sier TØI (2012) at 

jevnstore sentraler gir mer konkurranse enn en situasjon med ujevn størrelse. 

De ulike markedssegmentene har ulik etterspørselsprofil gjennom døgnet, og 
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dermed vil det, normalt sett, være mest attraktivt for en løyvehaver å være 

tilknyttet den største sentralen for best tilgang til kontraktmarkedene.  

- Eksternaliteter: lav kapasitetsutnyttelse har negative samfunnseffekter som kø 

og miljøeffekter, særlig i sentrum 

- Selv om kunder potensielt kan skaffe seg prisinformasjon på nettet, er 

informasjonskildene lite kjent og lite brukt og har begrenset relevans i 

praiemarkedet, Køordninger og usikkerhet knyttet til når neste bil kommer gjør 

at kunden i liten grad velger tilbyder. 

 

 

Fylkeskommunen kan bidra til å øke konkurransen mellom sentralene ved å sette tak på 

hvor store markedsandeler en sentral kan ha og derigjennom bidra til jevnere størrelse på 

sentralene og mer jevnbyrdig konkurranse. TØI (2012) antyder at markedet i Trondheim er 

stort nok til å dekke behovet for tre uavhengige sentraler, men at det vil være nødvendig 

med et større antall løyver for å være en reell konkurrent på flere markeder samtidig. Det 

er særlig kontrakter og bestillingssegmentene som krever størrelse for å være en reell 

konkurrent.  

 

Fokuset i by på bør være å få et mer velfungerende marked.  

 

Som løyvemyndighet har fylkeskommunen noen virkemidler som kan brukes: 

1. Fastsettelse av det totale antallet løyver 

2. Fordeling av nye løyver mellom sentralene 

3. Regulering av antall sentraler og størrelsen på disse.  

 

Ut fra den markedssituasjonen som er beskrevet for Trondheim og utviklingen i retning av 

en liberalisering av drosjenæringen som beskrevet over, mener fylkesrådmannen det er på 

tide med nye grep i Trondheim. Liberaliseringen kan medføre at løyvetak og krav om 

sentraltilknytning forsvinner, i hvert fall i by. Det forventes at eventuelle endringer gjøres 

gjeldende fra 01.01.2020. 

 

For å sikre et mer velfungerende marked i Trondheim foreslås: 

 Krav til kvalitetssystem/system for internkontroll (se lenger ned) 

 Krav til offentlig eksaminering av sjåfører 

 Krav til felles markedsplass (app) 

 Utrede konsekvensene av å endre eller fjerne dagens løyvetak, men 

opprettholde behovsprøving 

 Utrede konsekvensene av å fjerne kravet om sentraltilknytning.   

 Vurdere innføring av maksimalpris fordi det finnes viktige markedssvikter i 

Trondheim og at erfaringer fra andre byer viser at mindre og useriøse 

aktører – hovedsakelig aktive i praiemarkedet – kan utnytte sine muligheter 

til å kreve urimelig høye priser. 

 

Konsekvensene av slike endringer bør vurderes nøye og i samarbeid med næringen. Her vil 
en plan for gjennomføring (med tidspunkt) av endringene være sentralt.  
 
Fylkesrådmannen mener at beleggsrapporteringen lokalt og SSBs tall nasjonalt viser at det 

er en overkapasitet i dagens drosjemarked. Overkapasiteten kombinert med økt antall 
sentraler har utløst en uønsket prisspiral. Løyvetakene i byene kan resultere i at dagens 
uønskede situasjon fryses: Nye aktører (med nye konsept og forretningsmodeller) slipper i 
liten grad til og får begrensede muligheter til å vokse og bli konkurransedyktige.  
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Det kan være noen negative konsekvenser som må vurderes nøye før man velger å fjerne 
løyvetaket: 

 Ikke i samsvar med yrkestransportlovgivningen om at drosjeløyver skal være 

behovsprøvd/antallsregulert 

 Risiko for at overetablering eskalerer med påfølgende prisstigning. 

 Man kan tenke seg at markedet vil regulere antallet ved at løyvehavere velger å 

slutte eller går konkurs. Å medvirke til at antallsreguleringen løses på denne 

måte vil være svært dårlig fylkeskommunal politikk. Konkurser er også en 

uønsket samfunnsmessig kostnad. 

 
 For å unngå negative konsekvenser kan følgende grep vurderes: 

 Antall løyver beskrives ikke i retningslinjer. 

 Ved evt søknad om nye drosjeløyver foretas behovsprøving før ev utlysning. 

 Ledige løyve utlyses på vanlig måte. 

 
Det må vurderes nøye hvordan dette kan gjøres i et tett samarbeid med drosjenæringen.  
Det vil bli desto viktigere med transparens og kvalitet. Det blir viktig med kvalitetskrav. 
Disse må oppfylles for å få etablert seg.  

 

Fylkesrådmannen mener at hvis det stilles krav til et kvalitetssystem og tilknytning til felles 

app, vil alle ha en minimumskvalitet. For ansatte medfører kravet til kvalitetssystem at det 

skal være skriftlige arbeidsavtaler og ryddige forhold. Hvis det stilles høye kvalitetskrav, er 

det ikke sikkert det blir noe problem å fjerne kravet til sentraltilknytning.  

 

Spørsmålet om sentraler er krevende. Drosjesentraler er sentrale i YTF og sentral i vår 

politikk for Trondheim. Sentraler kan støtte/regulere løyvehaver med et bredt sett tjenester 

for at fylkeskommunens og øvrige samfunnskrav tilfredsstilles.  

 

Men i prinsippet kan kravene stilles til løyvehaver så løyvehaver selv kan velge 

hvor/hvordan leveransene organiseres: 

1. Synlighet ovenfor kunder, bestillingsmuligheter 
2. Prispolitikk, avtaler med sjåfører, arbeidsgiveransvaret 
3. Regnskap, rapportering og annen administrativ støtte 
4. Utarbeidelse og oppfølging av kvalitetssystem 

5. Teknisk kjøretøyadministrasjon 
6. Utarbeidelse av kjøreplaner som angir det tidsrom den enkelte drosje skal gjøre 

tjeneste. Løyvemyndigheten kan gi pålegg om endring av slik kjøreplan. (YTF, § 46) 
  
Noen krav kan løyvehaver velge å levere på selv, andre via ulike tjenesteleverandører 
(Sertifiseringsorgan, regnskapsselskap, ulike markedsføringskanaler).  

 

Den viktigste utfordringen ved å fjerne sentralbegrepet er at dette kan bidra til 
fragmentering og et mer krevende landskap for kunden (punkt 1) og det vil kunne svekke 
løyvemyndighetens reguleringsevne overfor næringen (pkt 6). Det første punktet vil også 
kunne gjelde om fylkeskommunen ikke setter noen begrensning på antall sentraler  

- I spotmarkedet, der valgmuligheter er begrenset 
- Om app med prisinfo eller andre apper ikke får godt nok gjennomslag).  

 
Den viktigste fordelen er å bidra til en åpnere og potensielt mer utviklingsorientert bransje 
der ulike tjenester organiseres der de løses best og ikke tvangskobles til sentralen. 
 

Når det gjelder innføring av maksimalpris, mener fylkesrådmannen at det kan gi kundene 

en større sikkerhet for å få korrekte priser for drosjetjenesten. Ulempen kan være at 

maksimalprisen må settes relativt romslig for ikke å gripe for tungt inn i selskapsøkonomien 

og at vi dermed kan legitimere høye priser. Fylkeskommunen har ikke myndighet til å gjøre 

noe med maksimalprisen. Det er Konkurransetilsynet som ved forskriftsendring kan 

gjeninnføre maksimalprisregulering. Skulle det være ønskelig å gjeninnføre dette i 
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Trondheim, blir det altså en prosess opp mot Konkurransetilsynet, og utfallet av en slik 

prosess er usikkert. 

 

Fylkesrådmannen mener at disse grepene kan bidra til et mer velfungerende marked i 

Trondheim. Det er likevel et spørsmål om det er fylkeskommunen som har virkemidlene for 

å få en bedre situasjon i by. Nasjonal politikk spiller en sentral rolle, og den er som tidligere 

nevnt under endring. Det kan komme et forslag om lovendringer i 3. kvartal i år, noe som 

kan ha stor betydning for vår rolle som løyvemyndighet.   

 

Distrikt 

Her er det andre utfordringer enn i by. Det kan være en stor utfordring i det hele tatt å 

klare å opprettholde et drosjetilbud. Fokuset i distriktet bør være å sikre grunnlaget for et 

drosjetilbud. 

 

På drosjeseminaret som ble holdt den 11.04.18, kom det fram at drosjetilbudet i distriktene 

i stor grad er avhengige av det offentlige transporttilbudet.  Det kom fram eksempel på at 

kontraktsegmentene utgjør 80% av omsetningen: 

 Pasienttransport  30 %  

 Bestillingstransport 20 % 

 Skolekjøring 20 % 

 TT-kortkjøring 10 % 

 

Dette viser hvor viktig det offentlige transporttilbudet kan være for i det hele tatt å opprette 

et drosjetilbud.   

 

For å søke å sikre et markedsgrunnlag for et drosjetilbud i distriktene foreslås:  

 

 Krav til kvalitetssystem (system for internkontroll) 

 Krav til offentlig eksaminering av sjåfører 

 Krav til felles markedsplass (app) 

 Beholde kommunegrensene som kjøreområde 

 Opprettholde kritisk behovsvurdering 

 Videreutvikle bestillingstransport som tjeneste utenfor byene 

 

Fylkesrådmannen mener løsningen for distriktet bør være å åpne for et etterspørselsbasert 

kollektivtilbud, der deler av rutetilbudet defineres som bestillingstransport som forutsetter 

plassbestilling. Dermed vet operatøren om en avgang må kjøres og i så fall hvor mange 

passasjerer de vil ha på turen. Da kan ruten tilpasses bestillingen både mht kjøretrase og 

kjøretøy. Hvis det er opp til operatøren å velge om de skal kjøre buss eller bil, må man anta 

at etterspørselen etter bil i distriktene vil øke.  

 

Dersom fylkeskommunen i tillegg har tilbud om tilbringertransport (bestillingstransport med 

drosje til og fra regionale kollektivtilbud), så vil dette øke grunnlaget for regionale drosjer 

ytterligere. 

 

Fylkesrådmannen ønsker å få vurdert om det er mulig å integrere en slik 

bestillingstransport i fylkeskommunens kommende distriktsbussanbud. Det nye anbudet bør 

bidra til et helheltig, effektivt og fleksibelt transportsystem og ikke bare minimere 

kostnadene for den rene kollektivtransporten.  
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TØI (2010) omtaler flere tiltak som bør vurderes for å stabilisere mulighetene for fortsatt 

drosjedrift i distriktet under et regime med behovsprøving, kjøreplikt, maksimalpris og 

anbud på pasienttransport, Tiltakene er særlig rettet mot kontraktmarkedet og er gjengitt 

noe omarbeidet her: 

- Endrede anbudspakker 

- Heve terskelverdien for å ta i bruk anbud 

- Økt samordning/samarbeid mellom fylkeskommune/helseregion 

- Kommunale kjøp av drosjetransport 

- Kjøreplikt i tilknytning til anbud 

- Utvikling av alternativt tilbud, som for eksempel økt bruk av etterspørselsbasert 

transport 

 

Svakheten ved disse tiltakene at de tilligger fylkeskommunens innkjøpsrolle og ikke 

løyvemyndighetsrollen. Det kan være relevant for fylkeskommunen, i et innkjøpsperspektiv, 

å vurdere å endre anbudsgrunnlagene for å søke å oppnå politiske mål innenfor 

drosjeområdet. Men ved siste regionbussanbud i Sør-Trøndelag ble dette gjort, med svært 

uheldige konsekvenser. Anbudet ble oppdelt i flere og mindre anbudspakker, for å 

tilrettelegge for at lokale drosjeselskaper kunne delta i konkurransen. Resultatet ble en 

svært urasjonell drift, store merkostnader og likevel ingen tilbud fra drosjeselskaper. 

  

En av hovedambisjonene med fylkeskommunens Smart Transport-prosjektet er å utvikle en 

felles markedsplass/app for fylkeskommunale og helsereiser. Dette arbeidet pågår parallelt 

med utformingen av ny drosjepolitikk.  I Smart Transport-prosjektet inngår også å få en 

felles drosjeapp, som vil gi kundene et grunnlag for å sammenligne priser på tvers av 

sentralene, samt en tilrettelegging for drosjedeling for å redusere prisen for kunden. 

I tillegg inngår en egen funksjon for bestillingstransport, som utgjør en viktig del av 

markedsgrunnlaget i distriktet.  

 

Det kan være ulike måter å integrere bestillingstransport i distriktsanbudet: 

- Åpent anbud, der man ikke tar stilling til hva som skal kjøres med buss og hva 

som skal kjøres med drosje 

- To anbud, ett rettet mot buss- ett mot drosje  

- Bussanbud, taxi på regning 

 

Dette bør vurderes i det pågående arbeidet med nytt distriktsanbud.  

  

 

 

Reglement med krav om Kvalitetssystem 
Som løyvemyndighet må fylkeskommunen sikre at løyvehaverne tilbyr tjenester med høy 

kvalitet og har systemer for læring og forbedring. Samtidig må det sikres at 

løyvehaverne/sentraler også har system for internkontroll for å hensynta ansatte, 

oppdragsgivere og samarbeidspartnere.  

 

Fylkesrådmannen anbefaler at det utarbeides et felles Reglement for drosjenæringen i 
Trøndelag (jf reglement for Trondheim) hvor fylkeskommunen som løyvemyndighet stiller 
de nødvendige kravene til næringen (løyvehavere og sentraler).  
 
Kvalitetssystem/system for internkontroll 
Som en del av reglementet bør det stilles krav om et kvalitetssystem/system for 
internkontroll.  Dagens reglement for drosjesentraler i Trondheim stiller krav om at 

sentralene skal ha et system for internkontroll som minst beskriver:  
 Kvalitet  
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 Kundeservice  

 Informasjon, inkl. prisinformasjon  

 HMS, internt i sentralen og sentralens HMS-krav overfor løyvehaverne  

 Opplæring  

 

Av YTF § 46 går det fram at Løyvemyndigheten kan fastsette nærmere regler for 
drosjevirksomheten i løyvedistriktet. Slike regler kan i detalj foreskrive hvordan 
virksomheten skal utøves, herunder løyvehaver og drosjeførers plikter overfor publikum, 

drosjesentral mv.. 
 

Fylkesrådmannen ser det som viktig at hver aktør får tilpasse måten kravene ivaretas til sin 

virksomhet. Da sikres det at også små aktører i distriktet der næringsgrunnlaget ikke 

forsvarer omfattende løsninger og omfanget ikke nødvendiggjør omfattende tiltak, kan 

underlegges samme politikk som byaktører. Det må være valgfritt for løyvehaverne om de 

velger å løse kravene med individuelle tiltak, eller gjennom å organisere seg i en 

overbygning (for eksempel sentraler) som utvikler felles løsninger, eller som allerede har et 

kvalitetssystem på plass.  Det må gjenspeiles i et eventuelt reglement. 

 

Som en hjelp til små aktører kan det utarbeides en veileder (huskeliste) til 

kvalitetssystemet med en detaljert oversikt over hva kvalitetssystemet minimum må 

inneholde.  

 

Fra et eventuelt reglement vedtas, bør det gis i hvert fall ett års tid for drosjenæringen til å 

få et kvalitetssystem på plass.    

 

Innholdet i et kvalitetssystem 
Fylkesrådmannen mener at det bør kreves et kvalitetssystem som minst beskriver:  

 Kvalitet (skriftlige rutiner for å sikre akseptable kvalitet på tjenesten) 

 Kundeservice (gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser) 

 Etiske retningslinjer for grunnleggende sjåføradferd 

 Informasjon, inkl. prisinformasjon (skriftlig prisinformasjon) 

 HMS, internt i sentralen og sentralens HMS-krav overfor løyvehaverne (skriftlige 

rutiner)  

 Opplæring  

 HR (blant annet skriftlige arbeidsavtaler) 

 

Dette er det samme innholdet som reglementet for Trondheim krever, men i tillegg krav om 

etiske retningslinjer. Fylkesrådmannen foreslår at etiske retningslinjer innarbeides som del 

av kvalitetssystemet. Det må utarbeides etiske retningslinjer for grunnleggende 

sjåføradferd. Disse bør særlig vektlegge at både passasjerer og sjåfører skal føle seg trygge 

uavhengig av hudfarge, kjønn, legning, religion/livssyn eller kulturell tilhørighet. Sentralene 

bes også om å lage handlingsplaner for implementering av disse retningslinjene for eiere og 

sjåfører.  

 

Miljøkrav 

Fylkeskommunen kan stille miljøkrav gjennom løyvetildeling, innkjøp og et eventuelt 

reglement for drosjenæringen i Trøndelag. I tillegg kan fylkeskommunen stimulere til mer 

miljøvennlige løsninger og adferd gjennom å bidra med tilrettelegging av infrastruktur som 

ladestasjoner og lignende. 

 

Noen sentrale spørsmål om miljøkrav er: 

- Skal vi stille funksjonskrav (gram CO2/km)? 

- Skal vi stille teknologikrav (ladbar hybrid eller nullutslippskjøretøy)? 

- Fra når er det mulig å stille de ulike kravene? 
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Fylkesrådmannen mener det vil være enklest for drosjenæringen å forholde seg til 

teknologikrav. Det foreslås derfor:  

- Krav om minimum hybridteknologi med 50 km rekkevidde på nye biler bestilt etter 

01.01.2019  

- Krav om nullutslippskjøretøy bestilt etter 01.01. 2023 

 

Det stilles like krav for by og distrikt.  

 

Ladbare hybrider vil føre til reduserte utslipp på tomgang. Det kan være et poeng å bidra 

til lademuligheter i nærheten av noen viktige drosjesteder for å redusere utslippene.  Om 

ladbare hybrider ikke lades vil mange av dem ha høyere utslipp på langkjøring enn effektive 

dieselbiler. 

  

Det bør være mulig å kreve nullutslipp fra 2023 (spesielt mulig og spesielt relevant i 

Trondheim, evt i alle trønderske «byer»), det er forventet god bredde i tilbudte kjøretøy 

med stadig bedre rekkevidde til da (ofte 500 km) og at 350 kW-lading er bredt tilgjengelig 

(en 350 kW lader lader omtrent 3 mil kjørelengde i minuttet). For eksempel har Daimler 

planlagt 10 modeller til 2022 og Renault 8. Volkswagen-selskapet (VW, Skoda, SEAT, 

Porsche, m.fl) har annonsert at de vil presentere en ny elektrisk bilmodell hver måned fra 

2019 og ha 80 modeller tilgjengelige til 2025.  

 

Det er også forventet en viss tilgang til hydrogenbiler, i 2021 er det forventet at minst 11 

bilprodusenter tilbyr hydrogenbiler, blant annet Toyota, Lexus, Hyundai, Kia, Honda, 

Mercedes-Benz og BMW. 

 

Gjennom kvalitetssystemet skal det rapporteres på oppfyllelse av miljøkrav.  

 

 

Skal kravene i kvalitetssystemet differensieres mellom Trondheim og Trøndelag for øvrig? 

Fylkesrådmannen anbefaler at det generelt stilles like krav til løyvehavere i Trøndelag, både 

i og utenfor Trondheim, men at hver aktør får tilpasse måten kravene ivaretas på til sin 

virksomhet. Dermed sikres det at også små aktører i distriktet der næringsgrunnlaget ikke 

forsvarer omfattende løsninger og omfanget ikke nødvendiggjør omfattende tiltak, kan 

underlegges samme politikk som byaktører. Kravene kan løses individuelt eller gjennom en 

overbygning som en sentral.  

 
 
Kompetanse – eksaminering av drosjesjåfører 

 
Hvordan kan fylkeskommunen som løyvemyndighet sikre at drosjesjåførene i Trøndelag har 

nok og rett kompetanse? 
 
