
FRØYA KOMMUNE 

KOMMUNESTYRET Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 

Kommunestyresalen 28.01.2016 10:00  

 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  
Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 

 

Kl. 10.00 – 13.00  Debatt kommunereformen 

Kl. 13.45 –14.30  Informasjon fra Havforskningsinstituttet om Aktiv forvaltning ved Jan A. Knutsen  

 

NB!    Møtet beregnes å vare til 17.00 

   Det vil bli bestilt snitter. 

 

Sakliste: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

1/16 16/266   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10.12.15  

 

2/16 15/129   

 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

RABBEN MARINA  

 

3/16 16/6   

 REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA VEDTAK OM UTLEGGING 

TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

 
4/16 16/75   

 VALG AV REPRESENTANT MED PERSONLIG VARAREPRESENTANT TIL 

REVISJON MIDT-NORGE IKS  

 

5/16 16/81   

 DEBATTHEFTE KS  

 

6/16 16/95   

 NY HOVEDBRANNSTASJON - SISTRANDA  

 

7/16 16/172   

 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE  
 

8/16 16/268   

 ORDFØRERS ORIENTERING  

 

9/16 16/270   

 RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

Sistranda, 22.01.16 



 

  Berit Flåmo  

  Ordfører 

  Siv-Tove Skarshaug 

  Sekretær 

  
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 

Frøya herredshus, www.froya.kommune.no. 

 

Melding til medlemmene: 

 

Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk 
sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. 

 

Ap og Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A.  

Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B. 

 



Saknr: 1/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.01.2016 

Arkivsaksnr: 

16/266 

Sak nr: 

1/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

1/16 Kommunestyret 28.01.2016 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10.12.15  

 

 

Forslag til vedtak: 
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HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR RABBEN MARINA  

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Rabben Marina, som vist på 

plankart vedtatt i HFF sak 99/15 den 16.10.15, og med planbeskrivelse og bestemmelser datert 07.01.15 

etter følgende endringer i bestemmelsene: 
 

Bestemmelse 1.3 endres til: 

1.3 Sikring mot skred 

Før tiltaksrealisering må nødvendig dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i TEK 10 § 7- 3 veiledning om 

kvikkleireskred, og som er i tråd med NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014» foreligge.   

 

Bestemmelse 4.1 Ferdsel og 4.2 Småbåthavn, tilføyes følgende:     

Deler av kaier, flytebrygger og bølgebrytere som vender ut mot farleden skal markeres med nedvendt 

lyssetting som ikke blender sjøtrafikken i fravannet omkring.  

 

Bestemmelse 4.2 Småbåthavn endres som følger: 

"VS1 skal bygges ut før VS 2"strykes og erstattes med ny setning "Småbåthavn tillates bygd ut for maksimalt 

250 båtplasser". 

 

 
Behandling i Hovedutvalg for forvaltning den 14.01.2016 sak 17/16 

 

Vedtak: 

 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Rabben Marina, som vist på plankart 

vedtatt i HFF sak 99/15 den 16.10.15, og med planbeskrivelse og bestemmelser datert 07.01.15 etter følgende 

endringer i bestemmelsene: 
 

Bestemmelse 1.3 endres til: 

1.3 Sikring mot skred 

Før tiltaksrealisering må nødvendig dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i TEK 10 § 7- 3 veiledning om 

kvikkleireskred, og som er i tråd med NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014» foreligge.   
 

Bestemmelse 4.1 Ferdsel og 4.2 Småbåthavn, tilføyes følgende:     

Deler av kaier, flytebrygger og bølgebrytere som vender ut mot farleden skal markeres med nedvendt lyssetting 

som ikke blender sjøtrafikken i fravannet omkring.  

 

Bestemmelse 4.2 Småbåthavn endres som følger: 

"VS1 skal bygges ut før VS 2"strykes og erstattes med ny setning "Småbåthavn tillates bygd ut for maksimalt 250 

båtplasser". 

 

Enstemmig. 
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Vedlegg: 

 

Fiskeridirektoratet, 9.12.15 
Fylkesmannen, 15.12.15 

Kystverket, 12.11.15 

NVE, 11.12.15 

Statens vegvesen, 26.11.15 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune, 18.11.15 

Frøya og Hitra Fiskarlag, 2.12.15 

IMMER ADVOKAT v/ Dag Herrem, 17.12.15 

Kirsti Schei, 12.12.15 
Plankart datert 16.10.15  

Planbeskrivelse og bestemmelser datert 07.01.16 

 

Saksopplysninger:   
 

Forslag til detaljreguleringsplan for Rabben marina ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring av 

Hovedutvalget for Forvaltning den 16.10.15 sak 99/15. Forslaget ble sendt til berørte parter og utlagt til offentlig 

ettersyn med frist den 18.12.15 for å komme med uttalelser. Innkomne uttalelser er oppsummert og kommentert i 

det følgende: 

 

Avsender og sammendrag av uttalelse  Rådmannens vurderinger 

  
Fiskeridirektoratet, 9.12.15: 

Anbefaler bestemmelser om anlegging av fast dekke 

(asfalt/betong) og sedimenteringskummer der det skal 

spyles båter, eller hvor båter skal pusses/skrapes, dette i 

medhold av forurensningslovens § 7 plikt til å unngå 

forurensning. 