Fylkesrådmannen har etablert en prosjektgruppe i samarbeid med aktørene som skal se på 
muligheten for kompetanseheving, repetisjonskurs og offentlig eksaminering. Prosjektet 
ledes av samferdselsavdelingen.  
 
En hovedmålsetting er at Fylkeskommunen ved en slik ordning skal ha ansvaret for å 

tilrettelegge for en felles offentlig eksaminering ut i fra de faglige krav som legges til grunn. 

Kompetansegruppen har skissert følgende fag/moduler som kan være aktuelle for en felles 

offentlig eksaminering for å få et felles ståsted for alle sjåfører innen taxinæringen: 

- Språk 

- Kulturforståelse 
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- Service og kundebehandling 

- Aktuelle lover og regler  

- Trafikksikkerhet 

- Økonomikjøring 

- Kjøretøylære  

- Kjøring av grupper med behov for særskilt tilrettelegging 

- Førstehjelp 

- Helse, miljø og sikkerhet 

- Kjentmannsprøve 

 

Ved å få en felles eksaminering uavhengig av drosjesentral vil man kunne lette overgangen 

mellom sentralene, ved at man allerede har avlagt en godkjent eksamen/prøve. 

Prosjektet ser viktigheten i å finne riktig balansegang; 

- En offentlig eksaminering skal gi et kvalitetsløft som skal gange både kundene 

og sjåførene. Samtidig må man ikke vanskeliggjøre kravene for mye, slik at 

man mister for mange potensielle sjåfører. Vi vil øke kompetansen og skape 

større anseelse for yrket, men ikke miste for mange kandidater. Hvor «lista skal 

legges» må derfor avveies nøye.  

 

Fylkesrådmannen har i samarbeid med jusavdelingen i fylkeskommunen sendt en 

forespørsel til Samferdselsdepartementet for å få avklart muligheten for å kunne stille 

kompetansekrav til drosjesjåfører. Svar er ennå ikke mottatt.  

Arbeidet er satt på vent til drosjepolitikk for Trøndelag er vedtatt. 
 
 Fylkesrådmannen anbefaler at det jobbes videre med å etablere et opplegg for offentlig 

eksaminering av nye sjåfører og en ordning med repetisjonskurs for eksisterende sjåfører. 
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Info om pris og tilbud 
 
Hvordan sikre kundene tilstrekkelig info om pris og tilbud? 
 
Det er allerede igangsatt et arbeid med en felles markedsplass/app med info om pris og 
tilbud. Dette som et tillegg til sentralene egen prisinfo. Tanken er at kunden kan vite pris på 

forhånd for tjenesten, samt velge ønsket tjeneste etter kriteriene pris, ventetid og kvalitet. 
Appen skal testes ut i Trondheim med mulig oppstart i løpet av juni. Erfaringer fra 
testperioden blir viktig for å stake ut veien videre. Vi bør avvente å stille  krav til vi ser om 
testen er vellykket.   
 

Fylkesrådmannen anbefaler at det jobbes videre med å etablere et opplegg med en felles 

markedsplass/app.  

 
 
Løyvesystemet 
 
Hvem stiller fylkeskommunen kravene til?  
Løyvemyndigheten må i utgangspunktet legge kravene på løyvehaverne. Så kan 

løyvehaverne velge om de løser kravene med individuelle tiltak, eller gjennom å organisere 
seg i en overbygning (sentraler) som utvikler felles løsninger på kravene.   
 
 
Løyvemyndigheten kan også bestemme om løyvehaver skal være tilsluttet godkjent 
drosjesentral, eller hvilket sted løyvehaveren skal ha stasjon. Regler om drosjesentralens 
organisasjon og virksomhet fastsettes i vedtekter som skal godkjennes av 

løyvemyndigheten. 

 

Ved godkjenning av drosjesentraler bør det stilles krav til kvalitet, pris og formidling. Kravet 

til nye sentraler bør være at de har et fungerende internkontrollsystem operativt før de får 

godkjenning til å starte opp.   

 

Forslag: 

Krav til minimum 20 tilsluttede drosjeløyver før godkjenning. 

Enten ved søknad om nye løyver (behovsprøves) eller ved avtaler med eksisterende 

løyvehavere. 

 
 
Løyvedistrikt/kjøreområder i Trøndelag 
Skal det foretas nye geografiske inndelinger? 
 
Fylkesrådmannen foreslår at løyvedistrikt blir fylkesgrensen.  

Det foreslås videre at dagens ordning med kommunale kjøreområder og stasjoneringssteder 
ikke endres da dette stort sett er velfungerende.  
 
 
 
Trondheim – Stjørdal 

Her er det reist spørsmål om Trondheim og Stjørdal skal slås sammen til ett kjøreområde.  

 

Det er en interessekonflikt mellom løyvehavere i Trondheim og Stjørdal.  

Dette er knyttet til at drosjene i Trondheim ønsker fri tilgang til på Værnes og ønsker 

oppheving av grensen mellom de to kjøreområdene. De hevder dette gir bedre logistikk, 

mindre tomkjøring og bedre tilbud til kundene.  

 

Stjørdal Taxi har basert mye av sin virksomhet på transport til/fra flyplassen og hevder at 

de, sammen med drosjer fra Trondheim, tilbyr en tilfredsstillende dekning og ordning for 
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kundene bl.a med vaktordning i turnus hvor et minimum antall drosjer er stasjonert ved 

terminalen. 

 

Drosjer fra andre løyvedistrikt/områder har naturligvis rettighet til å kjøre passasjerer til 

Værnes. De har også rett til å ta med bestilte turer fra Stjørdal/Værnes. Drosjene i Stjørdal 

kan også be om bistand fra andre løyvedistrikt ved trafikktopper. 

 

Dette har vært praksisen i mange år. Hverken Avinor eller Stjørdal Taxi har meldt om 

problematikk rundt dette. 

 

En oppheving av grensen mellom Trondheim og Stjørdal vil ikke tilføre flere biler i 

totalmarkedet. Men Værnes er regnet som et lukrativt drosjemarked i hverdager og 

Trondheim tilsvarende lukrativt på helg. En opphevelse av grensen vil derfor kunne medføre 

økt tomkjøring mellom Trondheim og Værnes i jakten etter kunder. 

 

Trondheim har 360 drosjeløyver og Stjørdal har 60. Trondheim har dermed 6 ganger flere 

drosjer enn Stjørdal og ca. 10 ganger flere innbyggere. Dette viser verdien Trondheim 

Lufthavn Værnes har for Stjørdal Taxi. 

 

 

Prisene er en utfordring mht. til konkurransegrunnlaget, da Trondheim har frie priser mens 

Stjørdal er underlagt maksimalprisforskriften. Dette vil særlig kunne gi utslag i Trondheim. 

Transport til/fra Trondheim/Værnes er ofte basert på faste priser. 

 

Fylkesrådmannen mener at situasjonen løses ved at kjøreområdene avgrenses av 

kommunegrensene. Dermed vil trondheimsdrosjer kunne kjøre til Værnes og returnere med 
forhåndsbestilte passasjerer, mens stjørdalsdrosjer kan kjøre passasjerer fra Værnes til 
Trondheim og returnere med passasjerer som har forhåndsbestilt hos de.    
 
Kriterier/krav for tildeling av løyver  

 

På dette spørsmålet må fylkeskommunen inntil videre forholde seg til YTFs § 43 og 44.  

Ledige løyver skal alltid kunngjøres, så det gis like vilkår for å søke på ledige løyver. 

YTFs §43 sier at søkere med minst to års ansiennitet som full tids drosjesjåfør i 

løyvedistriktet har fortrinnsrett på ett løyve som blir ledig. 

YTFs §44 sier at dersom det ikke er søkere med fortrinnsrett avgjør fylkeskommunen etter 

eget skjønn hvem som skal tildeles løyve. Kriteriene for bruk av skjønn bør fremgå av 

utlysningen.    

 

 

Fylkesrådmannen foreslår at ordningen med hovedløyver og reserveløyver i utgangspunktet 

videreføres for hele fylket. Reserveløyver er hensiktsmessig for å kunne settes inn ved 

trafikktopper der det ikke er kjøregrunnlag for flere ordinære drosjeløyver. F.eks. 

skolekjøring morgen og ettermiddag. I tillegg brukes reserveløyver for å betjene 

kundegrupper som ikke kan betjenes av vanlige kjøretøy. 

Det bør vurderes om det er mer hensiktsmessig å kun ha hovedløyver i Trondheim. 

 

Når det søkes om reservedrosjeløyver så skal det utføres en behovsvurdering. Når det 

gjelder bostedsløyver har praksisen vært at alle som søker om reserveløyver har fått dette 

innvilget. I ettertid viser det seg at enkelte bostedsløyvehavere har svært mange 

reservedrosjeløyver. Det kan være grunnlag for å regulere antallet reserveløyver som 

tildeles.  
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Fylkesrådmannen foreslår følgende ordning for hovedløyver/reserveløyver: 

 I Trondheim opereres det kun med hovedløyver. 

 I resten av fylket kan det tildeles både hovedløyver og reserveløyver. 

 Hovedløyver tildeles iht. YTFs §43 og §44. 

 Reserveløyver tildeles etter behovsvurdering. 

 Reserveløyver kan kun benyttes i inntil 24 timer pr. uke.  

 Det innvilges maksimalt 2 reservedrosjeløyver pr ordinært løyve i både by 

og distrikt (ikke tilbakevirkende kraft) 

 For løyver tilsluttet drosjesentraler regulerer sentralen bruk av 

reserveløyvene.  

 For bostedsløyver regulerer løyvehaver bruk av reserveløyver. 

 Løyvehaverne skal til enhver tid ha oversikt over hvilke tidspunkt deres 

reserveløyver kan benyttes. 

 

Overføring fra enkeltmannsforetak til AS 

 

Drosjeløyver har tradisjonelt sett vært et knapphetsgode og i hovedsak tiltenkt en person - 

en bil. En god del løyvehavere har i dag flere løyver, men de fleste er registrert som 

enkeltpersonforetak. 

I retningslinjer for Trondheim 2015-2018 ble det åpnet for at løyvehavere kunne søke 

fylkeskommunen om endring fra ENK til AS. Jf. Yrkestransportforskriftene § 20. Dette har 

blitt gjennomført i stor skala i Trondheim. 

 

Loven tillater ikke salg eller utleie av løyver, men ved å søke om endring til AS kan 

selskapet, inkludert drosjeløyvet, selges. Kostnaden ved tildeling av drosjeløyve er 

behandlingsgebyr kr 3.400,-. Prisnivå for et AS med drosjeløyve i Trondheim ligger opptil kr 

300.000,- 

 

Det er ønskelig at det gis mulighet til å bygge større og mer solide enheter innen 

drosjenæringen og det bør være mulig å endre selskapsform etter dagens modell i 

Trondheim. 

 

For å kvalitetssikre løyvemyndighetens oversikt over eierskap/roller i næringen, samt å 

begrense økonomisk spekulasjon med omsetning av løyver, bør det settes strengere krav til 

endring av selskapsform. Tilsvarende også ved direkte tildeling til AS.  

 

Fylkesrådmannens forslag til løsning: 

TrFK tildeler løyver til både enkeltmannsforetak og selskaper, men kun innehavere av 

enkeltmannsforetak har fortrinnsrett til løyve iht. YTFs §43. Endring av i organisasjonsform, 

endring av daglig leder og overføring av løyve skal godkjennes av løyvemyndigheten. 

Dersom det ikke er særlige forhold som taler mot endringen vil Trøndelag fylkeskommune 

godkjenne slike endringer. 

 
  

Rapporteringskrav til løyvemyndighet 

 
 

 Fylkesrådmannen mener krav til rapportering bør være: 
 Antall km. pr. bil. 
 Antall timer pr. bil  
 Belegg pr. km.  
 Belegg pr. time. 
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Rapporteringsbehovene kan vurderes gjennom arbeidet med et reglement.   

 

 

 

Fylkesrådmannens konklusjon/-forslag til politikk: 

 

Mål med drosjepolitikken 
Fylkesrådmannen anbefaler følgende mål for drosjepolitikken for Trøndelag: 
 
Hovedmålet er å bidra til et fungerende marked i by og sikre grunnlaget for drosjetilbud i 
distriktet.  
 

Delmål er å sikre: 

 kundene et godt drosjetilbud med akseptable priser, informasjon og kvalitet  

 ansatte trygge arbeidsplasser med akseptable arbeidsvilkår 

 løyvehaverne akseptable driftsvilkår 

 løyvemyndigheten tilfredsstillende kontroll 

 

Bærende prinsipper 

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesgrensen utgjør løyvedistriktet for Trøndelag. 

Fylkesrådmannen anbefaler følgende bærende prinsipper for en felles drosjepolitikk for 

Trøndelag løyvedistrikt: 

 

1. Kundene skal sikres god kvalitet og ansatte forutsigbare arbeidsvilkår gjennom  

krav til internkontrollsystemer som minimum inkluderer skriftlige rutiner, tilbud 

og avtaler. 

2. Kundene skal sikres trygg og god tjenesteutførelse gjennom skriftlig 

eksaminering av drosjesjåførene, og på sikt også løyvehavere. 

3. Kundene skal sikres grunnlag for å sammenligne pris og antatt ventetid mellom 

ulike tilbydere. 

4. Løyvehavere skal sikres grunnlag for akseptable driftsvilkår og ansatte grunnlag 

for akseptable arbeidsvilkår gjennom å integrere drosje som en del av 

mobilitetstilbudet i Trøndelag. 

5. Løyvemyndigheten skal sikres tilfredsstillende kontroll gjennom møter med 

næringen, rapportering og revisjoner av løyvehavere eller selskap som 

representerer løyvehavere.   

 

Reglement for drosjenæringen i Trøndelag  

Fylkesrådmannen anbefaler at det utarbeides et felles Reglement for drosjenæringen i 

Trøndelag (jf reglement for Trondheim) hvor fylkeskommunen som løyvemyndighet stiller 

og samler de nødvendige kravene til næringen. Dette tilpasses situasjonen for hele fylket.  

Et arbeid med et slikt reglement krever noe tid, blant annet fordi det krever grundige 

juridiske vurderinger.  

 
Krav til kvalitetssystem 

Fylkesrådmannen anbefaler at det som en del av reglementet bør stilles krav om et 
kvalitetssystem/system for internkontroll for drosjenæringen i Trøndelag (jf Trondheim). 
 

Fylkesrådmannen mener at det bør kreves et internkontrollsystem som minst beskriver:  

 Kvalitet (skriftlige rutiner for å sikre akseptable kvalitet på tjenesten) 

 Kundeservice (gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser) 

 Etiske retningslinjer for grunnleggende sjåføradferd 

 Informasjon, inkl. prisinformasjon (skriftlig prisinformasjon) 
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 HMS, internt i sentralen og sentralens HMS-krav overfor løyvehaverne (skriftlige 

rutiner)  

 HR (personalrutiner, opplæring, arbeidsavtaler ol.) 

 

Fylkesrådmannen anbefaler at det stilles slike krav til alle løyvehavere og sentraler. Kravene 

kan løses med individuelle tiltak eller gjennom å organisere seg i større enheter (sentraler) 

som utvikler felles løsninger på kravene.   

 

Fylkesrådmannen anbefaler at de etiske retningslinjene for grunnleggende sjåføradferd 

særlig bør vektlegge at både passasjerer og sjåfører skal føle seg trygge uavhengig av 

hudfarge, kjønn, legning, religion/livssyn eller kulturell tilhørighet. Sentralene bes også om 

å lage handlingsplaner for implementering av disse retningslinjene for eiere og sjåfører.  

 

 
 

Offentlig eksaminering av sjåfører 
Fylkesrådmannen anbefaler at det jobbes videre med å etablere et opplegg for offentlig 
eksaminering av nye sjåfører og en ordning med repetisjonskurs for eksisterende sjåfører. 

 
Felles markedsplass (app) 

Fylkesrådmannen anbefaler at det jobbes videre med å etablere et opplegg med en felles 

markedsplass/app.  

 

Miljøkrav 

Fylkesrådmannen anbefaler at det stilles følgende miljøkrav: 

- Krav om minimum hybridteknologi fra 2019 (biler bestilt etter 01.01.2019) 

- Krav om nullutslippskjøretøy fra 2023 (biler bestilt etter 01.01.2023) 

 

Det stilles like krav for by og distrikt.  

 

By og distrikt 

 For drosjenæringen i både by og distrikt foreslår fylkesrådmannen: 

o Krav til kvalitetssystem (system for internkontroll) 

o Krav til offentlig eksaminering av sjåfører 

o Krav til felles markedsplass (app) 

 

For drosjenæringen i by foreslås i tillegg: 

o Vurdere innføring av maksimalpris 

o Vurdere å fjerne løyvetaket og kravet om sentraltilknytning fra 01.01.2020 

 

 

For å sikre et drosjetilbud i distriktene foreslås i tillegg:  

 Vurdere å integrere bestillingstransport i fylkeskommunens 

distriktsbussanbud fra 2021. 

 Opprettholde behovsprøving av løyver for å sikre markedsgrunnlag. 

Opprettholde kommunene som kjøreområde for å sikre markedsgrunnlag. 

 

 

 

Løyvesystemet 

 
Hvem stiller fylkeskommunen kravene til?  
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Løyvemyndigheten stiller sine krav overfor løyvehaverne. Løyvehaverne kan så velge om de 
løser kravene med individuelle tiltak, eller gjennom å organisere seg i en overbygning 
(sentraler) som utvikler felles løsninger på kravene. 

Ved godkjenning av drosjesentraler bør det stilles minst de samme kravene som overfor 

løyvehaverne.  

 

Krav for å få etablere ny sentral: 

Før ny sentral får igangsette driften skal det overfor løyvemyndighet dokumenters at det er 

etablert et internkontrollsystem, som er gjennomgått og bestått løyvehavers eksterne 

revisjon. 

 

Hva gjøres med løyvedistrikt/kjøreområder i Trøndelag? 

Fylkesrådmannen mener at fylkesgrensen bør utgjøre grensen for løyvedistriktet og at 
kjøreområdene avgrenses av kommunegrensene. Det tillates kun spotkunder i eget 
kjøreområde. Passasjerer fra eget kjøreområdet kan kjøres så langt kunden vil. Retur fra 
område utenfor eget kjøreområde kan kun tilbys kunder som forhåndsbestiller turen. 
 

Hovedløyver og reserveløyver 

Fylkesrådmannen anbefaler at ordningen med hovedløyver og reserveløyver i 

utgangspunktet videreføres for hele fylket. Reserveløyver er hensiktsmessig for å kunne 

settes inn ved trafikktopper der det ikke er kjøregrunnlag for flere ordinære drosjeløyver. 

F.eks. skolekjøring morgen og ettermiddag. Reserveløyver brukes også for å betjene 

kundegrupper som ikke kan betjenes av vanlige kjøretøy. 

 

 

Når det gjelder forholdet mellom hoved- og reserveløyver foreslår fylkesrådmannen:  

-  

- I Trondheim opereres det kun med hovedløyver. 

- I resten av fylket kan det tildeles både hovedløyver og reserveløyver. 

- Hovedløyver tildeles iht. YTFs §43 og §44. 

- Reserveløyver tildeles etter behovsvurdering. 

- Reserveløyver kan kun benyttes i inntil 24 timer pr. uke.  

- Det innvilges maksimalt 2 reservedrosjeløyver pr ordinært løyve i både by og 

distrikt (ikke tilbakevirkende kraft) 

- For løyver tilsluttet drosjesentraler regulerer sentralen bruk av reserveløyvene. 

- For bostedsløyver regulerer løyvehaver bruk av reserveløyver. 

- Løyvehaverne skal til enhver tid ha oversikt over hvilke tidspunkt deres 

reserveløyver kan benyttes. 

 

 

Rapporteringskrav til løyvemyndighet? 
Når det gjelder rapporteringskrav mener fylkesrådmannen at dagens opplegg med 
rapportering på belegg og omfang (antall km totalt og antall km med passasjer) bør 

videreføres. Rapporteringsbehovene kan vurderes gjennom arbeidet med et reglement.   

 

Overføring fra enkeltmannsforetak til AS 

 

Her foreslår fylkesrådmannen: 

 

TrFK tildeler løyver til både enkeltmannsforetak og selskaper, men kun innehavere av 

enkeltmannsforetak har fortrinnsrett til løyve iht. YTFs §43. Endring av i organisasjonsform, 

endring av daglig leder og overføring av løyve skal godkjennes av løyvemyndigheten. 
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Dersom det ikke er særlige forhold som taler mot endringen vil Trøndelag fylkeskommune 

godkjenne slike endringer. 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg: Trøndelag fylkeskommunes sin behovsvurdering 
 
Her følger en oversikt over antall løver, både hovedløyver og reserveløyver i Trøndelag.  
Dette er Trøndelag fylkeskommunes behovsvurdering.  
 
 

Kommune Antall hovedløyver Antall reserveløyver SUM 
Agdenes 2 4 6 

Bjugn 6 6 12 

Flatanger 4 5 9 

Fosnes 1 1 2 

Frosta 2 2 4 

Frøya 6 3 9 

Grong 3 1 4 

Hemne 4 2 6 

Hitra 5 4 9 

Holtålen 1 3 4 

Høylandet 1 2 3 

Inderøy 4 7 11 

Klæbu 3 2 5 

Leka 1 2 3 

Leksvik 2 4 6 

Levanger 9 7 16 

Lierne 4 4 8 

Malvik 3 1 4 

Meldal 4 3 7 

Melhus 3 6 9 

Meråker 4 4 8 

Midtre Gauldal 4 10 14 

Mosvik 1 1 2 

Namdalseid 2 4 6 

Namsos 6 4 10 

Namskogan 2 3 5 

Nærøy 5 7 12 

Oppdal 6 5 11 

Orkdal 7 10 17 

Osen 1 2 3 

Overhalla 3 4 7 

Rennebu 1 3 4 

Rissa 7 3 10 

Roan 1 4 5 

Røros 6 4 10 

Røyrvik 2 1 3 

Selbu 4 2 6 

Skaun 3 6 9 

Snåsa 3 2 5 



Snillfjord 1 1 2 

Steinkjer 19 5 24 

Stjørdal 36 23 59 

Tydal 1 1 2 

Verdal 9 3 12 

Verran 1 3 4 

Vikna 4 2 6 

Ørland 5 3 8 

Åfjord 4 3 7 

Sum  216 192 408 

 
 
Trondheim:  

   Hovedløyver Reserve Reserve Sum pr  

  liten bil maxi liten bil maxi sentral 

TrønderTaxi 197 0 32 17 246 

Norgestaxi  85 2 0 3 90 

Christiania Taxi 14 0 0 0 14 

Trøndelag Taxi  4 0 0 0 4 

Nidaros Taxi (avvikling) 2 0 0 0 2 

Totalt 304 32 20 356 

  

 Maksimalt antall hoved + reserveløyver i en sentral    250 
Maksimalt antall hovedløyver                                           310 
 

Maksimalt antall hovedløyver 310 

Antall hovedløyver som kan omgjøres fra reserveløyve       0 

Antall hovedløyver pr 28.05.18 304 

ANTALL LEDIGE HOVEDLØYVER 6 
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Saksprotokol l  

Drosjepol i t ikk Trøndelag  

 

Arkivsak-dok. 201844258 

Saksbehandler Oddgeir Myklebust 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for transport 30.05.2018 45/18 

 

 

 

 

Hovedutvalg for transport har behandlet saken i møte 30.05.2018 sak 45/18 

 

Hovedutvalg for transports vedtak  

 

1. Hovedutvalg for transport vedtar å legge fylkesrådmannens forslag til 

drosjepolitikk for Trøndelag ut på offentlig høring i perioden 1. juni til 15. 

august 2018. 

 

2. Hovedmålet med drosjepolitikken for Trøndelag er å bidra til et fungerende 

marked i by og sikre grunnlaget for drosjetilbud i distriktet.  

 

3. Delmål med drosjepolitikken for Trøndelag er å sikre: 

a. kundene et godt drosjetilbud med akseptable priser, informasjon og 

kvalitet  

b. ansatte trygge arbeidsplasser med akseptable arbeidsvilkår 

c. løyvehaverne akseptable driftsvilkår 

d. løyvemyndigheten tilfredsstillende kontroll 

 

4. Fylkesrådmannen anbefaler følgende bærende prinsipper for en felles 

drosjepolitikk for Trøndelag løyvedistrikt: 

 

a. Kundene skal sikres god kvalitet og ansatte forutsigbare arbeidsvilkår 

gjennom krav til internkontrollsystemer som minimum inkluderer skriftlige 

rutiner, tilbud og avtaler. 

b. Kundene skal sikres trygg og god tjenesteutførelse gjennom skriftlig 

eksaminering av drosjesjåførene, og på sikt også løyvehavere. 

c. Kundene skal sikres grunnlag for å sammenligne pris og antatt ventetid 

mellom ulike tilbydere. 

d. Løyvehavere skal sikres grunnlag for akseptable driftsvilkår og ansatte 

grunnlag for akseptable arbeidsvilkår gjennom å integrere drosje som en del 

av mobilitetstilbudet i Trøndelag. 
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e. Løyvemyndigheten skal sikres tilfredsstillende kontroll gjennom møter med 

næringen, rapportering og revisjoner av løyvehavere eller selskap som 

representerer løyvehavere.   

 

5. Fylkesrådmannen anbefaler at det utarbeides et felles reglement for 
drosjenæringen i Trøndelag hvor fylkeskommunen som løyvemyndighet stiller 
de nødvendige kravene til næringen (løyvehavere og sentraler).   

 
Gjennom reglementet bør det stilles krav om et kvalitetssystem (system for 
internkontroll) for drosjenæringen i hele fylket. Et kvalitetssystem bør minst 

beskrive:  
 Kvalitet (skriftlige rutiner for å sikre akseptable kvalitet på tjenesten) 

 Kundeservice (gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser) 

 Etiske retningslinjer for grunnleggende sjåføradferd 

 Informasjon, inkl. prisinformasjon (skriftlig prisinformasjon) 

 HMS, internt i sentralen og sentralens HMS-krav overfor løyvehaverne (skriftlige 

rutiner)  

 Opplæring 

 HR – (skriftlige arbeidsavtaler) 

 

Krav om kvalitetssystem stilles til alle løyvehavere og sentraler. Kravene til 

løyvehavere kan løses med individuelle tiltak eller gjennom å organisere seg i større 

enheter (f.eks. sentraler) som utvikler felles løsninger.   

 

6. Fylkesrådmannen anbefaler at det utarbeides etiske retningslinjer for 

grunnleggende sjåføradferd som del av kvalitetssystemet. Disse bør særlig 

vektlegge at både passasjerer og sjåfører skal føle seg trygge uavhengig av 
hudfarge, kjønn, legning, religion/livssyn eller kulturell tilhørighet. Sentralene 
bes også om å lage handlingsplaner for implementering av disse retningslinjene 
for eiere og sjåfører. 

 

7. Fylkesrådmannen anbefaler at det stilles følgende miljøkrav til drosjenæringen: 

a. Krav om minimum hybridteknologi fra 2019 (biler bestilt etter 

01.01.2019) 

b. Krav om nullutslippskjøretøy fra 2023 (biler bestilt etter 01.01.2023) 

 

8. Fylkesrådmannen anbefaler at det jobbes videre med å etablere et opplegg for 

offentlig eksaminering av nye sjåfører og en ordning med repetisjonskurs for 

eksisterende sjåfører. 

 

9. Fylkesrådmannen anbefaler at det jobbes videre med å etablere et opplegg med 

en felles markedsplass/app så kunden kan vite pris på forhånd for tjenesten, 

samt velge ønsket tjeneste etter kriteriene pris, ventetid, kvalitet. 

 

10. Fylkesrådmannen påpeker at det går mot en liberalisering av drosjenæringen i 

Norge. ESA-saken, anbefalinger fra Konkurransetilsynet (jf vedlagt rapport) og 

arbeid i regjeringen peker i den retning. Fylkeskommunen må forholde seg til 

denne utviklingen når ny politikk stakes ut. Liberaliseringen kan medføre at 

løyvetak, særlig i byene, og krav om sentraltilknytning forsvinner. Det forventes 

at eventuelle endringer gjøres gjeldende fra 01.01.2020.  

 

11. For drosjenæringen i både by og distrikt foreslås følgende: 

a. Krav til kvalitetssystem (system for internkontroll) 
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b. Krav til offentlig eksaminering av sjåfører 

c. Krav til felles markedsplass (app) 

 

12. For drosjenæringen i by foreslås i tillegg: 

a. Vurdere innføring av maksimalpris 

b. Vurdere å fjerne løyvetaket og kravet om sentraltilknytning fra 

01.01.2020 

 

13. For å sikre et markedsgrunnlag for et drosjetilbud i distriktene foreslås i tillegg:  

a. Beholde kommunegrensene som kjøreområde 

b. Opprettholde kritisk behovsvurdering 

c. Videreutvikle bestillingstransport som tjeneste utenfor byene 

 

14. Fylkesrådmannen anbefaler at løyvedistriktet er fylkesgrensen. Dermed slås de 

to gamle løyvedistriktene sammen til Trøndelag. 

 

15. Fylkesrådmannen anbefaler at dagens ordning med kommunale kjøreområder 
ikke endres da dette stort sett er velfungerende. Trondheim og Stjørdal 
opprettholdes som to kjøreområder.  
 

16. Fylkesrådmannen anbefaler at ordningen med hovedløyver og reserveløyver i 
utgangspunktet videreføres for hele fylket. Det foreslås: 

a. I Trondheim opereres det kun med hovedløyver. 

b. I resten av fylket kan det tildeles både hovedløyver og reserveløyver. 

c. Hovedløyver tildeles iht. YTFs §43 og §44. 

d. Reserveløyver tildeles etter behovsvurdering. 

e. Reserveløyver kan kun benyttes i inntil 24 timer pr. uke.  

f. Det innvilges maksimalt 2 reservedrosjeløyver pr ordinært løyve i både by 

og distrikt (ikke tilbakevirkende kraft) 

g. For løyver tilsluttet drosjesentraler regulerer sentralen bruk av 

reserveløyvene. 

h. For bostedsløyver regulerer løyvehaver bruk av reserveløyver. 

i. Løyvehaverne skal til enhver tid ha oversikt over hvilke tidspunkt deres 

reserveløyver kan benyttes. 

 

 

17. Krav for å få etablere ny sentral: 

Før ny sentral får igangsette driften skal det overfor løyvemyndighet 

dokumenters at det er etablert et internkontrollsystem, som er gjennomgått 

og bestått løyvehavers eksterne revisjon. 

 

18. Fylkesrådmannen anbefaler at det åpnes for overføring fra enkeltmannsforetak 

til AS: 

a. TrFK tildeler løyver til både enkeltmannsforetak og selskaper, men kun 

innehavere av enkeltmannsforetak har fortrinnsrett til løyve iht. YTFs 

§43. Endring av i organisasjonsform, endring av daglig leder og 

overføring av løyve skal godkjennes av løyvemyndigheten. Dersom det 

ikke er særlige forhold som taler mot endringen vil Trøndelag 

fylkeskommune godkjenne slike endringer. 
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Behandling 

 

Rådmannen påpeker at dato for høringsperioden kan endres til over sommeren. 

Hovedutvalget slutter seg til at perioden utvides til den 15. august. 

 

Forslag fremmet av Erik Fløan (H) på vegne av H og Frp  

 

Til punkt 12 A i fylkesrådmannens innstilling:  

 

Stryke punktet. 

 

Til punkt 7 i fylkesrådmannens innstilling:  

 

 

Erstatte med nytt punkt: 

 

Fylkesrådmannen bes gå i drøftelser med drosjenæringen om en gradvis innfasing av lav- 

og nullutslippskjøretøy i drosjebilparken, der hvor infrastrukturen ligger til rette for det. 
 

 

Votering 

 

Fylkesrådmannens innstilling punkt 1- 6 Enstemmig vedtatt 

Fylkesrådmannens innstilling punkt 7 opp 

mot forslag til punkt 7 fra Fløan 

10 stemmer (A, Sp, SV, KrF, MDG)  til 

innstillingen mot 4 stemmer (H, Frp, Pp) til 

Fløans forslag 

Fylkesrådmannens innstilling punkt 8-11 Enstemmig vedtatt 

Fylkesrådmannens innstilling punkt 12A 

mot forslag til punkt 12A fra Fløan 

11 stemmer (A, Sp, SV, KrF, MDG, Pp) til 

innstillingen mot 3 stemmer  til Fløans 

forslag 

Fylkesrådmannens innstilling punkt 12B Enstemmig vedtatt 

Fylkesrådmannens innstilling punkt 13 -18 Enstemmig vedtatt 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

 

 

1. Hovedutvalg for transport vedtar å legge fylkesrådmannens forslag til 

drosjepolitikk for Trøndelag ut på offentlig høring i perioden 1. juni til 1. juli 

2018. 

 

2. Hovedmålet med drosjepolitikken for Trøndelag er å bidra til et fungerende 

marked i by og sikre grunnlaget for drosjetilbud i distriktet.  

 

3. Delmål med drosjepolitikken for Trøndelag er å sikre: 

a. kundene et godt drosjetilbud med akseptable priser, informasjon og 

kvalitet  

b. ansatte trygge arbeidsplasser med akseptable arbeidsvilkår 

c. løyvehaverne akseptable driftsvilkår 

d. løyvemyndigheten tilfredsstillende kontroll 
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4. Fylkesrådmannen anbefaler følgende bærende prinsipper for en felles 

drosjepolitikk for Trøndelag løyvedistrikt: 

 

a. Kundene skal sikres god kvalitet og ansatte forutsigbare arbeidsvilkår 

gjennom krav til internkontrollsystemer som minimum inkluderer skriftlige 

rutiner, tilbud og avtaler. 

b. Kundene skal sikres trygg og god tjenesteutførelse gjennom skriftlig 

eksaminering av drosjesjåførene, og på sikt også løyvehavere. 

c. Kundene skal sikres grunnlag for å sammenligne pris og antatt ventetid 

mellom ulike tilbydere. 

d. Løyvehavere skal sikres grunnlag for akseptable driftsvilkår og ansatte 

grunnlag for akseptable arbeidsvilkår gjennom å integrere drosje som en del 

av mobilitetstilbudet i Trøndelag. 

e. Løyvemyndigheten skal sikres tilfredsstillende kontroll gjennom møter med 

næringen, rapportering og revisjoner av løyvehavere eller selskap som 

representerer løyvehavere.   

 

5. Fylkesrådmannen anbefaler at det utarbeides et felles reglement for 
drosjenæringen i Trøndelag hvor fylkeskommunen som løyvemyndighet stiller 

de nødvendige kravene til næringen (løyvehavere og sentraler).   
 
Gjennom reglementet bør det stilles krav om et kvalitetssystem (system for 
internkontroll) for drosjenæringen i hele fylket. Et kvalitetssystem bør minst 
beskrive:  
 Kvalitet (skriftlige rutiner for å sikre akseptable kvalitet på tjenesten) 

 Kundeservice (gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser) 

 Etiske retningslinjer for grunnleggende sjåføradferd 

 Informasjon, inkl. prisinformasjon (skriftlig prisinformasjon) 

 HMS, internt i sentralen og sentralens HMS-krav overfor løyvehaverne (skriftlige 

rutiner)  

 Opplæring 

 HR – (skriftlige arbeidsavtaler) 

 

Krav om kvalitetssystem stilles til alle løyvehavere og sentraler. Kravene til 

løyvehavere kan løses med individuelle tiltak eller gjennom å organisere seg i større 

enheter (f.eks. sentraler) som utvikler felles løsninger.   

 

6. Fylkesrådmannen anbefaler at det utarbeides etiske retningslinjer for 
grunnleggende sjåføradferd som del av kvalitetssystemet. Disse bør særlig 
vektlegge at både passasjerer og sjåfører skal føle seg trygge uavhengig av 
hudfarge, kjønn, legning, religion/livssyn eller kulturell tilhørighet. Sentralene 

bes også om å lage handlingsplaner for implementering av disse retningslinjene 
for eiere og sjåfører. 

 

7. Fylkesrådmannen anbefaler at det stilles følgende miljøkrav til drosjenæringen: 

a. Krav om minimum hybridteknologi fra 2019 (biler bestilt etter 

01.01.2019) 

b. Krav om nullutslippskjøretøy fra 2023 (biler bestilt etter 01.01.2023) 

 

8. Fylkesrådmannen anbefaler at det jobbes videre med å etablere et opplegg for 

offentlig eksaminering av nye sjåfører og en ordning med repetisjonskurs for 
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eksisterende sjåfører. 

 

9. Fylkesrådmannen anbefaler at det jobbes videre med å etablere et opplegg med 

en felles markedsplass/app så kunden kan vite pris på forhånd for tjenesten, 

samt velge ønsket tjeneste etter kriteriene pris, ventetid, kvalitet. 

 

10. Fylkesrådmannen påpeker at det går mot en liberalisering av drosjenæringen i 

Norge. ESA-saken, anbefalinger fra Konkurransetilsynet (jf vedlagt rapport) og 

arbeid i regjeringen peker i den retning. Fylkeskommunen må forholde seg til 

denne utviklingen når ny politikk stakes ut. Liberaliseringen kan medføre at 

løyvetak, særlig i byene, og krav om sentraltilknytning forsvinner. Det forventes 

at eventuelle endringer gjøres gjeldende fra 01.01.2020.  

 

11. For drosjenæringen i både by og distrikt foreslås følgende: 

a. Krav til kvalitetssystem (system for internkontroll) 

b. Krav til offentlig eksaminering av sjåfører 

c. Krav til felles markedsplass (app) 

 

12. For drosjenæringen i by foreslås i tillegg: 

a. Vurdere innføring av maksimalpris 

b. Vurdere å fjerne løyvetaket og kravet om sentraltilknytning fra 

01.01.2020 

 

13. For å sikre et markedsgrunnlag for et drosjetilbud i distriktene foreslås i tillegg:  

d. Beholde kommunegrensene som kjøreområde 

e. Opprettholde kritisk behovsvurdering 

f. Videreutvikle bestillingstransport som tjeneste utenfor byene 

 

14. Fylkesrådmannen anbefaler at løyvedistriktet er fylkesgrensen. Dermed slås de 

to gamle løyvedistriktene sammen til Trøndelag. 

 

15. Fylkesrådmannen anbefaler at dagens ordning med kommunale kjøreområder 
ikke endres da dette stort sett er velfungerende. Trondheim og Stjørdal 
opprettholdes som to kjøreområder.  
 

16. Fylkesrådmannen anbefaler at ordningen med hovedløyver og reserveløyver i 
utgangspunktet videreføres for hele fylket. Det foreslås: 

j. I Trondheim opereres det kun med hovedløyver. 

k. I resten av fylket kan det tildeles både hovedløyver og reserveløyver. 

l. Hovedløyver tildeles iht. YTFs §43 og §44. 

m. Reserveløyver tildeles etter behovsvurdering. 

n. Reserveløyver kan kun benyttes i inntil 24 timer pr. uke.  

o. Det innvilges maksimalt 2 reservedrosjeløyver pr ordinært løyve i både by 

og distrikt (ikke tilbakevirkende kraft) 

p. For løyver tilsluttet drosjesentraler regulerer sentralen bruk av 

reserveløyvene. 

q. For bostedsløyver regulerer løyvehaver bruk av reserveløyver. 

r. Løyvehaverne skal til enhver tid ha oversikt over hvilke tidspunkt deres 

reserveløyver kan benyttes. 
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17. Krav for å få etablere ny sentral: 

Før ny sentral får igangsette driften skal det overfor løyvemyndighet 

dokumenters at det er etablert et internkontrollsystem, som er gjennomgått 

og bestått løyvehavers eksterne revisjon. 