Anbefaler at rådene i CIENS-rapport: 2-2011 ”Helhetlig 

planlegging og utvikling av miljøvennlige småbåthavner” 

følges i den utstrekning det er 

relevant. Dette om hvordan negativ miljøpåvirkning fra 

småbåthavner kan begrenses.  

Farlig avfall skal oppbevares i egnede beholdere som skal 
være merket med type innhold. Beholdere skal kunne låses 

når de ikke er i bruk og skal stå under tak og være sikret 

mot avsig og lekkasje. 

Drenerende grøft fra spyleplass for båter skal etableres 

med oppsamlings-/ rensesystem for å skille ut 

malingsrester og miljøgifter fra spylevannet. 

  
  

Relevante bestemmelser mot forurensing og 

negativ miljøpåvirkning er ivaretatt i 

bestemmelsene §§ 1.2, 1.3 og 1.4. 

 

  

  
Fylkesmannen, 15.12.15: 

Miljøvern: 

Viktig at det settes av tilstrekkelig areal som samsvar 

mellom tiltakene som planlegges i sjø 

og tilhørende infrastruktur på land (båtopplag, 
verksted/service, P-plass). Positivt å samle aktivitetene ved 

Rabbenkaia, og at det kreves høy arealutnytting. Rabben 

Marina vil lette presset på slike tiltak i strandsonen andre 

steder på Sistranda. Viktig at området er åpent for 
allmennhetens ferdsel, og at forlengelsen av Sistien skal 

ivaretas gjennom området. 

Sosial og helse: 

Viktige folkehelserelaterte tema er vurdert, herunder støy, 

luftkvalitet og trafikksikkerhet. Det legges opp til stenging/ 

utbedring av eksisterende avkjørsler til fv. 714. Det er 

gang- og sykkelvei langs fy. 714 i begge retninger ved 

planområdet. Planbestemmelsen sikrer nødvendig 
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uteoppholdsareal og fellesareal for lek m.m. 

Samfunnssikkerhet: 

Risiko knyttet til marin leire og skred er vurdert ulikt i 

ROS-analysens skjema og matrise. Sikkerhet mot skred må 

gjelde for hele planområdet og at kravet legges inn i 

planbestemmelsene, j.fr. NVE’s vilkår for 

egengodkjenning. I alle områder med marine avsetninger 

må det vises aktsomhet for mulige forekomster av 

skredfarlig kvikkleire, også utenfor kartlagte 

kvikkleiresoner. 

Universell utforming: 

Fylkeskommunen ivaretar universell utforming i uttalelser 
til plansaker. 

Landbruk og bygdeutvikling: Ingen merknad. 

 

  

  

  

Feilen i ROS-analysen er rettet i den reviderte 

utgaven av Planbeskrivelsen, slik at det nå er 

samsvar mellom skjemaet og matrisen i ROS-

analysen.  

For å løse vilkår for egengodkjenning fra  NVE 

er bestemmelse § 1.3 foreslått endret til: 

1.3 Sikkerhet mot skred  

Før tiltaksrealisering må nødvendig 

dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i TEK 
10 § 7- 3 veiledning om kvikkleireskred, og som 

er i tråd med NVEs veileder «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred 7/2014» foreligge.   

Kystverket, 12.11.15: 

Kaia stikk relativt langt ut i sundet/farvatnet. Av hensyn til 

trygg ferdsel foreslås et punkt i "Felles planbestemmelser" 

om at ender og hjørnepunkt på kaier, flytebrygger og 

bølgebrytere som vender mot farleden skal ha (nedvendt) 

lyssetting som ikke blender sjøtrafikken i farvatnet 

omkring. Forankringer av flytekai, tenkte flytebrygger og 

bølgebrytere  

går ikke fram av planen, og er heller ikke nevnt i 
planbeskrivelsen. Om disse er særskilt vidtrekkende vil det 

av hensyn til andre brukerformål som fiske og ankring 

være formålstjenelig at omfanget er vist som 

"hensynssone" på plankartet. Særskilt nord for planområdet 

der sjøarealet er viktig ankringsplass i medhold av 

sjøkartet. 

Planen synes ellers funksjonell og godt arrondert i forhold 

til de ulike arealføremål og vi har ellers ikke særskilt å 

merke til planforslaget. 

 

  

Anbefalingen om nedvendt lyssetting på deler av 

kaier, flytebrygger og bølgebrytere som vender 

mot farleden er tatt til følge og lagt til i 

planbestemmelse § 4.2. Dette er et 

sikkerhetstiltak som vil kunne forhindre 

uhell/ulykker.  

Mht. forankringer av flytekai, flytebrygger og 

bølgebrytere er dette klargjort i planbestemmelse 
§ 4.1 Ferdsel  

Innenfor VFE tillates fortøyninger under vann 

for flytekonstruksjoner i småbåthavn og kai. 

 

NVE, 11.12.15: 

Planforslaget er omfattende og beskriver tiltaket på en 

utfyllende måte. Vi oppfatter likevel at skredfaren 
ikke er tilstrekkelig ivaretatt da det er stilt krav til 

skredfaglig utredning kun til nye utfyllingsområder i 

sjø, i plankartet beskrevet som BS og SAA.  Skredfaren må 

også ivaretas for fremtidig bebyggelse også på land og vi 

vil derfor anbefale at bestemmelse 1.3 om skredfare også 

gjelder for all type bebyggelse og anlegg innenfor 

reguleringsplanen. I NVE’s veileder Sikkerhet mot 

kvikkleireskred 7/2014 beskriver vi hvordan skredfaren på 

en best mulig måte kan ivaretas gjennom reguleringsplan.  

NVE fremmer innsigelse til reguleringsplan for Rabben 

marina inntil kravet til skredfaglig dokumentasjon blir 
ivaretatt gjennom bestemmelsene for hele planområdet. 

 

  

Innsigelse fra NVE’s vedr. sikkerhet mot skred 

løses ved at bestemmelse 1.3 er foreslått endret 
til:  

1.3 Sikkerhet mot skred  

Før tiltaksrealisering må nødvendig 

dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i TEK 

10 § 7- 3 veiledning om kvikkleireskred, og som 

er i tråd med NVEs veileder «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred 7/2014» foreligge.   

 

Statens vegvesen, 26.11.15: 

Positivt at eksisterende avkjørsel til nåværende anlegg blir 

sanert, og at det sammen med naboeiendommen anlegges 

en felles avkjørsel fra Fv714. Vi forutsetter at våre krav til 

bygging av avkjørsel legges til grunn. 

Det er ikke inntegnet byggegrense mot Fv 714. Når 

byggegrense ikke er inntegnet gjelder veglovens § 29, som 

tilsier en byggegrense på 50 meter fra midten av vegen. Vi 

ønsker en byggegrense på minimum 12 meter av hensynet 

til både drift og vedlikehold, og til potensielle fremtidige 

  

Byggegrense mot Fv714 følger formåls-grensene 

mellom arealet som er regulert til parkering og 

areal for sentrumsformål og kombinerte formål. 

Dette er beskrevet under punkt 5.3.1 og 5.3.2 i 

planbeskrivelsen. Byggegrensen er mer enn 12 m 

fra midten av Fv714.     
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utvidelser av vegen. 

 

  

Sør-Trøndelag Fylkeskommune, 18.11.15: 

Planforslaget bærer preg av at man vil mer enn det er plass 

for. Med tanke på antallet båtplasser bør det vurderes om 

tilgjengelig landareal i større grad skal holdes ubebygd. 
Behovet for parkering og trafikk-avvikling samt etablering 

av en egen spyleplass for båter bør gå foran andre 

funksjoner. Det vises i den sammenheng til "Kysten er 

klar" samarbeidet som også omhandler utforming 

småbåthavner med nødvendig infrastruktur, adkomst og 

organisering. Minner om den generelle aktsomhetsplikten 
etter § 8 i kulturminneloven. 

 

  

  

Merknad om forhold mellom antall båtplasser og 

tilgjengelig areal på land tas til følge ved at det 

foreslås at småbåthavna kan bygges ut for 

maksimalt 250 båtplasser. 

 

 

 

  

NTNU Vitenskapsmuseet, seksjon for Arkeologi og 

Kulturhistorie, 4.12.15 

Sistranda med tilstøtende sjøområder har en lang og 

rik maritim historie, å vurderes til å ha et høyt potensial for 

kulturminner under vann. Det er derfor nødvendig å 

gjennomføre en befaring før endelig uttalelse kan gis. 

Hensikten er å avklare hvorvidt tiltakene kan komme til å 

skade fredede eller vernede kulturminner. Disse 

undersøkelsene må, etter kml. § 10, bekostes av 
tiltakshaver. Kommunen må ikke gjøre vedtak i planen 

før vår endelige uttalelse er avgitt. Hvis det under 

befaringen påvises kulturminner under vann (skipsvrak, 

keramikk, ballast, havnefunn m.m.) som er fredet eller 

vernet ifølge nevnte bestemmelser, må det påregnes 

begrensninger i utnyttelsen av området, evt utarbeides 

alternative planer for gjennomføringen av prosjektet. 

Alternativt kan det, etter at kulturminner er påvist, søkes 

Riksantikvaren om dispensasjon fra Kulturminneloven. 

Forutsetningen for en eventuell dispensasjon er vanligvis at 

tiltakshaver dekker kostnader ved de arkeologiske 

arbeidene relatert til dispensasjonen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Endelig vedtak av plan i kommunestyret vil 

måtte avvente til det er avklart hvilke evt. krav 

Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser 

avstedkommer. 

 

Etter en dialog med Vitenskapsmuseet godkjente 

tiltakshaver VSM sitt budsjett for 

undersøkelsene, basert på en mulig 

gjennomføring i uke 3, 2016.  

 

 

 
 

 

  

Frøya og Hitra Fiskarlag, 2.12.15 

Har ingen innvendinger på ovennevnte prosjekt. 

Fiskarlaget ser positivt på at planlagt tiltak blir realisert i 

området. 

  

  

Tas til orientering. 

  

IMMER ADVOKAT v/ Dag Herrem, 17.12.15: 

Reguleringsforslaget bærer tydelig preg av at 

interessene til THM Invest AS har vært enerådende ved 

utarbeidelse av planen. reguleringsforslag, og bærer tydelig 

preg av at interessene til THM Invest AS har vært 
enerådende ved utarbeidelse av planen. 

Kort bemerkes følgende punkter: 

 Det legges opp til 400 båtplasser og omlag 20 

parkeringsplasser. 

 Parkeringsdekningen synes urealistisk. 

 Adkomst til småbåthavn er ikke løst i planen. 

 Kravet til uteoppholdsareal er begrenset til 30m2 pr 

boenhet. 