 

18. Fylkesrådmannen anbefaler at det åpnes for overføring fra enkeltmannsforetak 

til AS: 

a. TrFK tildeler løyver til både enkeltmannsforetak og selskaper, men kun 

innehavere av enkeltmannsforetak har fortrinnsrett til løyve iht. YTFs 

§43. Endring av i organisasjonsform, endring av daglig leder og 

overføring av løyve skal godkjennes av løyvemyndigheten. Dersom det 

ikke er særlige forhold som taler mot endringen vil Trøndelag 

fylkeskommune godkjenne slike endringer. 
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1 Innledning  
Ulike former for prisreguleringer var et sentralt virkemiddel i etterkrigstiden, frem til på 

slutten av 70-tallet. Etter annen verdenskrig og frem til slutten av 1970-tallet ble det i 

perioder ført en aktiv motkonjunkturpolitikk for å holde produksjon og sysselsetting oppe. 

Tidvis ble dette kombinert med lønns- og prisstopp for å hindre uakseptabelt høy inflasjon. 

Det var en sentral oppgave for det som var forløperen for Konkurransetilsynet, nemlig 

Statens Pristilsyn og Prisdirektoratet. Arbeidet med å fremme effektiv konkurranse var lavt 

prioritert i denne perioden. Etter hvert ble lønns- og prisstopp ansett som mindre egnede 

virkemidler. I Langtidsprogrammet 1982-1985 lanserte regjeringen Brundtland det vi i dag 

betrakter som moderne konkurransepolitikk, blant annet for å holde prisstigningen i sjakk. 

Det ble en økende forståelse for betydningen av velfungerende markeder og konkurranse for 

å sikre effektiv bruk av samfunnets ressurser.  

Det er imidlertid fortsatt flere næringer som er sterkt regulert og hvor konkurransen er svak. 

Drosjenæringen er et eksempel på en slik næring der reguleringer av pris, etablering og 

adferd hemmer konkurransen. I den nylige fremlagte rapporten fra 

produktivitetskommisjonen pekes det på behov for en gjennomgang av reguleringer som 

virker konkurransebegrensende for å legge til rette for økt produktivitet.  

Det norske drosjenæringen må forholde seg til et omfattende regelverk og flere ulike 

myndigheter. Det er høye etableringsbarrierer gjennom behovsprøvingen og en rekke andre 

restriksjoner knyttet til å få og å ha drosjeløyve. Videre er drosjeprisene i store deler av 

landet maksimalprisregulert. Konsekvensen er at tilbudssiden er lite fleksibel. På 

etterspørselssiden har prisopplysninger, ikke minst sammenlignende prisopplysninger, vært 

lite tilgjengelig -  særlig i viktige delmarkeder som praiemarkedet. For kundene er det med 

andre ord vesentlige kostnader ved å søke etter billigste alternativ, noe som også har 

begrenset mulighetene for effektiv konkurranse på pris. 

Den teknologiske utviklingen har også endret grunnlaget for regulering. I dag har over 80 

prosent av befolkningen1 en smarttelefon, mens det bare for fire år siden var litt under 50 

prosent. Den digitale hverdag legger med andre ord grunnlaget for å skape konkurranse der 

vanskelig tilgjengelig prisinformasjon tidligere begrenset konkurransen.  

Samtidig utfordres den digitale økonomien av nye aktører. I drosjemarkedet er Über et 

eksempel på dette. Den tradisjonelle næringen må kunne konkurrere på like vilkår med nye 

aktører som etablerer seg på nye plattformer for formidling av transporttjenester. Likeledes 

                                                 

1 Dette gjelder 'internettbefolkningen, som utgjør rundt 95 prosent av den norske befolkning i 2013. Se for øvrig 

http://www.medienorge.uib.no/statistikk/medium/ikt/379 som de gjengitte tallene er basert på. 
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må reguleringen av drosjenæringen legge til rette for at nye aktører med nye 

forretningsmodeller og innovasjoner kan slippe til.  

Men det er også klart at drosjenæringen tradisjonelt har hatt en viktig rolle i det samlede 

kollektivtilbudet i Norge. En drøfting av rammene for næringen må derfor hensynta 

eventuelle politiske målsettinger knyttet til næringens rolle i det samlede kollektivtilbudet.  

Dette er sentrale premisser for å vurdere dagens rammebetingelser for drosjenæringen. 

Dersom grunnlaget for regulering ikke lenger er tilstede, eller reguleringene er 

uforholdsmessige i forhold til målsettingene, er svekket økonomisk vekst samt lavere 

innovasjonstakt og produktivitet noen av konsekvensene. Dette er grunnlaget for at mange 

OECD-land i de siste årene har initiert reformer som tar sikte på å øke kvaliteten på det 

regulatoriske rammeverket, og begrense det markedsinngrepet som ulike former for 

regulering innebærer.2   

I denne rapporten gis det først en kort beskrivelse av hovedtrekkene ved drosjemarkedet. 

Deretter gis det en beskrivelse av de ulike reguleringsmyndigheter og sentrale reguleringer 

som dette markedet omfattes av, samt erfaringer og tilnærminger i andre land. I den siste 

delen av rapporten drøftes grunnlaget for dagens reguleringsregime i lys av premissene 

over.  

Konkurransetilsynet konkluderer med at tiden er moden for å oppheve behovsprøving og 

prisregulering for drosjenæringen. Grunnlaget vil da legges for et fremtidsrettet rammeverk 

for næringen; et kundetilpasset, fleksibelt og moderne rammeverk som stimulerer til 

konkurranse og innovasjon til beste for drosjekundene. Kravene til drosjeløyve må rettes inn 

mot å ivareta passasjerenes behov for sikkerhet, både hva gjelder sjåfør og kjøretøy. Videre 

må konkurransen skje på like vilkår - også mellom nye og etablerte plattformer for 

drosjeformidling. Useriøse aktører må lukes ut – og regelverket må håndheves strengt.  

En reform i retning av et moderne rammeverk for drosjenæringen kan gjennomføres gradvis, 

der man først kan starte med å oppheve behovsprøvingen og tilpasse løyvekrav i de 

områdene som i dag ikke er underlagt prisregulering. For å sikre et mer fleksibelt 

drosjetilbud i hele landet er det uansett et behov for å se på kravene til å få, og ha løyve, 

ikke minst kravet om at drosjekjøring skal være hovederverv. 

                                                 

2 See OECD Competition Assessment Toolkit, Volume II (2010). 
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2 Markedsbeskrivelse 
Drosjetransport er persontransport fra et punkt til et annet. Drosjenæringen utfører en viktig 

funksjon i det samlede transporttilbudet i Norge. Næringen omsatte for MNOK 8 807 i 2013, 

og kjørte til sammen 3,3578 millioner turer. Omsetning per tur lå på NOK 262,30.3 

Det som skiller drosjetransport fra andre former for persontransport, herunder 

kollektivtransport, er at drosjetransport er et skreddersydd og fleksibelt transporttilbud som 

i større grad enn andre persontransportformer kan tilpasses kundens spesifikke 

transportbehov. Det at service- og kvalitetsnivået ved drosjetransport er høyere enn ved 

andre persontransportformer, medfører at det både er dyrere å produsere og bruke. Den 

private transportkjøper vil som regel benytte drosje der vanlig kollektivtransport eller kjøring 

med personbil av ulike grunner er ugunstig eller ikke mulig.  

Det er to hovedgrupper av etterspørrere etter drosjetjenester: de som i all hovedsak 

benytter seg av enkeltreiser (enkeltreisesegmentet), og de som i all hovedsak benytter seg 

av anbudsutlysninger eller kontraktsforhandlinger (kontraktssegmentet).  

De ulike segmentene i drosjemarkedet har ulike vilkår for konkurranse. 

Kontraktskjøringssegmentet omfatter kontrakts- og anbudskjøring for det offentlige og for 

næringslivet. Drosjesentralene konkurrerer om kontrakter, og kontraktene er normalt 

inngått som rammeavtaler for et uspesifisert antall turer. I enkeltreisesegmentet blir 

drosjetjenesten bestilt på telefon fra en sentral, fra holdeplass, direkte hos sjåføren, eller 

ved såkalt «praiing» av ledig drosje på gaten.  Reisen betales direkte til sjåføren, og kundene 

har begrenset informasjon om prisen på turen før den er gjennomført. 

Et av kjennetegnene ved drosjemarkedet er at det er regulert av flere ulike myndigheter og 

regelverk. Samferdselsdepartementet har en overordnet rolle som forvalter av 

yrkestransportloven, mens Fylkeskommunen i rollen som løyvemyndighet har vid 

kompetanse til å sette løyvevilkår og bestemme hvordan drosjenæringen skal organisere 

seg. Konkurransetilsynet fastsetter maksimalpriser for drosjetransport.4 Maksimalprisene 

gjelder i store deler av landet, men i de fleste større byer har drosjesentralene fått unntak 

fra maksimalprisforskriften og kan selv bestemme prisene. I tillegg har Konkurransetilsynet 

ansvar for hvilket takstsystem som skal benyttes i drosjenæringen. Samlet sett gir dette 

inntrykk av et fragmentert og lite helhetlig reguleringsregime av næringen. 

Nedenfor følger en oversikt over de ulike reguleringsmyndighetene i drosjemarkedet og 

deres ansvarsområde, før det gis en oversikt over sentrale reguleringer.  

                                                 

3 Kilde: SSB 
4 Se Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn (FOR-2010-

09-30-1307), https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-09-30-1307. 
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3 Beskrivelse av de forskjellige reguleringsmyndighetene 

3.1 Samferdselsdepartementet 

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for reguleringen av 

yrkestransport, herunder drosjevirksomhet. Samferdselsdepartementet skal blant annet 

påse at yrkestransportloven overholdes, og gi nærmere forskrifter til gjennomføringen av 

yrkestransportloven og om løyveordningene.5  

På bakgrunn av dette har Samferdselsdepartementet utarbeidet yrkestransportforskriften. 

Sentralt er at yrkestransportforskriften stiller krav om generelle kvalifikasjoner til 

løyvehavere og andre vilkår for tildeling av drosjeløyve, samt bestemmelser om oppdrag 

utenfor løyvedistriktet. I tillegg setter yrkestransportforskriften enkelte krav til kvalitet og 

sikkerhet ved drosjebilene. Det presiseres videre i yrkestransportforskriften § 3 andre ledd, 

at departementet kan gi fylkeskommunen nærmere retningslinjer for utøvelsen av 

løyvemyndigheten. Samferdselsdepartementet er også klageinstans for vedtak truffet av 

fylkeskommunen etter delegert myndighet.6  

3.2 Fylkeskommunen 

Fylkeskommunen håndhever løyveordningen for drosjer. Fylkeskommunen tildeler blant 

annet drosjeløyver og fastsetter stasjoneringssted. Videre kan fylkeskommunen bestemme 

nærmere vilkår for tildeling av drosjeløyve, og behandler søknad om opphør av virksomhet, 

treffer vedtak om tilbakekall av løyver, karantener mv.7  

Ettersom fylkeskommunen fungerer som overordnet myndighet for all drosjevirksomhet i 

sitt løyvedistrikt, kan den fastsette nærmere regler for hvordan selve drosjevirksomheten 

skal utøves. Fylkeskommunen kan opprette sentraler i medhold av yrkestransportloven, og gi 

påbud om hvordan de skal drives.8 For eksempel må vedtekter angående drosjesentralens 

organisasjon og virksomhet godkjennes av løyvemyndigheten.9 Påbudene kan også 

omhandle forholdet mellom løyvehaver og sentral. Videre kan fylkeskommunen bestemme 

om løyvehaverne skal være tilsluttet godkjent drosjesentral, eller hvilket sted løyvehaveren 

skal ha stasjon. Løyvehaver har plikt til å rette seg etter disse kravene. Løyvehaver må 

eksempelvis ha samtykke fra fylkeskommunen for å bli overført til ny sentral. Videre kan 

fylkeskommunen pålegge endring i kjøreområdet og hvilket tidspunkt den enkelte 

løyvehaver skal operere. Dette gjelder uavhengig av om løyvehaver er tilsluttet en sentral.10 

                                                 

5 Jf. særlig yrkestransportloven § 35 
6 Jf. yrkestransportforskriften § 22 
7 Se yrkestransportforskriften kapittel 1 
8 Jf. yrkestransportloven § 9 tredje ledd og yrkestransportforskriften § 46 
9 Jf. yrkestransportforskriften 46 fjerde ledd 
10 Se yrkestransportforskriften § 46 sjette og syvende ledd 
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3.3 Konkurransetilsynet 

Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven.11 Konkurransetilsynet 

fører tilsyn med konkurransen i alle markeder, herunder drosjemarkedet. Spesielt for 

drosjemarkedet er at det er gitt en egen dispensasjonsforskrift fra konkurranseloven for 

drosjesentraler.12 Konkurransetilsynet håndhever denne forskriften.  

Ved siden av å håndheve konkurranseloven, har Konkurransetilsynet et todelt ansvar i 

reguleringen av drosjemarkedet. For det første har Konkurransetilsynet ansvar for hvilket 

takstsystem som skal benyttes i drosjenæringen. For det andre fastsetter 

Konkurransetilsynet maksimalpriser for drosjekjøring i områder uten konkurranse. 

Konkurransetilsynet kan også unnta områder fra maksimalprisregulering. Dette fremgår av 

forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med 

motorvogn,13 som er hjemlet i pristiltaksloven § 1. 

Bakgrunnen for at Konkurransetilsynet har slik reguleringsmyndighet i drosjemarkedet, er at 

Konkurransetilsynet er tildelt generell kompetanse til å bestemme prisregulering etter 

pristiltaksloven § 1.14 Denne kompetansen er benyttet på deler av drosjemarkedet fordi det 

er vurdert som nødvendig for å fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling jf. 

pristiltaksloven § 1.  

  

                                                 

11 Lov 5. mars 2004 nr. 12 
12 Forskrift 18. oktober 2001 nr. 1165 om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og 3-2 for drosjesentraler, 

videreført i gjeldende konkurranselov § 33 
13 Forskrift 30.september 2012 nr. 1307 
14 Jf. forskrift 17.desember 1993 nr. 1314 
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4 Sentrale reguleringer 

4.1 Yrkestransportloven, kravet om løyve og kjøreseddel 

Yrkestransportloven15 §§ 4 og 9 fastsetter at den som vil drive drosjevirksomhet, må ha et 

drosjeløyve. Drosjeløyve gir dermed tilgang til drosjemarkedet. Det er fylkeskommunen som 

tildeler drosjeløyver.16  

Innehaver av løyve omtales som løyvehaver. Både fysiske og juridiske personer kan i 

prinsippet være løyvehavere.17  

Vilkårene for tildeling av løyve fremgår i hovedsak av forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om 

yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften). Det stilles 

blant annet krav til god vandel (politiattest), tilfredsstillende økonomisk evne,18 skatteattest 

og tilstrekkelig faglig kompetanse (godkjent teoretisk opplæring).  

Det framgår av yrkestransportforskriften § 43 at drosjeløyver som blir ledig ved at en 

løyvehaver dør eller opphører med virksomheten, fortrinnsvis skal tildeles fysiske personer 

med minst to års ansiennitet som full tids drosjesjåfører. Selv om en slik fortrinnsrett ikke 

gjelder nyopprettede løyver, blir likevel drosjeløyver i praksis gjennomgående tildelt fysiske 

personer. Disse er stort sett registrert som enkeltpersonforetak, og det tildeles som 

hovedregel maksimalt ett drosjeløyve til hvert enkeltpersonforetak. Det er kun et fåtall 

løyvehavere som har flere drosjeløyver eller som er juridiske personer.  

Ifølge yrkestransportforskriften § 1 bokstav f) gir drosjeløyve «innehaveren en rett og plikt til 

å drive transport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til 

førersetet».  

Retten er tilknyttet en enkelt drosjebil. Løyvehaver kan således ikke benytte flere drosjebiler 

på samme drosjeløyve. Drosjeløyvet gir imidlertid mulighet til å være arbeidsgiver for 

ansatte sjåfører. 

Den som innehar drosjeløyve, skal som hovedregel ikke ha annet hovederverv eller 

heldagsstilling. Drosjevirksomhet skal altså være hovedinntektskilde. Plikten til å drive 

drosjevirksomhet innebærer videre at løyvehaveren må ha drosjebilen i drift på de tider 

løyvemyndigheten fastsetter.19 Dette omtales som kjøreplikt. Bakgrunnen for kjøreplikten er 

å tilfredsstille behovet for drosjetransport på alle døgnets tider. 

                                                 

15 Lov av 21. juni 2002 nr.45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy. 
16 jf. yrkestransportloven § 12. 
17 Jf. yrkestransportforskriften § 44, sammenholdt med § 43. 
18 Det stilles pt. krav om å stille garanti på 77.000 kroner. 
19 Se yrkestransportforskriften § 38 sammenholdt med § 46 syvende ledd.  
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Drosjeløyvet gir således løyvehaver både en rett og en plikt til å drive drosjevirksomhet.  

Til gjengjeld begrenser myndighetene etablering i markedet gjennom ordningen med 

behovsprøving av nye løyver. Behovsprøvingen innebærer både en regulering av antallet 

drosjeløyver innenfor et på forhånd definert geografisk område, samt et kvalitetsaspekt. I 

vurderingen av hva som er «behovet» for drosjetjenester i det gitte området søkes to 

forhold hensyntatt: sikre kundene et tilstrekkelig drosjetilbud og sikre tilstrekkelig 

inntektsgrunnlag til hver løyvehaver i området. Utover antallsreguleringen, er virkemiddel 

som kan brukes for å gjennomføre behovsprøving blant annet å bestemme hvilket sted og på 

hvilket tidspunkt drosjene skal kjøre. 

Fylkeskommunen er løyvemyndighet,20 og gjennomfører behovsprøvingen. 

Løyvemyndigheten fastsetter antall løyver i hvert løyvedistrikt.21 I praksis utgjør hvert fylke 

et løyvedistrikt22. Fylkeskommunen bestemmer også på hvilket sted løyvehaveren skal ha 

stasjon.23 Dette kalles stasjoneringssted. Et stasjoneringssted vil eksempelvis kunne være en 

nærmere angitt kommune. Det er likevel tillatt å utføre oppdrag til et hvilket som helst sted 

innen eller utenfor eget løyvedistrikt. Det er imidlertid begrensninger på løyvehaveres 

adgang til å starte et oppdrag utenfor eget løyvedistrikt.  

Bakgrunnen for at fylkeskommunene har adgang til å fastlegge ulike stasjoneringssteder for 

ulike løyvehavere er for å sikre at hele fylket får dekket sitt transportbehov.  For best mulig å 

oppfylle behovet etter drosjer på ethvert tidspunkt på døgnet, kan fylkeskommunen blant 

annet pålegge endringer i det tidspunkt den enkelte drosje skal gjøre tjeneste.24 

Fører av drosje under transport mot vederlag må ha kjøreseddel i tillegg til førerkort. En 

kjøreseddel er en bekreftelse på at fører oppfyller særskilte krav til vandel og helse. Søknad 

om kjøreseddel sendes til det politidistrikt der føreren bor.  I enkelte politidistrikter stilles 

også krav om bestått kjentmannsprøve for å føre drosje.25 

4.2 Yrkestransportforskriften og drosjesentraler 

Løyvehaverne er typisk knyttet til en drosjesentral. Drosjesentralene kan være organisert 

som samvirker av løyvehavere der løyvehaverne eier sentralen, eller som frittstående 

selskap som løyvehaverne slutter seg til.26 

                                                 

20 Jf. yrkestransportforskriften § 3.  
21 Jf. yrkestransportforskriften § 37 første ledd, siste setning. 
22 Unntaket er Oslo og Akershus fylke, der fylkene er sammensluttet til ett løyvedistrikt.  
23 Jf. Yrkestransportforskriften § 46 andre ledd, andre delsetning. 
24 Se yrkestransportforskriften § 46. 
25 Bestemmelser om kjøreseddel finnes i yrkestransportlovens kapittel 7A. Se for øvrig 

https://www.regjeringen.no/nb/tema/transport-og-kommunikasjon/ytransport/kjoreseddel/id444313/ 
26 Jf. Forbrukerrådets «Taxiutredning» (2013). 
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Det fremgår av yrkestransportforskriften § 46 at løyvemyndigheten i samråd med 

kommunale myndigheter kan bestemme om det skal være en eller flere drosjesentraler i et 

distrikt. Videre er det løyvemyndigheten som bestemmer om løyvehaver skal være tilsluttet 

godkjent drosjesentral, eller hvilket sted løyvehaveren skal ha stasjon.  