 Sistien er utilstrekkelig behandlet i planen. 

  

Område SAA - Angitte samferdselsanlegg 

kombinert med andre angitte hovedformål vil 

kunne gi ca 30 parkeringsplasser. Til sammen 

med arealer regulert til parkering vil det totalt 

kunne gi ca 80 P-plasser til havna. Merknad om 
størrelse på småbåthavna imøtekommes delvis 

ved at det foreslås at det tas inn en bestemmelse 

om at småbåthavna kan bygges ut for maksimalt 

250 båtplasser. 

Atkomst er ivaretatt via område SV (vei) og 

område SAA med tilhørende bestemmelse.   

 

Sistien er sikret gjennom område for gangareal 

og område for sentrumsformål.   

Det er redegjort for barn og unges interesser 
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 Planen mangler bestemmelser om barn, unge og 

universell utforming. 

 Mangler bestemmelser for SP, SV, SK, SGG, VFE 

 Bestemmelsene for formålene SAA, BAA og BS er 

svakt definerte og overlappende. 

 Planen stiller ingen krav til opparbeidelse og 

materialitet 

 Planen mangler rekkefølgebestemmelser. 

Planforslaget fremstår som et tilsynelatende 

gjennomarbeidet dokument, reguleringskart og 

bestemmelser gjenspeiler i liten grad formålet med planen. 

I realiteten er reguleringsformålene helt åpne, og det stilles 

få til ingen krav til gjennomføring av planen. Planen gir 

ikke kommunen hjemmel for å stille vilkår ved søknad om 

tiltak. Planforslaget bør returneres forslagsstiller som 

åpenbart utilstrekkelig. 

under punkt 7.1 i planbeskrivelsen. 

  

Bestemmelsene til planen, sammen med andre 

lover og forskrifter, vurderes å ivareta 

samfunnsinteressene. Det er bestemmelser for 

alle de nevnte områder. For å gi bedre oversikt er 

påskriften fra plankartet nå satt i parentes bak 

bestemmelsene som refererer til disse områdene.  

Universell utforming er ivaretatt gjennom TEK 

10, dvs. i byggesaksbehandlingen. Detaljerte 

krav til bebyggelsen stilles først ved søknader 

om byggetillatelser, bl.a. iht. byggteknisk 
forskrift. Det er ikke sett behov for å ha 

rekkefølgebestemmelser i denne planen. 

     

  
Kirsti Schei, 12.12.15: 
(GID: 19/4, 19/24)  

Påpeker at høringsfrist er satt til 18.12.15 i høringsbrevet, 

mens den er satt til 14.12.15 i selve 

planen.  

Overraskende med introduksjonen av et Utbyggingstrinn 2, 

VS2 (oversiktskart s. 16) med både liggekai for storbåter 

og fiskefartøy i tillegg til småbåthavn. Det har før 

utelukkende vært snakk om småbåthavn/marina. 

VS2 vil ha virkninger som uten tvil vil ødelegge vår 

eiendom både mht til utsikt, støy og forurensning. 

Inntrykket er nå at man vil flytte hele Siholmshavna med 
småbåter, fiskefartøyer og storbåttrafikk til 

Rabbenområdet, med den desidert største belastningen 

sørover som konsekvens. 

Vår mening er at utbyggingen som er planlagt nå har fått så 

store dimensjoner at det nødvendiggjør nye vurderinger av 

miljøforhold, herunder støy, forurensning både på sjø og 

land, fugleliv, fiske og rekreasjon.  

I punkt 7.2 "Helse og universell utforming" sies det at 

"boliger innenfor området vurderes å ha tilfredsstillende 

støyforhold og luftkvalitet". Videre i 

punkt 7.3 "Friluftsliv" "Planen vurderes ikke å ha negative 

konsekvenser for friluftsliv". 
Hyttebolig regnes da tydeligvis ikke med hverken som 

bolig eller friluftsinteresser? Vi mener utbygger tar altfor 

lett på virkningen av både støy-, luft og søppelforurensning 

fra båter og ikke minst den tilknyttede aktiviteten på land 

med slipp, verksted, utleieboliger, serveringssteder, 

servicefunksjoner på kai etc. 

 

Punkt 3.1 Kommuneplanens arealdel 

Hvor er begrunnelsen for at utbyggingsplanen går utover 

kommuneplanens arealdel som er avsatt til annet 

byggeområde med småbåthavn? Den er plutselig blitt 
avkortet med 60 m nordover og økt med 70 m sørover. Vi 

kan ikke se at det er oppgitt noen argumenter som 

rettferdiggjør dette avviket fra kommuneplanen. 

 

Punkt 5.1 (Arealoppgave). 5.2 (Plankart). 5.3 (Områder for 

bebyggelse og anlegg). 5.4.7 (KaD 

og 5.5.2 (VS 2) 

  

  
  

 

Generelt er det forstålig at Schei, ut i fra 

beliggenheten av hennes eiendommer, ikke 

ønsker tiltakene som planen legger til rette for. 

Merknad om størrelse på småbåthavna 

imøtekommes delvis ved at det foreslås at det tas 

inn en bestemmelse om at småbåthavna kan 

bygges ut for maksimalt 250 båtplasser. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Virkningene av planforslaget er vurdert å være 

tilstrekkelig utredet og avklart i 

Planbeskrivelsens kap. 7. 

Dette inkluderer miljøforhold som støy, 

forurensning, naturmangfold med mer. 

 
Vurderingen av at planen ikke vil ha negative 

konsekvenser for friluftslivet kan diskuteres. 

Imidlertid vil ikke eventuelle ulemper for 

friluftslivet ha så store negative konsekvenser at 

det vil innebære krav til endringer av plan. 

          

 

 

 

Utvidelsen sørover vurderes ikke å medføre så 

store ulemper at det skulle være nødvendig å ta 
ut dette område.   
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Planområdet omfatter ca 185 daa, hvorav ca 3 daa er 

utfyllingsmasse i sjøen, så vidt vi har forstått. Av dette er 

arealet til sentrumsformål ca 2,8 daa stort med 

utfyllingsmasse i sjø på ca 1,3 daa. Dette betyr at 

aktivitetene "forlenges" utover i sjøen på sør- og østsiden 

og dermed kommer til å avgi atskillig mer støy sørover enn 

vi har sett for oss i utgangspunktet. Støy fra tilknyttet 

trafikk, utleieboliger, serveringssteder osv vil bli uttalt mye 

verre. Mønehøyden på 9 m vil sperre utsikt. I tillegg må vi 

forvente permanent opplyste områder både på land og på 

anleggene utover i sjøen. Enda alvorligere er det at 

plantegningene for VS 2 viser at marinaen med liggekai går 
ytterligere utover planområdet som er angitt i planen, både 

i sørlig og østlig retning. Slik VS 2 er skissert, vil det få 

ødeleggende konsekvenser for oss, med ligge kai for to 

fartøy med inntil 88 meters lengde tett opp til arealet 

utenfor eiendommen vår, pluss fiskefartøyer og større 

båter, i tillegg til småbåter. Det vil i tillegg til total 

ødelegging av utsikt bli snakk om mye mer støy enn antatt. 

Aggregat/motorstøy fra store båter både dag og natt, vil 

bl.a. ødelegge kveldsro og nattesøvn. Vi hører f.eks pr. i 

dag meget godt støy fra båtene på Siholmkaia når 

aggregater/motorer durer og går hele døgnet, og dette 
forekommer ofte. Er for øvrig liggekai med store båter 

(industribåter?), med tilhørende serviceaktiviteter, forenlig 

med 

sentrumsformålet? 

I tillegg er det i planen tatt høyde for utbygging av 

flytenaust/hus på eksisterende eller nytt flyteanlegg, altså 

noe som vil bety ytterligere reduksjon av utsikt og mer støy 

og forstyrrende lyskilder. Konklusjon: For oss vil dette bli 

som å bo midt i et havneindustrianlegg. 

 

Punkt 7.12 Støy 

Her nevnes det at støy fra småbåthavnen naturlig nok vil 
være mest fremtredende vår, sommer og høst. Det 

sammenfaller i tid med den perioden vi bruker hy1ta. I 

tillegg kommer altså ytterligere støy fra de store båtene. 

Det sies ikke ett sted hvor nært land anlegget kommer, og 

det er vanskelig å bedømme helt sikkert ut fra kartene. På 

plankartet s. 16, ser det ut som anlegget starter bare 10 - 20 

meter fra land. Det er derfor oppsiktsvekkende at det under 

punktet "Støy fra småbåthavn", sies at .. ... vil en for 

boliger og fritidsboliger som ligger nærmere enn 25 m fra 

trase for småbåttrafikk/fritidsbåter risikere at anbefalt 

grenseverdi for maksimalt støynivå overskrides". 
Vi stiller spørsmål ved at det ikke sies noe om ytterligere 

overskridelser av støynivå når det kommer trafikk fra store 

båter i tillegg. 

Punkt 8.2 (Innspill fra private) - feilinformasjon 

I kommentarfeltet til innspill fra undertegnede hevdes det 

på s.38: "Anlegg i småbåthavn er ikke planlagt rett uten for 

GID 19/24". I direkte motstrid til dette står det i 

kommentarfeltet til innspill fra Randi Rabben og Geir 

Kleiven s. 39: "Anlegg i småbåthavn er planlagt utenfor 

19/4 og 19/24". Dette er villedende informasjon. Ifølge 

plantegningen s. 16 frykter vi at det er den siste 

kommentaren som er riktig. Den viser med all tydelighet at 
det er planlagt anlegg rett utenfor og forbi 

hytteeiendommen vår. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Avstanden fra planområdet til Schei sin eiendom 

er ca 60 meter. Det må tas i betraktning at den 

planlagte bebyggelsen ligger på Sistranda som er 
kommunesenter og i et område med relativt tett 

fritids- og boligbebyggelse.  

 

Støyforholdene mht. konsekvenser for og av de 

foreslåtte utbyggingene er utredet og avklart ift. 

gjeldende regelverk for støy under punkt 7.12 i 

planbeskrivelsen.    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Støyforhold er kommentert tidligere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan ikke se at disse nyansene i formuleringer 

skal ha noen vesentlig betydning for vurderinger 

i saken.  

 
 

 



Saknr: 2/16 

 

Vi stiller oss sterkt kritiske til Utbyggingstrinn VS 2, og 

anser den for helt uakseptabel fra vår side slik den fremstår 

i dag. En eventuell iverksettelse av dette trinnet med et slikt 

omfang vil utløse erstatningskrav for ødelagt eiendom fra 

vår side. 