Løyvemyndighet kan oppstille egne krav til drosjesentraler, jf. f.eks. drosjeforskriften i Oslo: 

«Forskrift om godkjenning og drift av drosjesentraler og drosjeløyver i Oslo kommune», der 

det fremgår at løyvemyndigheten kan gi godkjenning til opprettelse av drosjesentral i Oslo 

kommune, og hvilke krav som er knyttet til slikt løyve. 

4.3 Prisregulering 

I det norske drosjemarkedet skiller man mellom uregulerte (konkurranseutsatte) områder, 

hvor næringen selv setter prisene, og regulerte områder, hvor Konkurransetilsynet regulerer 

prisene. Prisene er regulert gjennom Forskrift 30. september 2010 nr. 1307 om 

takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport («forskrift om 

takstberegning og maksimalpriser»). 

Prisregulerte områder. Forskrift om takstberegning og maksimalpriser er hjemlet i 

pristiltaksloven § 1, samt tilhørende forskrifter27 som delegerer myndigheten til å treffe 

vedtak etter bestemmelsen fra Kongen til departementet og videre til Konkurransetilsynet. 

Det følger av pristiltaksloven § 1 at «når det er nødvendig for å fremme en samfunnsmessig 

forsvarlig prisutvikling» kan blant annet vedtak om maksimalpriser fastsettes. Det fremgår av 

forarbeidene til den tidligere prisloven at reguleringsfullmaktene ikke er gjort betinget av at 

det på forhånd er konstatert mislige forhold, men at reguleringstiltakene kan ta sikte på å 

forebygge en uheldig prisutvikling.28   

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser trådte i kraft 1. september 2011, og erstattet 

forskrift 9. mars 2007 nr. 265 om maksimalpriser for kjøring med drosjebil. Ved ikrafttredelse 

av ny forskrift ble metoden for å beregne priser på en drosjetur endret ved at man gikk fra 

brytningstakst til parallelltakst. En årsak til at Konkurransetilsynet i 2007 startet arbeidet 

med å innføre parallelltakst var at drosjemarkedet var preget av dårlig prisopplysning og 

                                                 

27 Forskrift 12. november 1993 nr. 1023, Ikrafttredelse av lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak. Delegering av 

myndighet, og forskrift 17. desember 1993 nr. 1314 Delegering av myndighet etter lov om konkurranse i 

ervervsvirksomhet (konkurranseloven) og lov om pristiltak fra Administrasjonsdepartementet til 

Konkurransetilsynet. Samt forskrift 12. november 1993 nr. 1023 Ikrafttredelse av lov 11. juni 1993 nr. 66 om 

pristiltak. Delegering av myndighet, punkt II at «Kongens myndighet til å treffe vedtak etter pristiltaksloven § 1 

[…] overføres til Administrasjonsdepartementet», og forskrift 17. desember 1993 nr. 1314, Delegering av 

myndighet etter lov om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) og lov om pristiltak fra 

Administrasjonsdepartementet til Konkurransetilsynet punkt II. 
28 Ot. Prp.nr.60 (1952), Lov nr. 4 av 26. juni 1953 om kontroll og regulering av priser, utbytte og 

konkurranseforhold (prisloven), side 110. Reglene i pristiltaksloven tar utgangspunkt i tilsvarende regler som i 

prisloven, og teori og praksis knyttet til prisloven er derfor relevant, se kommentarer til pristiltaksloven av Olav 

Kolstad http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19930611z2D66.   
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liten grad av prisgjennomsiktighet. Det ble antatt at en medvirkende årsak til problemene i 

markedet var brytningstakstsystemet.29 Brytningstakstsystemet ble ansett vanskelig 

tilgjengelig for kunden både med hensyn til prissammenligning og med hensyn til 

etterprøvbarheten, herunder om man hadde betalt korrekt sum for drosjeturen. 

Parallelltakst innebærer at det foretas en prisberegning basert på samtidig anvendelse av 

tidstakst og avstandstakst under hele turen.30 Målsettingen med innføring av parallelltakst 

var altså å gjøre det enklere for drosjekunder å sammenligne priser samt å kunne kontrollere 

at den betalte prisen var korrekt.31  

Justering av maksimaltakstene. Konkurransetilsynet skal som utgangspunkt foreta en 

vurdering av om maksimaltakstene skal justeres, én gang i året. 32 Justeringene skjer ved 

forskriftsendring. Det settes maksimale takster for tid og avstandstakst samt maksimale 

takster for tilleggsgebyrer. Blant annet for å sikre at relevante forhold blir inkludert i 

vurderingen, avholder Konkurransetilsynet en høring i forbindelse med at maksimalprisene 

eventuelt skal justeres. Med utgangspunkt i de aller fleste drosjesentraler i uregulerte 

områder, beregnes en vektet gjennomsnittlig prisøkning i de uregulerte områdene. Vekten 

benyttet er antall løyver en sentral har. Konkurransetilsynet ser også hen til utviklingen i 

SSBs konsumprisindeks, SSBs delindeks for drift/vedlikehold av transportmidler, og Norges 

taxiforbunds indeks for kostnad ved drosjedrift. På bakgrunn av disse parameterne 

utarbeides en justering av maksimalprisene. 

Bruk av maksimalpris istedenfor faste priser medfører at det kan tas en lavere pris enn hva 

som fremgår av forskrift om takstberegning og maksimalpriser. Tilsynet er ikke kjent med at 

dette skjer i praksis. 

Ikke prisregulerte områder. Frem til år 2000 var hele drosjemarkedet i Norge underlagt 

prisregulering.  Etter år 2000 har imidlertid flere geografiske områder blitt unntatt 

maksimalprisreguleringen. Konkurransetilsynet kan ved forskriftsendring unnta områder fra 

maksimalprisreguleringen dersom det i et område er «to eller flere drosje sentraler» og 

«forholdende [for øvrig] ligger til rette for tilstrekkelig konkurranse», jf. merknadene til § 1 i 

forskrift om takstberegning og maksimalpriser. Per i dag er flere byer og tettsteder unntatt 

prisregulering. Dette gjelder områdene Oslo, Akershus, Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, 

Hurum, Kongsberg, Øvre Eiker, Modum, Trondheim, Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Stavanger, 

Randaberg, Sola, Sandnes, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Moss, Rygge, Råde, 

Fredrikstad, Sarpsborg, Haugesund og Karmøy. 

                                                 

29 Brytningstakst innebærer at det foretas avstandsprising når drosjens fart er over et brytningspunkt, og 

tidsprising når farten er under brytningspunktet. Brytningspunktet finner man ved å dele tidstakst på 

avstandstakst, og kan således variere fra drosjesentral til drosjesentral. 
30 Forskrift om takstberegning og maksimalpriser § 2.   
31 Erfaringene med parallelltakst skal evalueres av Konkurransetilsynet.  
32 Forskrift nr. 1307 av 30. september 2010. 
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I disse områdene står drosjene og drosjeselskapene fritt til å sette sine egne takster. 

Tilbudssiden er fremdeles myndighetsbestemt gjennom behovsprøving. 

Som nevnt overfor trådte en ny taksberegnings- og maksimalprisforskrift33 i kraft i 

september 2011. Også den delen av næringen som er unntatt fra maksimalprisregulering er 

pålagt å benytte denne beregningsmetoden.  Det ble også gjort en rekke forenklinger i 

maksimalprisene i regulerte områder, samt lagt visse begrensninger på hvilke 

takstelementer aktører i uregulerte områder kan operere med. 

Målsettingen med å endre takstberegningsmetode var i all hovedsak å gi mer tilgjengelige 

drosjepriser for kundene, samt å gjøre det mulig å etterprøve sluttprisen. Det var med andre 

ord et tiltak for økt transparens.  

Et av tiltakene som ble lansert i forbindelse med ikrafttredelsen av forskriften som et 

virkemiddel for å oppnå bedre prisopplysning på drosjemarkedet, er konseptet jamførpris. 

Jamførpris er en form for «kilopris» for drosjeturer, og beregnes ut fra satsene ved den 

enkelte drosjesentral/drosjeforetak anvendt på en standardisert tur, en såkalt referansetur. 

Tanken bak jamførprisen er at det skal gjøre det lettere for drosjekunder å sammenligne 

priser mellom ulike drosjeforetak.35 

Innføring av parallelltakst, jamførpris, og deregulering i form av fri prissetting i områder som 

ligger til rette for konkurranse, har likevel vist seg ikke å være tilstrekkelig for å skape økt 

gjennomsiktighet, løse informasjonsproblemene, og dermed bedre konkurransen mellom 

aktørene.  De allerede iverksatte tiltakene har vært nødvendige utgangspunkt, men ikke 

tilstrekkelige. For å bedre prisinformasjonen ytterligere slik at drosjekundene er i stand til å 

foreta kvalifiserte valg mellom ulike drosjer, og således stimulere til virksom konkurranse 

mellom drosjeforetak, må ytterligere tiltak iverksettes. Dette vil vi komme tilbake til senere.  

                                                 

33 Forskrift av september 2010 nr. 1307 om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport 

med motorvogn. 
35 Merk at sammenligning av jamførpriser ikke nødvendigvis vil gi riktig informasjon om hvilken sentral som er 

billigst for en gitt drosjetur. Jamførprisen tar utgangspunkt i en drosjetur på XX minutter og XX kilometer. 

Prisforholdet mellom ulike sentraler vil på turer med karakteristika som avviker vesentlig fra dette ikke 

nødvendigvis være det samme som forholdet mellom sentralenes jamførpriser. 
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5 Erfaringer fra noen andre land 
I vurderingen av mulige endringer i organisering og regulering av drosjemarkedet i Norge, 

kan det være nyttig å se hen til erfaringer fra andre land det er naturlig å sammenlikne seg 

med. Fortsatt er det mest vanlige å regulere drosjemarkedet, men det er også flere land som 

har tatt flere steg i retning av delvis eller full deregulering.  

I Danmark er drosjemarkedet strengt regulert, med kjøreplikt for løyvehaver samt 

begrensning av antall løyver (behovsprøving). I tillegg har man i Danmark prisregulering og 

maksimalpriser.36 I Irland er også prisene regulert, men det er ikke behovsprøving.37 

Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Belgia er også land som har et regulert drosjemarked 

med behovsprøving og prisregulering.38  

Nederland endret reguleringen av drosjenæringen i 2000, og formålet med endringen var å 

starte en prosess som skulle resultere i gradvis avregulering av drosjenæringen. 

Avreguleringen ble vurdert som nødvendig som følge av høye priser, lav kvalitet og liten grad 

av konkurranse i drosjemarkedet. Gjennom lovendringen i Nederland ble behovsprøvingen 

avskaffet, samt at hele landet ble omgjort til ett løyveområde. Forut for endringen var det 27 

kjøreområder i Nederland.39 Det ble innført maksimalpriser istedenfor faste priser for turer. 

Overgangsordningen med maksimalpriser ble innført for å beskytte forbrukerne i en 

overgangsfase, herunder å hindre en høy prisøkning. I etterkant har reglene for 

drosjenæringen blitt ytterligere justert. Det har blant annet blitt innført regler som medfører 

at løyvehavere må ha tilknytning til en drosjesentral, samt at det er innført strenge krav for å 

oppnå drosjeløyve. Maksimalprisreguleringen er imidlertid beholdt. Den delvise 

avreguleringen av drosjemarkedet i Nederland medførte at antallet drosjer økte, og at 

tilgjengeligheten av drosjer dermed ble vesentlig forbedret. Omsetningen i drosjemarkedet 

økte også som følge av dereguleringen. Ulemper som pekes på ved avreguleringen er blant 

annet at kvaliteten på drosjesjåførene har blitt svekket.40 

Sverige og New Zealand er blant de landene som har et deregulert drosjemarked. 

I New Zealand startet dereguleringen av næringen i 1989. I en OECD-publikasjon41 som ser 

på erfaringene med deregulering av drosjenæringen fremgår det at priser kan settes 

                                                 

36 Forbrukerrådet, Taxiutredning, Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013, side 37. 
37 Forbrukerrådet, Taxiutredning, Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013, side 34. 
38 Taxi abroad: An inventory of experiences with regulated and deregulated policies abroad, Part I: Analysis 

Report, Pleijster m.fl., April 2002, side 8, 10, 71 og 81. 
39 Ten years of taxi deregulation in the Netherlands- the case for re-regulation and decentralization, Baanders 

m.fl, University of Tilburg, side 2. 
40 Liberalisering og re-regulering i Nederland, Wiard Kunè, Transportavdelingen- City of Amsterdam, 

presentasjon ved Forbrukerrådets taxikonferanse 26. november 2013. 
41 Denne er utarbeidet av Jon-Terje Bekken ved Transportøkonomisk Institutt. Se Round Table 133: (De-

)Regulation of the Taxi Industry, CDMT/OCDE/JTRC/TR(2005)2. 
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individuelt av de ulike drosjeselskapene; det eneste kravet er at prisene er registrert hos 

myndighetene, kalibrert i taksameteret, og vises både innenfor og utenfor drosjen. 

Avviklingen av mengdebegrensningen på antall løyver førte til en betydelig økning i antall 

drosjer (tredobling), kortere ventetider, og et større spenn av typer drosjetjenester.  

Økningen i antall drosjer skjedde først og fremst i byene, mens utviklingen i rurale strøk er 

mer blandet. En annen viktig erfaring er at dereguleringen førte til et styrket behov for å 

kontrollere kvalitet for å luke ut useriøse aktører. 

Svenske myndigheter avregulerte drosjemarkedet i 1990. Det ble innført fri etableringsrett 

for drosjer, kravet om tilhørighet til drosjesentraler ble avskaffet, og prisreguleringen 

opphørte. Den frie etableringsretten ble imidlertid etter hvert strammet inn med strengere 

krav for å oppnå drosjeløyve i form av tester og kjentmannsprøver. Det er også i etterkant av 

dereguleringen innført strengere krav til prisopplysning.42  

Det er gjennomført flere evalueringer av reformen i drosjemarkedet i Sverige.43 Ett resultat 

er at etter dereguleringen opplevde Sverige at antall tilbydere av drosjetjenester økte med 

cirka 22 prosent i perioden mellom 1990 og 2007.44 Motsatsen til økt tilbud var lavere 

relative inntekter ift. næringslivet for øvrig, men også bedre tilgjengelighet.45  

På den annen siden økte prisene på drosjetjenester i perioden mellom 1990 og 2007 med 

nesten 4 prosent per år, mens konsumprisindeksen økte med 2 prosent. En del av 

prisøkningen skyldes innføring av moms på drosjetjenester. For øvrig konkluderes det med 

at prisøkningen ut over KPI skyldes at kvaliteten på tjenesten har økt, blant annet i form av 

kortere ventetid for kunden.46,47 

Med hensyn til hvordan tilgjengeligheten har blitt påvirket i mindre tettbygde strøk, gjengis 

det i en rapport fra Transportøkonomisk institutt48 undersøkelser som konkluderer med at 

det i motsetning til urbane strøk ikke skjedde noen økning i antall drosjekjøretøy. Antall 

turer ble imidlertid redusert, priser økte og effektivitet ble redusert. Reduksjon i antall turer 

kan dog forklares med at flere og flere fikk egen bil. På den annen side økte 

kundetilfredshet; fra veldig bra til enda bedre.  

                                                 

42 (De)regulation of the taxi industry, Round table 133, 2007, Organisation for economic co-operation and 

development, european conference of ministers of transport, side 49. 
43 Se f.eks. Liberalisering, regler och marknader, SOU 2005: 4  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/70/42/33a05bb3.pdf eller Nilsson m.fl, Regelförändringar i 

transportsektorn, VTI rapport 774, 2013 
44 Nilsson m.fl, Regelförändringar i transportsektorn, side 24. 
45 Se Liberalisering, regler och marknader, SOU 2005: 4  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/70/42/33a05bb3.pdf  
46 Side 146 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rap_2007-4.pdf 
47 Nilsson m.fl, Regelförändringar i transportsektorn, VTI rapport 774, 2013, side 24. 
48 Se https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2003/658-2003/658-2003-el.pdf 
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I sin drosjeutredning fra 2013 viser det norske Forbrukerrådet på sin side til at det i 

utkantene av Sverige er lavere tilgjengelighet av drosjer, og at enkelte samfunn i praksis står 

uten drosjetilbud.49 En av årsakene til «drosjedøden» i distriktene kan imidlertid være 

utforming av anbud for kontraktskjøring (offentlige innkjøp):50 Kommuner og andre 

offentlige innkjøpere går i større grad sammen om å utlyse store anbud, noe som igjen 

medfører at mindre lokale drosjeforetak ikke er i stand til å inngi tilbud i 

anbudskonkurranser. Ettersom anbudskjøring er en viktig - og ofte hovedinntektskilden for 

drosjer i distriktene, har dette medført at det er vanskeligere å drive lønnsom virksomhet i 

distriktene.51 Det henvises videre til det svenske Konkurrensverket som kunne tenkt seg at 

innkjøperne delte opp anbudene i flere mindre anbud, slik at flere i praksis kunne 

konkurrere.52 

Det er for øvrig et par poeng som det kan være viktig å ta med seg fra det erfaringsbaserte 

materialet. En artikkel av Moore og Balaker (2006)53 tar for seg en rekke studier på 

erfaringer med deregulering av drosjemarkene. De oppsummerer med at to tredjedeler av 

studiene konkluderer med at deregulering har gitt en positiv netto-effekt, mens i de tilfeller 

det er rapportert om negative effekter skyldes det at dereguleringen ikke har gått langt nok. 

Pris- og adgangsregulering må sees i sammenheng. Problemene som oppstår ved å 

prisregulering kan  ikke fjernes uten at vi også ser på behovet for fortsatt adgangsregulering, 

og vise versa. 

Et annet erfaringsbasert poeng som vi også kan merke oss er: Det er viktig med effektive 

tiltak mot økonomisk kriminalitet i næringen55 og at det ved fri prissetting kan være 

nødvendig med tiltak for styrket prisopplysning, jf. erfaringer fra Sverige. Fra 1. januar 2015 

skal drosjekundene i Sverige ved bestilling av drosje få opplyst hva høyeste pris for 

drosjereisen kan bli. Dette gjelder hvis drosjeselskapet benytter en jamførpris på over 500 

                                                 

49 Forbrukerrådet, Taxiutredning, Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013, side 32.  
50 Forbrukerrådet, Taxiutredning, Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013, side 31.  
51 Friåkere og taxidød i distriktet- erfaringer fra deregulering i Sverige, Mikael Kyller, Transportstyrelsen i 

Sverige, presentasjon ved Forbrukerrådets taxikonferanse 26. november 2013. 
52 Generelt er det et godt prinsipp å dele opp anbudet i flere mindre anbud dersom dette kan bidra til å stimulere 

til konkurransen. Av samme grunn er det også bra å redusere barrieren for at små og mellomstore foretak kan 

delta i konkurransen om offentlige innkjøp, noe dagens regelverk for offentlige innkjøp ikke i tilstrekkelig grad 

legger til rette for, jf. Konkurransetilsynets høringsuttalelse til forslag om forenklinger i innkjøpsregelverket. Det 

er imidlertid viktig å huske på at det ikke er offentlige innkjøpere av transporttjenester sitt ansvar å sørge for at 

distriktene har et drosjetilbud. De har et ansvar for å kjøpe inn transporttjenester knyttet til sine transportbehov, 

og at dette behovet dekkes til en lavest mulig kostnad. Eventuell «drosjedød» må adresseres med målrettede 

tiltak. Se for øvrig http://www.konkurransetilsynet.no/no/Vedtak-og-uttalelser/Uttalelser/Horingsuttalelse---

NOU-20144---Enklere-regler---bedre-anskaffelser-forenkling-av-det-norske-anskaffelsesregelverket/ 
53 Moore, A.T. og T. Balaker (2006). «Do Economists Reach a Conclusion on Taxi Deregulation?» Econ Journal 

Watch, vol. 3, nr. 1,   
55 Se SOU 2005:4: http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/70/42/33a05bb3.pdf 
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kr. Passasjeren skal motta et bevis på prisopplysningen før reisen; et bevis som også skal 

oppbevares av drosjesjåfør og drosjeselskapet. 56 

  

                                                 

56 Se http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/TU4/ 
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6 Konkurranse, markedssvikt og regulering 
Konkurranselovens formål er å sørge for effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til 

rette for virksom konkurranse.  Virksom konkurranse vil generelt medføre at den pris som 

dannes i et marked er et resultat av samspillet mellom etterspørsel og tilbud av den aktuelle 

vare eller tjeneste. De priser som fremkommer som et resultat av sunn konkurranse vil 

normalt gi den mest effektive bruken av samfunnets ressurser.  