 

 

 

 

 

 

 

        

Vurdering: 

 

Det vises til Rådmannens vurderinger av uttalelser som er kommet under høring og offentlig ettersyn i tabellen 

over.   

 
Planen viser liggekai for fartøy. Lokaliseringen av liggekai er fortsatt ikke avklart, men Rabben vurderes fortsatt 

å være en alternativ lokalisering. Fylkeskommunen og private naboer har kommet med merknader om størrelsen 

på båthavna og at det er lite tilgjengelig landareal i forhold til størrelsen på havna. Planforslaget som ble sendt til 

høring hadde en bestemmelse om at arealet i havna nord for Rabbakaia skal bygges ut før arealet for småbåthavn 

sør for Rabbakaia. Rådmannen ser at denne bestemmelsen er knyttet til en utforming av småbåthavn som 

forutsetter at liggekai blir lokalisert til Rabben. Det er fortsatt er usikkerhet omkring lokaliseringen av liggekai 

og for å sikre nødvendig dekning av parkeringsareal og landareal i havna. Rådmannen foreslår derfor at 

bestemmelsen om at areal nord for Rabbakaia (VS1) skal bygges ut før areal sør for kaia (VS2) erstattes av en 

bestemmelse om at småbåthavna tillates bygd ut for maksimalt 250 båtplasser.  

 

Vilkår for egengodkjenning fra NVE er imøtekommet ved endring i bestemmelsene. Endelig vedtak av plan i 
kommunestyret vil imidlertid måtte avvente til marinarkeologiske kulturminner er avklart gjennom 

Vitenskapsmuseets undersøkelser. Dette vil sannsynligvis bli gjennomført i uke 3.       

 

Ut fra vurderingene over foreslår Rådmannen av detaljreguleringsplan for Rabben marina vedtas med følgende 

endringer i planbestemmelsene: 

 

Bestemmelse 1.3 endres til: 

1.3 Sikring mot skred 

Før tiltaksrealisering må nødvendig dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i TEK 10 § 7- 3 veiledning om 

kvikkleireskred, og som er i tråd med NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014» foreligge.   

 

Bestemmelse 4.1 Ferdsel og 4.2 Småbåthavn, tilføyes følgende:     
Deler av kaier, flytebrygger og bølgebrytere som vender ut mot farleden skal markeres med nedvendt lyssetting 

som ikke blender sjøtrafikken i fravannet omkring.  

 

Bestemmelse 4.2 Småbåthavn endres som følger: 

"VS1 skal bygges ut før VS 2"strykes og erstattes med ny setning "Småbåthavn tillates bygd ut for maksimalt 250 

båtplasser". 
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REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA VEDTAK OM UTLEGGING TIL HØRING 

OG OFFENTLIG ETTERSYN 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

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

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

 

 

Formannskapets behandling i møte 19.01.16: 

 

Følgende forslag til innspill til planen ble fremmet av V/FRP/H: 

 

«Gnr 19 brn 9 og gnr 19 bnr 20 sør for B7 må tas inn i plana.» 

 
Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 

Vedlegg: 
 

Planbeskrivelse med bestemmelser 

Plankart 

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Innspill i tråd med kommunedelplan 

Høringsinnspill til Rabben Marina fra Lerow 

 

Saksopplysninger:   
 

Bakgrunn: 

Planstrategi for Frøya kommune, vedtatt i 2012, peker på at kommunedelplan for Sistranda bør revideres i 
2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med revidering av kommunedelplan for 

Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 25.06.09. 

  

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

 Kommuneplanlegger (jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag) 

 Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/Andreas Kvingedal) 

 Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/Silje Meslo Lien) 

 Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski) 

 Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

 Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 

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

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

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

strid med plankart med bestemmelser: 
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 Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål. 

 Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, hva som må være 

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

planlegging kan skje.   

 

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

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

endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009. 

 

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

knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de ulike interessene komme fram og belyses, 
avveininger skal foretas for å komme fram til gode og helhetlige beslutninger om arealbruken. Det er utarbeidet 

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

KU og ROS følger planen i ett samla dokument.  

 

Formål med prosessen:  

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

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

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

 

Prosess:  

Det har vært gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding av planprogram og 
høringsutkast, jamfør PBL § 5-1. I tillegg til folkemøte og åpne kontorkvelder, er det avholdt åpent møte for 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Innspillene kommet i prosessen er vurdert av rådmannens arbeidsgruppe. Vurderingene er utdypet i 
konsekvensutredningen (se vedlegg). Innspillene som rådmannen har tilrådd er innarbeidet i planbeskrivelse med 

bestemmelser og plankart.  

 

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

inkludert i konsekvensutredningen, men ligger vedlagt i egen tabell.  

 

Forholdet til eldre planer: 

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

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

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

 
Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner 

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

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

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

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

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

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

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

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

kommundelplanen der det er motstrid med reguleringsplan vedtatt 07.08.1982. 

 

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde:  
· Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014, skal fortsatt gjelde. 

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

del av sjødelen foreslås endret.  
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· Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde. 

· Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012, skal fortsatt gjelde. 

· Rabben vest, vedtatt 01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

· Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

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

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

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

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

fortsatt gjelde. 

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

reguleringsplan. Det foreslås endringer med utvidelse av areal til idrettsanlegg og endret fordeling av 
boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau og en mindre endring av kjøreatkomst til fotballhallen. 

 

 

 

 

Hovedinnhold i planen: 

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

og planbeskrivelse med bestemmelser.  

 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

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

 

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

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

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

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

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

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

Utbyggingen oppfattes som naturlig fortetting av et allerede utbygd område.  

 

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

områder for offentlig eller privat tjenesteyting. Dette gjelder utbygde barnehager på nedsida av fylkesvegen på 
Grønnskaget, samt på Nordrabben. I tillegg er områder som tidligere var vist til offentlig formål på Midtsian nå 

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

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

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

 Mer effektiv bruk av skolens arealer. 

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

 

 

Boliger 

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

5500 i 2040.   

 ÅR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Folkemengde 

Frøya kommune 4144 4215 4314 4326 4369 4506 4547 

Antall byggetillatelser på 

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

 

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

bakgrunn i erfaringer er det anslått at ca halvparten av boligbyggingen skjer på Sistranda.  Framskrevet 
boligbyggeprognose for Sistranda gir ut fra dette et tilretteleggingsbehov for ca 25 boliger/leiligheter i året, dvs. 

300 boliger i 12-årsperioden.  

 

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

utbygging i flere områder. Det er videre stort behov for leiligheter i sentrum. Samtidig er det også mange som 
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ønsker eneboligtomter. Svært mange ønsker å bo sjønært. Det er også etterspørsel etter mer landlige 

eneboligtomter, også her med ønske om sjøkontakt.  

 

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

 

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

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

reserven i tilknytning til eldre, etablert boligbebyggelse.  

 

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

Sistranda. Dette sikrer en optimal utnyttelse av arealene, samtidig som viktig felles infrastruktur som 
vegatkomst, lek og uteoppholdsareal m.v. blir løst. 

 

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

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

 

Dette gir følgende reserve: 

 

Bolig/tomtereserve Sistranda Siholmen- Ervika 

Ferdigregulerte områder 90 tomter  0 tomter 

Avklart i tidligere 

kommuneplan – ikke regulert 

100 daa (delvis 

fortetting) 

50 daa 

Ny kommuneplan 2015 66,1 daa 22,5 daa 

 

 

Følgende nye boligområder foreslås: 

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

boliger.  

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

spredt boligbygging fra kommunedelplan 2009.  

 

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

tenkt som et tilbud med nær tilknytning til sjøen. 

 

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

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

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

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

utvidelse av eksisterende boligområde.  

 

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

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

en omdisponering av gamle videregående skole.   

 

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

 

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

 
 

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

  

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

 

Næring 

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

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

for utvidet areal til dette, jf. at Nordhammarvik næringspark allerede er fylt opp av interessenter. Det er 
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imidlertid viktig å legge til rette for næring som ikke er avhengig av sjøtilknytning et annet sted. Dette for å 

spare verdifull strandsone. Følgende næringsområder er foreslått: 

 

N1, Sjøtilknytta næring 

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

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

naturlig kystlinje.  Det må utarbeides reguleringsplan for området. 

 

N2, for ikke sjøbasert næring 

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

industriområdet.  Vest for fylkesvegen ligger det også en gravplass og noen boliger samt en 
bensinstasjon/verksted. Dette er virksomheter som det må tas hensyn til. Ut fra konsekvensutredningen 

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

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

 

Småbåthavn - farled 

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

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

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

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

 

I tillegg vises et havneområde i sjø/farled utenfor Midtsian/Frøya kultur- og kompetansesenter. Utgangspunktet 
er å vurdere havn med tosidig molo og kaiplass til Frøya videregående skole sin båt (fru Inger) og til båter 

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

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

tilknyttet bestemmelse 4.3. 

 

Naust 

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

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

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

landskapsbildet er det ønske om å bevare. 

 

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

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

LNFR. 

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

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

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

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

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

føringer for reguleringsplan, jf. kommunedelplanens bestemmelser. 

 

 
 

Sentrumsformål 

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

herunder nødvendige grøntareal og trafikkareal til bebyggelsen. 

 

o S1 er en mindre utvidelse av eksisterende sentrumsformål.  

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

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

o S2 Siholmen 

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

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

sommer.Kommunedelplanen fra 2009 viste området til havneområde, erverv og naust/sjøhus, mens 
naboområdet var vist til senterområde. I 2014 ble det godkjent reguleringsplan for naboområdet, som 

ble regulert til forretning/kontor samt område med sjøhus, naust, og bygg tilknyttet Frøya videregående 
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skole/ fiskerivirksomhet. Det er en intensjon om å opprettholde variert aktivitet på Siholmen, og det er 

mest hensiktsmessig å benytte sentrumsformål for å ivareta dette. 

 

Annet  

KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 

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

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

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

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

 

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

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

 

I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 

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

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

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

 

F1, Friområde  

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

Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter. Noen historiske bygg blir flyttet til området i 
tillegg til at typiske sjøhus blir satt opp. I det samme området er det etablert et miljø for sjøsport/kiting som 

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

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

i befolkningen og vil bidra positivt til integrering av innvandrere.   

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

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

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

reguleringsplan for folkeparken. 