Benevnelsen markedssvikt brukes om en situasjon der en uregulert økonomi ikke fører til en 

effektiv ressursallokering. Med andre ord, markedssvikt oppstår dersom markedskreftene 

ikke gir den best mulige bruken av ressurser i et marked.  

Generelt kan det være ulike årsaker til markedssvikt. Den fremste årsaken til markedssvikt i 

drosje markedet synes å være asymmetrisk informasjon, det vil si skjev fordeling av 

informasjon mellom aktører i markedet. En annen viktig årsak er imperfekt konkurranse, 

f.eks. ved naturlige monopol. Et naturlig monopol er et marked hvor det 

er samfunnsøkonomisk mest effektivt med bare en markedsaktør. 

Nok en kilde til markedssvikt kan være eksterne virkinger. Det kanskje mest kjente 

eksempelet på eksterne virkninger er på miljøområdet, der ulike former for forurensing er 

en negativ ekstern virkning som berettiger ulike regulatoriske virkemidler. Den siste formen 

for markedssvikt som omtales her er kollektive goder, der en ren markedsløsning vil føre til 

at slike goder blir underprodusert.  

Drosjenæringen har utpreget seg ved tilstedeværelsen av nærmest alle disse hovedårsakene 

til markedssvikt. Dette innebærer at et helt uregulert marked ikke ville gitt et 

samfunnsmessig optimalt resultat. De ulike kildene til markedssvikt i drosjemarkedet vil 

beskrives noe nærmere under. 

6.1 Kilder til markedssvikt i drosjemarkedet 

Asymmetrisk informasjon. Skjev fordeling av informasjon mellom aktører i markedet kan 

føre til en ineffektiv ressursallokering ved at sentrale egenskaper knyttet til produktene er 

usikre, eventuelt vanskelig eller kostbart observerbare. Asymmetrisk informasjon kan føre til 

at dårlig kvalitet selges og kjøpes til for høy pris, og god kvalitet kan selges og kjøpes for til 

lav pris. 

Hvis det er vesentlige kostnader ved å orientere seg om priser fra alternative tilbydere, vil 

det være en tendens til monopolistisk prising i markedet. En leverandør som kutter prisene 

vil ikke tjene på dette, rett og slett fordi det er kostbart for kundene å lete etter det billigste 

alternativet. 

Søkekostnader og muligheten til å utnytte kunder som ikke er informert om prisene hos 

alternative tilbydere er kanskje de viktigste årsakene til markedssvikt i drosjemarkedet. Men 



RAPPORT: ET DROSJEMARKED FOR FREMTIDEN    
 

 

17 

 

det er også flere aspekt ved asymmetrisk informasjon i drosjemarkedet, både hva gjelder 

pris og kvalitet.  

Generelt kan det være utfordrende for en kunde å sammenfatte alle elementene i 

takstsystemene til konkurrerende drosjesentraler. Sentralene har forskjellige priser på de 

forskjellige elementene i systemet; starttakst, hentetakst, kilometerpris og timespris. Dette 

gjør en prissammenlikning svært krevende for en kunde. I tillegg vet man ikke nøyaktig beløp 

før etter turen er over.57  På dette tidspunktet er valget allerede tatt, og kunden må betale 

det turen koster. 

I drosjemarkedet varierer søkekostnadene med kundens lokalisering. Det vil være forskjell 

dersom man sammenligner praiemarkedet, holdeplass, eller telefonbestilling. For de to 

første alternativene vil søkekostnaden blant annet bestå av kostnaden ved å vente på et 

billigere alternativ. Dersom en kunde takker nei til tilbudet fra en drosje som kjører forbi, er 

det usikkert hvorvidt det kommer en ny drosje innen kort tid, og hvorvidt denne i tillegg 

tilbyr en lavere pris for turen. I mellomtiden kan man ikke holde på den første drosjen i 

påvente av et nytt tilbud. En drosjesjåfør er da en lokal monopolist på bestillingstidspunktet. 

Dette skaper problemer for vurdering av pris og kvalitet. De kundene som bestiller på 

telefon eller bestiller via en nettjeneste eller «app» for prissammenligning, har den beste 

muligheten, og laveste kostnaden, ved å orientere seg om priser hos konkurrerende 

sentraler. De kundene som er mest sårbare er for eksempel de som er 

førstegangsbesøkende til en by eller på grunn av et dårlig øvrig kollektivtilbud har få andre 

alternative transportmuligheter. 

Generelt skulle vi vente at dette vil føre til større priskonkurranse mellom sentraler som i 

større grad baserer seg på telefonbestillinger, enn sentraler som først og fremst får kunder i 

praie- og holdeplassmarkedet.  Det finnes da også indikasjoner på at de store, vel etablerte 

sentralene - og som i større grad baserer seg på bestillingssegmentet - også har lavere 

(jamfør)priser enn mindre sentraler.58 Oslo og Bergen har for eksempel noen små sentraler 

som først og fremst konsentrerer seg om praie- og holdeplassmarkedet, og som har 

vesentlig høyere priser enn andre. 

I tillegg til søkekostnader knyttet til pris er det også usikkert for en kunde hvilken kvalitet en 

drosje har, og om den ene drosjen har bedre kvalitet enn den andre i form av sikkerhet, 

sjåførens oppførsel, kompetanse som sjåfør, kjennskap til kjøreområde o. l., samt ulike 

aspekter ved komfort. Kundene må basere seg på erfaring.  

                                                 

57 Det er verd å nevne at NorgesTaxi har introdusert fastpris i de største byene og til flyplassene Gardermoen, 

Sola, Flesland og Værnes. Det gjelder kun de som bestiller med mobilappen til NorgesTaxi.  Dersom flere 

aktører introduserer fastpris, vil prissammenlikningen bli enklere.  
58 Se f.eks. prissammenligning nylig foretatt av Dine Penger: http://www.dinepenger.no/tester/stor-test-dette-er-

billigste-taxi-i-oslo-stavanger-bergen-og-trondheim/23338584 
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Skalafortrinn og imperfekt konkurranse. Skalafortrinn i dette markedet er først og fremst 

knyttet til sentralen. Det er to opphav til skalafortrinn:59 Større sentraler har flere 

tilgjengelige drosjer, noe som reduserer gjennomsnittlig ventetid. Samtidig med at kundene 

av slike årsaker trekkes til et nettverk (sentral, nettjeneste eller «app») som tilbyr lavere 

ventetid, vil det også være slik at løyvehavere trekkes til større sentraler. Mindre sentraler, 

eller nettverk, vil streve med å tilby en tilfredsstillende tjeneste, eller komme opp mot 

«kritisk masse», dvs. en minstestørrelse på antall tilknyttede løyver for å oppnå økonomisk 

levedyktighet. Det innebærer også at den største sentralen lett oppnår en dominerende 

posisjon, der den kan utnytte markedsmakt.  

I tillegg til slike nettverkseffekter, dvs. at verdien av nettverket øker med antall drosjer som 

er tilknyttet, er den andre kilden til skalafortrinn de kostnader som er knyttet til å bygge opp 

kundebevissthet om hvilket nummer man skal ringe for å bestille drosje. Det kan ta lang tid 

og innebære betydelige (faste) kostnader å bygge opp en slik bevissthet hos kundene. Det vil 

også være slik at noen telefonnummer er betydelig lettere å huske enn andre. Det vil si at 

telefonnummeret i seg selv kan gi et konkurransefortrinn.  

Eksterne virkninger. Eksterne virkninger er virkninger som ikke prises i markedet, og som 

fører til at det produseres for lite eller for mye av et gitt gode. Eksterne effekter i 

drosjemarkedet kan f.eks. knyttes til forurensing ved at mange drosjer står i kø og venter på 

tur, eller ved at det dannes trafikkøer. I noen storbyer, f.eks. New York, har dette vært en 

relevant problemstilling, men i Norge vil denne type eksterne effekter mest sannsynlig være 

av liten betydning for praktisk politikkutforming.  

En annen type ekstern effekt oppstår om en drosjesjåfør ikke får betalt for å levere en 

tjeneste av høyere kvalitet enn andre, fordi taksten er satt uavhengig av bilens eller 

sjåførens kvalitet. Konsekvensene av dårlig kvalitet, f.eks. en ulykke eller at bilen stopper, vil 

også bæres av andre enn bare sjåføren. Dette kan føre til for lite produsert kvalitet, og kan 

således være et argument for regulering av kvalitet. 

Kollektivt gode. Mange ledige drosjer, dvs. en viss overkapasitet, kan betraktes som et 

kollektivt gode. I drosjemarkedet er det slik at kunden ønsker at det skal være en ledig drosje 

tilgjengelig akkurat i det behovet oppstår. På den annen siden ønsker løyvehaveren full 

utnyttelse av kapitalutstyrets kapasitet. Markedsløsningen vil typisk føre til for liten 

produksjon av kollektive goder. 

                                                 

59 Se f.eks. notat av Daryl Biggar, 31 August 2011: «Why and how should we regulate taxis? Prepared for the 

Victorian Taxi Inquiry Roundtable 2 September 2011».  
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Fysiske egenskaper ved markedsplassen. Både i praiemarkedet og på holdeplass er det 

egenskaper ved markedets fysiske utforming som bidrar til markedssvikt. En benevnelse på 

dette er at drosjemarkedet har en «flytende karakter».  

Praiemarkedet er preget av at kunden gjerne tar den første og beste drosjen som kommer 

forbi. På drosjeholdeplassene ligger det heller ikke alltid til rette for at kjøper kan velge 

mellom flere selgere. På holdeplass er det også etablert sedvane at den drosjen som står 

først i rekken på holdeplassen skal betjene den kunden som står først i køen. Kunden kan i 

teorien velge en drosje lengre bak i køen, men i praksis følger man stort sett den uformelle 

regelen om at man velger den drosjen som står først i rekken. En slik praksis kan være til 

hinder for at kunden velger en drosje med lavere priser. 

I sum vil drosjemarkedets flytende karakter og søkekostnader lage problemer for kunder 

som skal prøve å sammenlikne alternativene for å finne det beste drosjetilbudet i 

spotmarkedet. Resultatet er svake insentiver til konkurranse på pris. 

I den resterende delen av kapittelet gis en beskrivelse av hovedtrekkene i hvordan 

drosjemarkedet er regulert i dag, før grunnlaget for regulering i Norge drøftes nærmere.  

6.2 Hovedtyper regulering av drosjemarkedet 

En regulering kan defineres som enhver handling eller inngrep fra myndighetene som er 

ment å forandre adferden til individer, grupper, bedrifter mv. Regulering kan gi rettigheter 

eller begrensninger.  

Reguleringer begrunnes ofte med ulike former for markedssvikt, jf. diskusjonen over. 

Siktemålet med regulering er da å bringe økonomien nærmere en effektiv ressursallokering.  

Som nevnt finnes det flere mulige kilder til markedssvikt i drosjemarkedet. Drosjemarkedet 

både internasjonalt og i Norge er således omfattet av en rekke ulike former for regulering, 

der hovedkategoriene er regulering av kvalitet, markedsadferd, pris og tilgang. Disse vil 

gjennomgås kort under, før man i denne rapporten foretar en mer kritisk drøfting av 

reguleringsbehovet i neste kapittel. 

Regulering av markedsadgang. Regulering av markedsadgang skjer først og fremst gjennom 

tildeling av løyve. I Norge er dette knyttet både til behovsprøving og kvalitetskriterier som 

må oppfylles. Regulering av markedsadgang henger sammen med behovet for å regulere 

pris, men for så vidt også behovet for å sikre en viss kvalitet og et stabilt drosjetilbud 

gjennom plikter knyttet til løyvet. Motstykket til dette er at løyvehavere sikres et rimelig 

stabilt inntektsgrunnlag.  

Behovsprøvingen er med andre ord ment å sikre sjåførene et rimelig inntektsnivå, samtidig 

som dette pålegger sjåførene en kjøreplikt slik at kundene er sikret et drosjetilbud hele 
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døgnet, og over hele landet. 60 Videre kan det stilles krav til utstedelse av løyve slik at 

sikkerhet og kvalitet blir ivaretatt. 

Det kan også argumenteres for regulering av markedsadgang gjennom et 

overetableringsargument («excess entry») knyttet til eksistensen av skalafortrinn og at for 

mange aktører kommer inn i markedet. Markedssvikten er knyttet til for høye faste 

kostnader (for mange biler), noe som driver opp gjennomsnittskostnadene.  Fri etablering 

kan med andre ord føre til lav kapasitetsutnytting (mye ventetid for sjåfører før ny tur) og 

høyere kostnader per tur. 

Generelt vil regulering av markedsadgang gi opphav til en ekslusivitetsrente for dem som er 

innenfor. Verdien av et drosjeløyve kan i enkelte drosjemarkeder være betydelig. Hvor stor 

eksklusivitetsrenten er, avhenger blant annet av regler knyttet til omsetning av løyve, om og 

hvordan prisene er regulert, krav til løyvet osv. Eksistensen av en slik eksklusivitesrente gir 

også opphav til en betydelig interesse i å bevare denne, noe som gir seg utslag i intens 

lobbyvirksomhet mot endringer som truer den merfortjenesten som er knyttet til 

eksklusivitetsrenten. 

Regulering av markedsadgang skjer også gjennom at det kreves tillatelse fra 

fylkeskommunen til å opprette drosjesentral. Hver løyvehaver er forpliktet til å være 

tilsluttet en sentral, dvs. at det er en tilslutningsplikt. Ved at det kreves tillatelse fra 

løyvemyndighet for å etablere drosjesentral kan det imidlertid også stilles krav til å gi slik 

tillatelse. I Oslo er det for eksempel en grense for hvor stor andel av det totale antall løyver 

som kan være tilknyttet en enkelt sentral (50 prosent). Videre stilles det krav til 

prisopplysning. 

Regulering av pris. Den tradisjonelle begrunnelsen for å prisregulere drosjenæringen er at 

behovsprøvingen av drosjeløyver begrenser etableringsmulighetene i næringen. Drosjer har 

dermed enerett på å utføre en viss type persontransport, og det er fare for at denne 

eneretten sammen med lav tilgjengelighet gjør det mulig å heve prisen på drosjetjenester 

utilbørlig. I tillegg kan det også argumenteres for at informasjonsproblemer (asymmetrisk 

informasjon og søkekostnader), samt at drosjemarkedets flytende karakter gir en 

begrunnelse for prisregulering. 

Regulering av kvalitet. Regulering av kvalitet er først og fremst rettet mot å ivareta 

passasjerenes sikkerhet, og omfatter en rekke ulike dimensjoner som standard på kjøretøy, 

ulike krav til sjåfør, herunder ferdigheter, krav til vandel og lokalkunnskap. Regulering av 

kvalitetskrav skjer som nevnt gjennom de ulike krav til å få drosjeløyve, krav om kjøreseddel 

og eventuelt krav om kjentmannsprøve. 

                                                 

60 Jf. blant annet TØI rapport 646/2003 kapittel 2.7. 
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Regulering av markedsadferd. Med regulering av markedsadferd menes f.eks. krav til 

prisopplysning for sentraler, prisopplysning på og i drosjer, adferd i forhold til kunder, krav til 

taksameter og kalibrering, kjøreplikt, krav til stasjoneringssted, samt krav om å være 

tilknyttet en sentral.61  

                                                 

61 I geografiske områder der kjøregrunnlaget for drosjer er så lite at det ikke er grunnlag for å danne en 

drosjesentral, gis såkalt bopelsløyve til drosjeeierne. Bopelsløyvehavere opererer med utgangspunkt i det distrikt 

de blir tildelt gjennom løyvet, og pålegges således ikke tilslutningsplikt til noen sentral. 
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7 Vurdering av reguleringene for drosjemarkedet i Norge  
Gjennomgangen over viser at drosjemarkedet er regulert på en rekke ulike måter, og at det 

er en rekke ulike myndigheter som er involvert i å fastsette rammene for næringen. Alt fra 

markedsadgang, priser, adferd til tjenestekvalitet er regulert. Men samtidig har 

gjennomgangen over også vist at det er spesifikke utfordringer knyttet til markedets 

egenskaper så vel som konkrete politiske målsettinger som er søkt løst med reguleringene.  

Videre er det slik at enkelte former for regulering har vært nødvendig på grunn av 

eksistensen av andre reguleringer, dvs. at regulering har avlet behov for ny regulering. Det 

innebærer at vi ikke kan fjerne eller endre en form for regulering, uten å se det i 

sammenheng med andre former for regulering. 

Pris- og tilgangsregulering i et marked er imidlertid beheftet med betydelige utfordringer. Å 

fastsette hva som er riktig antall aktører, eller hva det reelle behovet for tilbydere er, er 

ingen liten utfordring for en regulator - selv med god markedskunnskap. Det er heller ingen 

liten utfordring for regulator å fastsette «riktig pris» for en vare eller tjeneste. Uansett gir 

prisregulering en rigid og lite fleksibel prissetting som påvirker samfunnsøkonomisk 

effektivitet ved at prisene gir signaler om optimal ressursallokering. Dette gjelder også ved 

regulering av drosjemarkedet.  

Det er også et sentralt spørsmål om rammebetingelsene er tilpasset dagens digitale 

virkelighet. Vi vet at nye digitale muligheter og nye plattformer for å matche tilbud og 

etterspørsel etter persontransport utfordrer den etablerte næringen, så vel som rammene 

den opererer under. 

Sunn konkurranse er viktig for å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det er 

utvilsomt slik at reguleringene som drosjenæringen omfattes av, påvirker konkurransen. 

OECD har gjennom Competition Assessment Toolkit (OECD 2011) utviklet en metodikk som 

kan brukes for å vurdere og identifisere konkurransebegrensende reguleringer. Metoden gir 

en sjekkliste med fire punkter: 

(i) reguleringer som virker etableringshindrende, dvs. reguleringer som begrenser 

antall eller typen tilbydere;  

(ii) reguleringer som hindrer effektiv konkurranseatferd, dvs. reguleringer som 

begrenser tilbyderes mulighet til å konkurrere;  

(iii) reguleringer som påvirker bedriftsøkonomiske valg, dvs. reguleringer som 

begrenser tilbyderes insentiver til å konkurrere; og  

(iv) reguleringer som begrenser forbrukernes valgmulighet og informasjonsgrunnlag. 
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Hvis slike reguleringer identifiseres, bør de analyseres nærmere. Ikke minst må det vurderes 

om formålet bak reguleringen kan oppnås på en mindre konkurransebegrensende måte. 

Ytterligere holdepunkter, eller prinsipper, for god regulering er:62 

 Proporsjonalitet: Myndighetene bør kun intervenere når det er nødvendig. Inngrepet 
bør være formålstjenlig, og kostnadene ved reguleringen bør kartlegges, tallfestes og 
minimeres. Hvis reguleringene gir vesentlige ekstrakostnader for konsumenter eller 
bedrifter, bør det vurderes om de samme formål kan oppnås på en mindre kostnads-
krevende måte.  

 Ansvarliggjøring: Regulator må kunne begrunne avgjørelsene om regulering og 
begrunnelsen og beslutningsgrunnlaget bør utformes slik at det kan vurderes av 
andre utenfor reguleringsmyndigheten. 

 Konsistens: Ulike reguleringer må være konsistente med hverandre, og nye 
reguleringer bør vurderes opp mot eksisterende. 

 Transparens: Begrunnelsen for reguleringer må være klart definert, og 
bestemmelsene må være brukervennlig utformet. 

 Målrettet: Reguleringer må fokusere på problemet og minimere bieffekter. 

Samlet utgjør betraktningene over et godt utgangspunkt for å vurdere 

rammebetingelsene for drosjenæringen. I det følgende vurderes ulike aspekter ved 

drosjenæringens rammebetingelser knyttet til regulering av i) pris, ii) etablering, og iii) 

kvalitet og adferd med utgangspunkt i premissene som er stilt opp over. 

7.1 Prisinformasjon og prisregulering 

Bruken av prisregulering har sin bakgrunn i antagelsen om at manglende konkurranse kan 

føre til at prisene blir høyere enn de ville vært i et konkurranseutsatt marked. Manglende, 

eller svak konkurranse kan være forårsaket av markedssvikt, for eksempel med opphav i 

markedsmakt og monopoler, eksterne virkninger, asymmetrisk informasjon eller 

drosjemarkedets «flytende karakter», jf diskusjonen over. 

Som nevnt, fastsetter Konkurransetilsynet maksimalpriser for drosjekjøring i områder uten 

konkurranse.63 Grunnlaget for dette er Forskrift om takstberegning og maksimalpriser, som 

er hjemlet i pristiltaksloven. Pristiltaksloven er en særlov som gir hjemmel til generell 

prisregulering ved fare for uvanlige endringer i prisnivået. Prisregulering er med andre ord et 

ekstraordinært virkemiddel som kan anvendes i de tilfeller hvor dette er nødvendig for å 

fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.  

                                                 

62 Principles of Good Regulation, The Better Regulation Task Force, UK. 
63 Se Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn (FOR-

2010-09-30-1307), https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-09-30-1307. 
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Med hjemmel i loven kan det gjøres vedtak om maksimalpriser, minstepriser, prisstopp, 

prisberegninger, rabatter, maksimalavanser, leverings- og betalingsvilkår og andre 

bestemmelser om priser, fortjenester og forretningsvilkår.  

Når det fastsettes maksimalpriser for drosjekjøring er dette altså med grunnlag i 

pristiltaksloven og forskriften om takstberegning og maksimalpriser. Drosjene står vel og 

merke fritt til å ta lavere priser enn maksimalprisene. 

Konkurransetilsynet har også myndighet til å unnta områder fra maksimalprisregulering. 

Dette vil være aktuelt for områder der det er tilstrekkelig med konkurranse mellom drosjer 

og drosjesentraler.64 I disse områdene kan drosjene sette prisene fritt. Videre har 

Konkurransetilsynet også ansvar for valg av takstsystem i drosjenæringen.  

Med bakgrunn i avviklingen av prisreguleringen på 80- og 90-tallet og overgangen til en mer 

moderne konkurransepolitikk for å legge til rette for en mer effektiv utnyttelse av 

samfunnets ressurser, er det betimelig å spørre om det fortsatt er grunnlag for 

prisregulering av drosjemarkedet.  

Ett problem er knyttet til at bruken av regulerte maksimalpriser i seg selv kan fungere 

begrensende på priskonkurranse ved at det legger til rette for koordinering blant 

drosjeselskapene. Dette er OECD inne på i en rapport om regulering og deregulering av 

drosjemarkeder fra 2007: 

«Price controls such as maximum prices can be counterproductive insofar as they serve as a vehicle of 

co-ordination for price-setting by taxi firms.» 65 

I tillegg er utfordringene knyttet til informasjonsasymmetri - som tidligere begrenset 

mulighetene for priskonkurranse i drosjemarkedet - i ferd med å endre seg med fremveksten 

av digitale verktøy. Den teknologiske utviklingen, tilgang på internett, og utbredelse av 

smarttelefoner har med andre ord gjort at online prissammenligning og bestilling er en 

mulighet i alle de ulike segmentene av drosjemarkedet: ved bestilling hjemmefra, ute på 

gaten, eller på drosjeholdeplass. 

Dette innebærer at det er mulig å legge til rette for at drosjepriser fra konkurrerende 

leverandører lett kan sammenlignes – på gaten - i en «app» før bestilling. Drosjekundene har 

i dag bedre mulighet til å orientere seg om drosjepriser fra konkurrerende leverandører enn 

noen gang før, til en meget lav kostnad. Den teknologiske utviklingen har altså endret 

grunnlaget for regulering. Det er imidlertid noen forutsetninger som må innfris for at det 

skal bli mer enn bare et grunnlag.  

                                                 

64 Dette gjelder de fleste større byene og enkelte andre tettbygde strøk. 
65 Round table 133, (De)regulation of the taxi industry, OECD og ECMT, 2007. 
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At prisene er tilgjengelige og lette å forstå er helt sentralt i denne sammenheng. Dette har 

vist seg å være problematisk i drosjemarkedet i Norge. Takststrukturen har vært relativt 

komplisert og vanskelig tilgjengelig. I tillegg varierer prisene mellom ulike tider på døgnet og 

gjennom uken. I Norge har det som nevnt over vært iverksatt ulike tiltak fra flere hold for å 

bedre tilgjengeligheten av prisinformasjon for kundene. Krav om prisopplysning i og utenfor 

drosjen var ett virkemiddel. Videre var formålet med å endre takstsystemet til parallelltakst 

nettopp å gjøre takststrukturen enklere og mer oversiktlig for drosjekundene, samt å legge 

bedre til rette for prissammenligning. Utfordringen for kundene er imidlertid ikke bare å få 

tilgang til selve prisene, men også å beregne den totale prisen de forventer å betale for en 

drosjetur – fra de ulike aktuelle leverandørene. 

Tiltakene har altså vært nødvendige utgangspunkt, men ikke tilstrekkelige. For å bedre 

prisinformasjonen ytterligere slik at drosjekundene er i stand til å foreta kvalifiserte valg 

mellom ulike drosjeselskap i alle markedssegmenter, og således stimulere til virksom 

konkurranse mellom drosjeforetak, er det nødvendig med flere tiltak: Det kan være behov 

for å egge til rette for prisportaler og utvikling av prisapplikasjoner for smarttelefoner 

(«app'er») samt styrke kravene om prisinformasjon. 

Prisportaler og app'er. Prisapplikasjoner for smarttelefoner som beregner prisen på turen 

fra ulike drosjeforetak vil gjøre prissammenligning mye lettere for kundene. Kunden kan da 

enkelt foreta et bevisst valg basert på pris. En slik applikasjon vil også kunne ta høyde for 

andre parametere enn pris som er viktig for kunden, for eksempel ventetid. I den senere tid 

har flere slike applikasjoner dukket opp i markedet. Så langt Konkurransetilsynet kjenner til 

er det kun applikasjonen «TaxiAdvisor» som sammenlikner priser mellom sentralene.  

Applikasjonen «TaxiNå!» gir informasjon om nærmeste drosje eller drosjeholdeplass. Flere 

av drosjesentralene har utviklet egne applikasjoner for bestilling av drosjeturer.  

For øvrig har Norges Taxiforbund opprettet en prisportal67 på internett hvor kunden kan 

sammenligne priser mellom drosjesentraler i områder med flere tilbydere, og få pris- og 

kontaktinformasjon for tilbydere av drosjetjenester i hele Norge.68 På Gardemoen er det 

opprettet en prisportal ved drosjeholdeplassen der kundene kan velge mellom ulike 

drosjeselskap ved å taste hvor de skal og få opp en liste med priser. 

Prisportaler og drosjeapp'er kan gi positive virkninger for kundene ved at 

prisgjennomsiktigheten blir forbedret. For eksempel var kraftprisportalen et viktig redskap 

for å skape konkurranse i kraftmarkedet da dette ble deregulert på 90-tallet.  

                                                 

67 Taxikalkulator.no 
68 Det er likevel slik at prisene som oppgis gjennom portalen kun er retningsgivende, og det er ikke tatt høyde for 

eventuelle fastpristilbud, og tillegg for bompenger og/eller fergebilletter. 
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For at drosjeapplikasjoner som gir sammenlignende prisopplysninger skal bidra til å styrke 

konkurransen, må de imidlertid ha et tilstrekkelig antall brukere. Det må lønne seg i form av 

flere kunder og bedre kapasitetsutnyttelse å fremstå som billigst i app'en.69 

Det er fortsatt et stykke igjen til at slike verktøy anvendes i så stor grad at det har den 

tilsiktede effekt. En forutsetning for at det kan utvikles slike løsninger, og at utviklingen 

stimuleres, er at prisene er digitalt tilgjengelige for uavhengige utviklere. Først da kan nye 

innovative app'er lages; da kan det settes opp display for bestilling ved alle de viktigste 

holdeplassene; da kan det utvikles nye nettsider for prissammenligning og bestilling på nett. 

Utviklere av app'er har en selvstendig interesse i å markedsføre disse slik at de får mange 

brukere, og således bidra til at den tilsiktede konkurranseeffekten utløses.  

I Oslo har for eksempel drosjesentralene plikt til «å sørge for at standardisert informasjon 

om pris og kvalitet på tjenesten gjøres tilgjengelig for ulike elektroniske 

informasjonsapplikasjoner og -tilbydere.»70 

Krav om prisopplysning. Internasjonale erfaringer med deregulering av drosjemarkedet viser 

at det kan være nødvendig å styrke kravene til prisinformasjon. 

I Oslo har drosjesentralen plikt til å: «å sørge for prisinformasjon som fyller kravene i 

prisopplysningsforskriften § 3, herunder påse at drosjer tilknyttet sentralen er utstyrt med 

nødvendig og godt synlig prisinformasjon og at sentralens prisinformasjon er tilgjengelig på 

internett. Sentralene plikter å offentliggjøre prisinformasjon i et åpent digitalt format. 

Drosjesentralene plikter å sørge for prisinformasjon på alle drosjeholdeplasser i Oslo 

kommune. Prisinformasjonen skal slås opp på stolpe for skilt 514 «Holdeplass for drosje» og 

tilfredsstille øvrige retningslinjer for slike prisoppslag gitt av Vegdirektoratet. 

Prisinformasjonen skal ta utgangspunkt i standardtabellen med jamførpris og blant annet 

inneholde opplysninger om startpris, minstepris, pristillegg for helg/natt/høytid og eventuelle 

fastpriser til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen.»71 

Det kan bli nødvendig å gå enda lenger, jf. erfaringer fra Sverige, der det ifølge 

Forbrukerrådets Taxiutredning er «observert biler med pris på 1.500 kr. for standardturen på 

10 km». Sverige innførte fra 1. januar 2015 strengere regler for prisinformasjon, der det må 

dokumenteres at kunden har blitt informert om pris på forhånd. 

Fri prissetting, lett tilgjengelig og sammenlignbar prisinformasjon samt krav om 

prisopplysning er imidlertid ikke nok til å skape sunn konkurranse hvis ikke tilbudssiden er 

mer fleksibel enn i dag. Når tildeling av drosjeløyver er behovsprøvet, innebærer det kun 

                                                 

69 I konsentrerte markeder kan prisportaler også virke konkurransebegrensende dersom det blir lett å få oversikt 

over konkurrentenes priser gjennom app'en eller prisportalen. 
70 Se https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2013-05-15-490 
71 Se https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2013-05-15-490 
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fleksibilitet ift. utnytting av det enkelte kjøretøy. Den enkelte drosje kan kjøres 

døgnkontinuerlig, eller bare en del av dagen, avhengig av etterspørsel. Men antall kjøretøy 

er gitt. Tilbudssiden er med andre ord ikke er så fleksibel som den må være i et marked der 

etterspørselen varierer mye over døgnet og uken - til dels stokastisk - og prisene kan settes 

fritt og der det er fri etablering.  

7.2 Etableringsbarrierer 

Løyvebegrepet er et sentralt begrep i drosjemarkedet. Det kreves løyve for å kjøre drosje, og 

for å etablere drosjesentral. Fordelen ved at det kreves løyve, er at løyvemyndigheten også 

kan oppstille krav til å få løyve. Videre har man også en sanksjonsmekanisme dersom 

betingelsene knyttet til å ha løyvet ikke innfris: løyvet kan mistes.72 Å oppstille krav til å få 

løyve, både for å kjøre drosje og å etablere drosjesentral, kan således være hensiktsmessig. 

Men det er også viktig at kravene er forholdsmessige. Det betyr at de ikke må gå lenger enn 

nødvendig for å oppnå målsettingen.  

Noen av løyvekravene er etter Konkurransetilsynets oppfatning proporsjonale, dvs. 

målrettet i forhold til det som ønskes oppnådd. Særlig viktig er det å stille krav som 

innebærer at passasjerene kan føle seg trygge på sjåfør og kjøretøy. Men der er andre krav 

som det kan stilles spørsmålstegn ved om er forholdsmessige. Disse vil drøftes under. 

Behovsprøving. Antall drosjeløyver er regulert ved behovsprøving. Det er de enkelte 

fylkeskommunene som foretar behovsprøvingen.  Behovsprøving gjøres både i 

maksimalprisregulerte områder og i områder som er unntatt maksimalprisregulering.  

Behovsprøvingen utgjør en vesentlig etableringshindring for nye aktører, og den setter 

begrensninger for både etablerte og potensielle nye aktører når det gjelder å kunne fylle 

udekket etterspørsel i enkeltreisesegmentet, eller det å være aktive og troverdige 

kandidater i kontraktsmarkedet. 

Generelt er de faglige argumenter for å regulere adgang til drosjebransjen svake, jf. 

diskusjon i OECD «Taxi services regulation and competition» (DAF/COMP/WP2(2007)5). 

Argumentene er gjerne knyttet til at manglende adgangsbegrensning (på kort sikt) fører til 

overetablering, dårlig kapasitetsutnytting og svekker inntektsgrunnlaget for aktørene i 

næringen. På kort sikt kan også drosjetakstene øke for å oppveie konsekvensene av dårlig 

kapasitetsutnytting, herunder at det betales for bedre tilgjengelighet. En svakhet ved 

argumentet er selvsagt at det baseres seg på den kortsiktige utviklingen. På lengre sikt vil 

kapasitet tilpasses etterspørselen. Drosjesjåfører vil vurdere inntektspotensialet ved å kjøre 

                                                 

72 For at denne sanksjonsmuligheten skal fungere etter hensikten, må den også brukes. I Forbrukerrådets 

"Taxiutredning (2013) samt Posisjonsnotat av 25.11.2015 «Trenger ny organisering av taximarkedet» fremgår 

det at muligheten til å frata kjøreseddelen fra sjåfører som er uskikket til å kjøre drosje og sanksjonere 

løyvehaveres brudd på regelverk ved tilbakekalling av løyve i liten grad benyttes. 
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drosje opp mot andre alternativer. Hvis drosjekjøring også kan være bierverv får man 

ytterligere fleksibilitet i tilbudet ift. å ivareta etterspørselstopper, behov for kapasitet på 

natt, samt ad hoc etterspørsel i rurale strøk.  

Argumentets gyldighet svekkes ytterligere ved de muligheter som den teknologiske 

utviklingen skaper for å lettere matche kunder og tilbyder på nye digitale plattformer, og at 

dette sammen med fleksibilitet i tilbud og prising innebærer bedre kapasitetsutnytting. 

Krav om stasjoneringssted, kjøreplikt og at drosje skal være hovederverv. Det følger av 

yrkestransportforskriften at «Drosjetransporten skal skje i tilknytning til 

stasjoneringsstedet», og at «Løyvehaver skal først og fremst dekke behovet for 

drosjetransport innenfor sitt løyvedistrikt.» Dette kravet legger ganske store begrensinger på 

hva løyvehaver kan gjøre og ta av turer utenfor løyvedistriktet, for eksempel er det «ikke 

tillatt å utføre oppdrag mellom steder utenfor løyvedistriktet, med mindre oppdraget 

kommer fra drosjesentral i det løyvedistrikt hvor oppdraget starter.»  

I yrkestransportforskriften er det også et krav om at den som innehar drosjeløyve som 

hovedregel ikke skal ha annet hovederverv eller heldagsstilling. Kjøreplikten innebærer på 

sin side at løyvehaveren må ha drosjebilen i drift på de tider løyvemyndigheten fastsetter.73  

Bakgrunnen for disse kravene er å tilfredsstille behovet for å ha et godt drosjetilbud i hele 

løyvedistriktet til alle døgnets tider.  Behovsprøving av løyveutstedelse kan betraktes som en 

«gjenytelse» for kjøreplikt og kravet om at drosje skal være hovederverv.  

På den ene siden innebærer kravet om at drosjekjøring skal være hovederverv en betydelig 

sløsing med ressurser, særlig på steder der etterspørselen er forholdsvis liten og ad hoc 

preget. I et produktivitetsperspektiv er det med andre ord åpenbart uheldig. Dersom det 

legges til rette for at drosjeetterspørselen kan dekkes gjennom en kombinasjon av fulltids- 

og deltidsarbeid vil tilbudssiden være mye mer fleksibel. 

Både i distriktene og i byene er det trolig mange som har mulighet og ønske om å ha drosje 

som bierverv, eller som har mulighet og ønske om å kjøre om natten eller i helgene. 

Resultatet blir en mye mer fleksibel tilbudsside og bedre ressursutnytting, og 

arbeidskraftproduktiviteten vil øke. Et viktig virkemiddel for å ha et fleksibelt drosjetilbud – 

også i distriktene – er med andre ord å legge til rette for at drosjekjøring kan være hoved- så 

vel som bierverv. 

Generelt bør det ikke legges større begrensinger, eller knyttes større krav til løyvet enn 

strengt tatt nødvendig. I næringslivet for øvrig skal det være tungtveiende grunner for at det 

kan legges begrensinger på når og hvor et foretak kan drive sine forretning.  

                                                 

73 Se yrkestransportforskriften § 38 sammenholdt med § 46 syvende ledd.  
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Tildeling etter ansiennitet.  Enhver form for tilgangsregulering skaper et behov for å 

etablere regler for å avgjøre hvem som skal få tilgang, dvs. løyve. Yrkestransportforskriften 

sier at dersom ikke særlige grunner taler mot at vedkommende gis løyve, har søker med 

minst to års ansiennitet som fulltids drosjefører i løyvedistriktet fortrinnsrett til løyve som 

blir ledig ved at en løyvehaver dør eller opphører med virksomheten. 

Generelt er tildeling av eksklusive rettigheter etter ansiennitet problematisk ut fra et 

konkurranseperspektiv. Dersom det først skal være en for tilgangsregulering, tilsier 

samfunnsøkonomisk effektivitet at tildeling av eksklusive rettigheter bør baseres på 

konkurranseprinsippet. Behovet for slike tildelingskriterier vil dog elimineres dersom 

behovsprøvingen fjernes. 

Stordriftsfordeler og tiltak for å hindre monopolisering. En forutsetning for effektiv 

priskonkurranse er konkurrerende sentraler. Imidlertid er det stordriftsfordeler og 

nettverkseffekter knyttet til drift av sentraler. Stordriftsfordeler knyttet til drift av 

drosjesentralene har vært relatert til de relativt store investeringskostnader ved å opprette 

en sentral, og små kostnader forbundet med å knytte til seg en ny bil. Det er videre 

nettverkseffekter på grunn av at en sentral er mer attraktiv både for kunder og sjåfører desto 

flere løyvehavere som er knyttet til sentralen.  

En av grunnene til dette er at forventet ventetid for kundene blir mindre jo flere drosjer som 

er knyttet til sentral. I en forskningsrapport fra SNF som viser resultatene av en 

spørreundersøkelse blant drosjekunder i Bergen, fremgår det da også at kundene ved valg av 

drosjeselskap foretrekker det største selskapet, fordi de vektlegger kort ventetid og at 

drosjen kommer til avtalt tid. Interessant nok, kommer pris langt nede på listen over hva 

som er av betydning for valget, og mange respondenter er ikke klar over at det i det hele tatt 

eksisterer prisforskjeller mellom selskapene. I motsetning til ved bestilling av drosje, velger 

de aller fleste kundene første drosje i køen på en holdeplass uten hensyn til hvilken sentral 

drosjen er tilknyttet. 

Resultatet er at vi får en tendens i retning av få og store sentraler, noe som kan begrense 

konkurransen og gjøre det mulig å ta ut økt grad av monopolprofitt. 

I forskningsarbeidet i regi av SNF pekes det da også på at en dominerende sentral som 

utfordres av flere små, men ingen større sentraler, antakelig ikke vil stå overfor effektiv 

priskonkurranse.74 Dette peker i retning av å regulere markedsandelen til den største 

aktøren, jf. forskning i regi av SNF,75 og at løyve for å operere som drosjesentral kan være et 

hensiktsmessig virkemiddel i så måte.  

                                                 

74 Se SNF Rapport nr. 01/11 «Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen» 
75 Se SNF Rapport nr. 03/12 «Konkurranse i drosjemarkedet» 
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I tråd med dette, har enkelte fylkeskommuner satt tak for hvor stor en enkelt sentral kan 

være. For eksempel i Oslo76 må drosjesentraler ha godkjenning fra løyvemyndigheten, og det 

er begrenset hvor mange løyver som kan knyttes til den enkelte sentral: «En drosjesentral 

kan ikke ha tilknyttet mer enn maksimalt 50 % av det totale antall løyver, herunder 

reserveløyver, i Oslo kommune. Dersom et konsern driver ulike drosjesentraler, skal 

løyvetallet etter første punktum regnes i forhold til løyvetallet i konsernet og ikke i forhold til 

den enkelte drosjesentral. Tilsvarende gjelder der samme person(er) direkte eller indirekte 

eier 33,33 % eller mer av ulike selskaper som driver drosjesentral i Oslo.»77 

Et tak på 50 % av det totale antall løyver for en enkelt sentral kan imidlertid også medføre at 

når taket er nådd for den største aktøren, vil alle de gjenværende sjåførene samle seg hos 

den nest største sentralen, slik at en ender opp med et duopol med to helt like store 

sentraler, noe som heller ikke er så gunstig fra et konkurranseperspektiv. Erfaringer fra de 

store byene tilsier ikke at dette tegner å bli et stort problem. 

Dog er det klart at dersom det ikke lenger stilles krav om løyve for å etablere drosjesentral, 

begrenses også mulighetene for å stoppe en monopolisering av markedet. Det er ikke 

utenkelig at en stor del av løyvehaverne vil melde overgang til den største sentralen i hvert 

område.  

Behovet for å løyveregulere sentraler må imidlertid vurderes på grunnlag av å se fremover - 

ikke bakover. Et vel tilpasset reguleringsmessig rammeverk med lave etableringsbarrierer vil 

begrense sentralenes mulighet til å utøve markedsmakt og øke prisene. Videre utfordres de 

tradisjonelle drosjesentralene stadig av nye digitale plattformer for å matche tilbud og 

etterspørsel. Samtidig innebærer den teknologiske utviklingen gode muligheter til å 

sammenligne priser fra ulike drosjeleverandører før bestilling i alle markedssegmenter.  

Det er også vanskelig å argumentere for at det - gitt et moderne rammeverk basert på en 

selskapsmodell78 og konkurranse, der alle kommersielle beslutninger, herunder pris og 

økning i kapasitet, tas av et foretaket - skal legges andre begrensinger på organisk vekst enn 

det som gjelder for resten av næringslivet. I et rammeverk tilpasset konkurranse svekkes 

altså grunnlaget for en særegen løyveregulering av sentraler. 

Fysisk løyvehaver. I dag gir yrkestransportloven og yrkestransportforskriften kun tillatelse til 

at drosjeløyve kan tildeles fysiske personer. Disse er stort sett registrert som 

enkeltpersonforetak. Som hovedregel tildeles maksimalt ett drosjeløyve til hvert 

enkeltpersonforetak. Det er kun et fåtall løyvehavere som har flere drosjeløyver. Hvert 

                                                 

76 Se https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2013-05-15-490 
77 Det er i dag lange ventelister for å bli tilknyttet til de største sentralene i flere byer. 
78 Jf. diskusjonen i neste avsnitt. 
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drosjeløyve er knyttet til en drosjebil. Grunnlaget for organiseringen av drosjevirksomheten 

er med andre ord hovedsakelig ett drosjeløyve - en bil. 

Konkurransetilsynet har ved flere anledninger79 pekt på at muligheter til å organisere seg på 

alternative måter vil kunne bedre konkurranseforholdene i markedet. Ved å gi adgang til at 

også juridiske personer kan være løyvehavere, ikke nødvendigvis kun for ett, men gjerne 

flere løyver, vil det kunne skape mer dynamikk i markedet som følge av økte 

responsmuligheter og nyetablering.  

Også Forbrukerrådet peker i sin «Taxiutredning» på at en selskapsmodell, i tillegg til å være 

ansvarlig for prising og kvalitet, vil gi mer ryddige og profesjonelle ansettelsesforhold enn i 

dagens situasjon med enkeltpersonforetak som arbeidsgiver for ansatte sjåfører. 80 

Nåværende regjering er også opptatt av dette, og sier i sin regjeringserklæring 7. oktober 

2013 at de vil «åpne for at drosjesentraler og bedrifter innen drosjenæringen kan organiseres 

på samme måte som andre bedrifter».  

En slik omlegging må for øvrig sees i sammenheng med behovsprøvingen. Ved en slik modell 

må det være selskapet som vurderer mulighetene for nyetablering, og behovet for drosjer i 

markedet. 

7.3 Regulering av kvalitet og markedsadferd 

Det er gode grunner til å ha reguleringer som sikrer kvalitet i drosjemarkedet, både i forhold 

til sjåfør og i forhold til kjøretøy. Passasjerene skal føle seg trygge.  

Viktige kvalitets- og adferdskrav kan ivaretas ved at det fortsatt er nødvendig med løyve for 

å kjøre drosje. Løyveordningen må imidlertid være tilpasset slik at det kan fungere innenfor 

en selskapsmodell, der ansvaret for at kravene er innfridd påhviler selskapet sjåførene er 

ansatt hos; en som etablererer et enkeltpersonforetak, og som ønsker å ha drosjekjøring 

som et bierverv; samt ift. sjåfører som tilbyr sine tjenester innenfor nye digitale plattformer 

som for eksempel Über.  

Kravene må imidlertid være forholdsmessige, dvs. ikke gå lenger enn nødvendig for 

måloppnåelse. Uforholdsmessige krav vil fungere som en etableringsbarriere, og således 

begrense fremveksten av nye aktører og innovative tjenester. 

Det er også viktig at det legges til rette for at konkurransen skjer på like vilkår. For eksempel 

er det uheldig om seriøse aktører utkonkurreres ved at noen sjåfører tar lettere på 

sikkerheten eller jukser med innbetaling av skatter og avgifter. Dette er et relevant poeng 

                                                 

79 Se for eksempel Konkurransetilsynets høringssvar til Forbrukerrådet i forbindelse med Forbrukerrådets 

taxiutredning fra 2013 (sak 2013/0896-4) og foredrag på Bergen Center for Competition Law and Economics 15. 

mai 2013 – Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet. 
80 Se for øvrig Forbrukerrådets drøfting av dette i «Taxiutredning» (2013) 
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også i konkurransen mellom etablerte og nye plafformer for formidling av drosjetjenester. Et 

annet aspekt ved konkurranse på like vilkår er engangsavgiften. I dag betales kun 40 prosent 

av engangsavgiften på biler som benyttes som drosje, forutsatt at bilen benyttes som drosje i 

tre år. Avgiftssystemet må tilpasses at drosjekjøring også kan være bierverv.81  

Det er i den sammenheng svært viktig å sanksjonere brudd på forutsetningene for å ha 

løyve.  I Forbrukerrådets «Taxiutredning» (2013) samt Posisjonsnotat av 25.11.2015 

«Trenger ny organisering av taximarkedet» fremgår det at muligheten til å frata 

kjøreseddelen fra sjåfører som er uskikket til å kjøre drosje og sanksjonere løyvehaveres 

brudd på regelverk ved tilbakekalling av løyve i liten grad benyttes.  

Som et tiltak for å redusere antall sjåfører i markedet som ikke bør kjøre drosje, må 

løyvemyndighetene ha effektive sanksjonsmidler. Konkurransetilsynet vil i tillegg 

understreke betydningen av at sanksjonsmidlene faktisk brukes for at det fungerer etter 

hensikten. 

  

                                                 

81 Et tiltak som kan vurderes for å tilpasse denne avgiftslettelsen til et rammeverk som tillater at drosjekjøring 

også kan være bierverv - samtidig med det er effektivt virkemiddel mot å ikke oppgi inntekter fra drosjekjøring 

til skattemyndighetene - er at reduksjon av engangsavgiften forholdsmessig er knyttet til dokumentert kjøretid 

som drosje.  
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8 Anbefalinger  
Dagens regulering av drosjemarkedet legger ikke til rette for effektiv konkurranse og 

produktivitetsvekst. Ikke minst har den teknologiske utviklingen medført at grunnlaget for 

prisregulering i drosjemarkedet har endret seg. 

De fleste har i dag tilgang til internett. Over 80 prosent av befolkningen har en smarttelefon. 

Billigste og/eller nærmeste drosje kan i prinsippet bestilles med få tastetrykk på en 

smarttelefon til svært lav kostnad. Høye søkekostnader og informasjonsasymmetri, som 

tidligere var en vesentlig utfordring for å skape effektiv konkurranse i dette markedet, har 

med andre ord blitt vesentlig svekket som argument for prisregulering. Særlig gjelder dette 

om prisinformasjon fra konkurrerende drosjeselskap er lett tilgjengelig på alle 

bestillingspunkter, ikke minst ved praiing på gaten ved bruk av smarttelefon og app'er.  

Nå - nærmere førti år etter at prisregulering ble erstattet med troen på konkurranse i resten 

av økonomien - mener Konkurransetilsynet derfor at tiden er moden for å avvikle 

prisregulering også i drosjenæringen. 

Prisregulering kan imidlertid ikke fjernes uten at man samtidig ser på behovet og rammene 

for å regulere etablering i dette markedet. Det er begrensede muligheter for å skape 

konkurranse på pris om det det ikke også er fleksibilitet på tilbudssiden.  

Det kan imidlertid være hensiktsmessig at en reform i retning av et moderne rammeverk for 

drosjenæringen gjennomføres gradvis, der man først kan starte med å oppheve 

behovsprøvingen og tilpasse løyvekrav i de områdene som i dag ikke er underlagt 

prisregulering. 

Kapitalkostnadene ved å etablere seg i drosjemarkedet er forholdsvis lave. Den vesentligste 

etableringsbarrieren er knyttet til det behovsbaserte løyvesystemet. Konkurransetilsynet er 

av den oppfatning at behovsprøvingen bør fjernes i hele landet. Behovsprøvingen begrenser 

tilbudet og ikke minst nødvendig fleksibilitet på tilbudssiden. Ut over behovsprøvingen er 

det særlig kravet om at drosjekjøring skal være hovederverv som fører til lite effektiv 

utnytting av ressurser, og begrenser arbeidskraftproduktiviteten. Hvis drosjekjøring kan 

være et bierverv vil samlet arbeidskraftproduktivitet kunne øke, samtidig som at 

fleksibiliteten i tilbudssiden øker. Dette gjelder i urbane så vel som rurale strøk. Men ikke 

minst i tynt befolkede områder vil denne fleksibiliteten være nødvendig for å kunne 

opprettholde et tilfredsstillende drosjetilbud.82 

Det er klart at behovsprøving, kjøreplikt, krav om stasjoneringssted og at drosjekjøring skal 

være hovederverv, er tett knyttet til målsettingen om å ha et godt drosjetilbud i hele landet. 

                                                 

82 I den grad drosjetilbudet i enkelte geografiske markedssegmenter svekkes så mye at det utgjør et 

samfunnsmessig problem, kan målrettede tiltak vurderes for å rette opp dette. 
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Det kan selvsagt ikke utelukkes at enkelte distrikt vil kunne stå uten et drosjetilbud om 

behovsprøvingen avvikles - selv om det legges til rette for at drosjekjøring kan være bierverv. 

Offentlig innkjøp av drosjetransporttjenester, og et godt utformet innkjøpsrammeverk vil 

motvirke en eventuell utvikling mot «drosjedød» i distriktene. Dersom det viser seg at det 

enkelte distrikt til tross for dette ikke har et tilfredsstillende drosjetilbud, må dette ivaretas 

gjennom målrettede virkemidler. 

Konkurransetilsynet mener videre at reguleringen av næringen bør konsentreres om 

forholdsmessige kvalitetskrav som sikrer at passasjerene kan føle seg trygge på sjåfør og 

kjøretøy. 

Løyvesystemet vil således fortsatt være et viktig redskap for å regulere kvalitet og 

markedsadferd. Hvis kvalitetskravene er tilfredsstilt, bør et løyve etter tilsynets oppfatning 

være lett å få. Men et løyve må også være lett å miste dersom forutsetningene for å ha løyve 

ikke lenger er til stede. Dette er ikke minst viktig for å forhindre oppblomstring av useriøse 

aktører, herunder aktører som kjører svart eller på andre ulovlige måter skaffer seg et 

konkurransefortrinn. Internasjonale erfaringer understreker behovet for fortsatt å regulere 

kvalitet.  

Internasjonale erfaringer tilsier videre at avvikling av prisregulering og behovsprøving i 

drosjemarkedet må sees i sammenheng. Resultatet blir da et bedre og mer variert 

drosjetilbud til beste for drosjekundene. Den teknologiske utviklingen har styrket grunnlaget 

for å avvikle prisreguleringen av næringen ytterligere.  

Det kan dog være nødvendig med tiltak for å sikre at kunden opplyses om pris, og at 

sammenlignende prisinformasjon faktisk er tilgjengelig på alle bestillingspunkter, på 

internett, på app'er og på holdeplass. Dette kan gjøres ved at det som i Oslo stilles krav om 

at priser er digitalt tilgjengelig. Da legges det til rette for utvikling av velfungerende verktøy 

for prissammenligning av uavhengige aktører i de ulike markedssegmentene praiing, 

holdeplass så vel som telefonbestilling. På bakgrunn av erfaringene bl.a. i Sverige må det 

også vurderes om det er nødvendige med ytterligere krav for å sikre at kundene er informert 

om pris før de setter seg i drosjen. 

I tillegg til å se på behovsprøving og forholdsmessigheten i de øvrige kravene for å få 

drosjeløyve, bør det også vurderes å åpne for at drosjesentraler og bedrifter innen 

drosjenæringen kan organiseres på samme måte som andre bedrifter. Grunnlaget må legges 

for konkurranse på like vilkår mellom de ulike aktørene i næringen, på gamle så vel som nye 

plattformer for drosjeformidling. 

Samlet vil tiltakene innebære at grunnlaget legges for et dynamisk og fremtidsrettet 

drosjemarked til beste for drosjekundene. 
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Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.» 

 

Da Tove Merete Vedal flytter ut av kommunen søker hun om fritak for sine politiske verv som  

fast medlem i kommunestyret for Venstre og 1. vararepresentant i hovedutvalg for drift for 

Venstre. 

 
Kommunelovens § 16.Opprykk og nyvalg.  

 

« Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 



organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer 

inn i den nummerorden de er valgt. « 

 

Tove Merete Vedal søkte om permisjon fra sine verv første gang i august 2016. Hun var da 

fast medlem i kommunestyret, 3. vara i formannskapet og 1. vara i hovedutvalg for drift. 

I behandling av saken ble Halgeir Arild Hammer valgt som fast medlem i KST og 3. vara i 

formannskapet. Opprykk i varalisten til HFD ble at Halgeir Arild Hammer ble 1. vara, Edvin 

Paulsen 2. vara og Johan G. Foss ble 3. vara. 

 

Mellom første søknad og sakens søknad, har det blitt innvilget flere fritak i Venstre med 

opprykk av flere representanter til diverse utvalg. Det gjør at følgende representanter står på 

valg til sakens søknad: 

 

Halgeir Arild Hammer velges som fast medlem i kommunestyret og 1. vara i formannskapet. 

Svein Erlandsen blir siste vara i kommunestyret. 

 

Varalisten til hovedutvalg for drift blir som følger:  

 

1. vara Edvin Paulsen, 2. vara Robert Kløven og 3. vara Johan G. Foss. 

   

 

Vurdering: 

 

Om Tove Merete Vedal får innvilget sitt fritak, blir det opprykk på varalisten, Halgeir Arild 

Hammer blir fast medlem i kommunestyret og 1. vara i formannskapet. Svein Erlandsen blir 

siste varamedlem i kommunestyret. 

 

I hovedutvalg for drift blir 1. vara Edvin Paulsen, 2. vara Robert Kløven og 3. vara Johan G. 

Foss. 
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Saksopplysninger:   

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og her blitt et felles møtepunkt for dugnad og 

frivillighet i Norge. Søndag 21. oktober 2018 går årets aksjon av stabelen. 

TV-aksjonen 2018 går til KIRKENS BYMISJONs arbeid for å skape et varmere og mer 

inkluderende samfunn. 

Med årets TV-aksjon kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og 

legge til rette for at flere møtes, skal de vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri 

før. Kirkens Bymisjon skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en 

seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og 

drømmer. Pengene som samles inn skal skape 700 000 møter mellom mennesker. 

Vurdering: 

Kommunekomiteen settes sammen som tidligere år. Politisk ledelse, frivilligheten, Frøya 

Ungdomsråd og administrasjonen er representert. Rådmannen foreslår samme medlemmer 

som i 2017. 

 

 

 



 

 

TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 

Blimed.no  |  Innsamlingskonto: 8380.08.09005  | Org.nr. 944 384 448 

 
Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2018 
Tusen takk for innsatsen Frøya gjorde for TV-aksjonen i fjor!  
 
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer 
inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.  
 
Med årets TV-aksjon kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og 
legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. 
Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale 
og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. Pengene som samles 
inn skal skape 700 000 møter mellom mennesker. 
 
Kommunekomiteen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, 
foreninger, idrettslag og bøssebærere. Vi håper du vil medvirke til at årets TV-aksjon blir 
en knallsuksess ved å påta deg vervet som leder for kommunekomiteen i Frøya.  
 
Som leder for kommunekomiteen er du en døråpner og et ansikt utad for organiseringen av 
verdens største dugnad og innsamlingsaksjon. Komiteen bør også bestå av ressurspersoner fra 
kommune, skole, foreninger og næringsliv som kan bidra til å engasjere frivillige og 
bøssebærere til årets aksjon. Vedlagt finner du en brosjyre med forslag til oppgaver og roller 
som komiteen kan ta på seg for å mobilisere så mange lokale støttespillere som mulig. Ved å 
inkludere flere mennesker i komiteen som oppgavene kan fordeles på, blir arbeidet lettere for 
hvert enkelt medlem. 
 
Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at medlemmene registrerer seg på vårt 
elektroniske registreringsskjema innen 1. juni. Skjemaet finner dere på 
blimed.no/aksjonskomite-paa-1-2-3/    
 
Det vil opprettes en fylkesaksjonskomité i Trøndelag vil fungere som en regional støttespiller i 
gjennomføringen av innsamlingen.   
 
Vi gleder oss til et nytt og spennende TV-aksjonsår, og ser frem til et godt samarbeid med Frøya 
kommune.  
 
Med vennlig hilsen,  
Nina Gulzari 
Fylkesaksjonsleder i Trøndelag 
TV-aksjonen NRK, Kirkens Bymisjon  
Tel: 91 19 84 02 / E-post: trondelag@tvaksjonen.no 

Til Frøya Kommune 
Rådhusgata 25, 
7260 Sistranda 
v/ Ordfører Berit Flåmo 
 

 
 
                       Trondheim 2. mai 2018 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2460    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2459    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

Regnskap 

Status restanser Teknisk 

Øvrige orienteringer kommer i møte 
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