 

Turveg 1/ utvidelse Sistien 

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

Nordhammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og sykkelvegtilbud langs fylkesveg 714. 
Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er også knyttet til turveger innover Hauan. Stien binder også 

sammen ulike områder og aktiviteter som foregår i strandsona. Denne vil få en enkel opparbeiding, gruslagt i 2,-

2,5 meters bredde. Dette skal gjøre stien brukbar for syklister og rullestoler/barnevogner. Det er samtidig viktig å 

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

fremme rekreasjon og friluftsliv, samtidig som det utgjør en attraktiv veg for gående og syklende på veg til og 

fra daglige gjøremål.  Stien skal ha en høyere standard mellom folkeparken og Administrasjonsbygget sør for 

Frøya kultur- og kompetansesenter.  

 

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

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

dagens veg.  Det forutsettes at bilatkomst til området skjer via atkomstvegen til industriområdet, og at området 
ellers opparbeides som en rasteplass med utsikt mot sjøen.  

 

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

planbeskrivelsen.  

 

Vurdering: 
 

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

 

Det jobbes videre med kommunedelplana ut fra følgende innspill: 

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

sentrumsfunksjonene. 
 

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

Fredagsvika. 
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Videregående skoles behov for sjøanlegg taes høyde for. 

  

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

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

behovet for boliger. 

 

Plassering av renseanlegget 

 

Byggegrense mot sjøen, den vil måtte være differensiert. 

 
Gangveien mellom Beinskardet og kommunesenteret må være sammenhengende 

 

Enstemmig. 

 

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

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

 

Enstemmig. 

 

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

og innarbeidet i saksdokumentene.     
 

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

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

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

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.01.2016 

Arkivsaksnr: 

16/75 

Sak nr: 

4/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

4/16 Kommunestyret 28.01.2016 

 

VALG AV REPRESENTANT MED PERSONLIG VARAREPRESENTANT TIL REVISJON MIDT-

NORGE IKS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til Revisjon Midt-Norge velges……………. 

 

Som personlig vararepresentant velges…………… 

 

Vedlegg: 
 
Brev fra Revisjon Midt-Norge. 

 

Saksopplysninger:   
 

I selskapsavtalens §8 fremgår det at representantskapets leder og nestleder er valgkomite for valg av styret.  

For at valgkomiteen skal ha et godt grunnlag for sitt arbeid ber Revisjon Midt-Norge om at kommunene fremmer 

forslag til kandidater til styret. 

Selskapet skal innfri lovens krav om representasjon av begge kjønn i styret, og revisjonen ber om at kommunene 

fremmer forslg til en kvinne og en mann. 

 

Vurdering: 
 

For at kommunene, representantskapet og valgkommiteen skal ha det beste grunnlag for valg til styret, er det 

viktig at kommunene fremmer forslag til kandidater til styret. Dette vil bidra til en større åpenhet og påvirkning i 

valgprosessen. 

 

 

 



Saknr: 5/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.01.2016 

Arkivsaksnr: 

16/81 

Sak nr: 

5/16 

Saksbehandler: 

Kirsten R. Antonsen 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

3/16 Administrasjonsutvalget 19.01.2016 
5/16 Kommunestyret 28.01.2016 

 

DEBATTHEFTE KS  

 

 

Adminstrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune ønsker at generelle tillegg skal prioriteres 

2. Frøya kommune ønsker at høyskolegruppene skal prioriteres ved sentrale tillegg. 

3. Frøya kommune mener at fagarbeidere over 10 år skulle vært høyere i forhold til assistenter med 

20 års ansiennitet. Her skiller kun kr. 4.500. Denne skjevheten burde benyttes av den disponible 

rammen. 

4. Frøya kommune ønsker at det blir sett på arbeidstidsordninger og evt. andre ytelser for de som 

går heltid, spesielt i turnustjenester. 

5. Frøya kommune har ingen forslag om endringer i avtalen i forhold til sykefravær, men ser gjerne 

at ordlyden endres i forhold til lov og avtaleverk. 

6. Frøya kommune viser her til punkt 5. 

7. Frøya kommune støtter KS’ målsetninger i forhold til pensjon. 

8. Frøya kommune ser ingen behov for særskilte endringer i særavtalene som utløper i 2016 

 

 

Vedlegg: 
 

16/81-1 DEBATTHEFTE KS  
  

 

Saksopplysninger:   
 

Våren 2016 skal det forhandles om Hovedtariffavtalen, og gjennomføres sentrale lønnsforhandlinger 
i KS-området. Forhandlingene starter etter påske og fristen er 30. april. Hvis partene ikke kommer til 
enighet går oppgjøret til mekling.  
 
KS har som arbeidsgiverorganisasjon fått fullmakt til å inngå sentrale tariffavtaler på våre vegne. Det 

er Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatet. Dette krever bred forankring hos 

medlemmene, både gjennom gode politiske prosesser i hver kommune og fylkeskommune og på de 

fylkesvise strategikonferansene som KS arrangerer. KS har nå sendt ut årets debatthefte med 

problemstillinger og spørsmål knyttet til det forestående hovedtariffoppgjøret. 

Fylkestinget/kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i den enkelte 

fylkeskommune/kommune, og rådmannen legger derfor frem problemstillingene og spørsmålene i 

debattheftet til politisk behandling. 

1. KS som tariffpart og arbeidsgiverorganisasjon 

KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Som overordnet tariffpart forhandler KS på 
vegne av medlemmene, unntatt Oslo kommune, med fire forhandlingssammenslutninger i de 
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sentrale tariffoppgjørene. De fire sammenslutningene er LO Kommune, Unio, YS Kommune, og 
Akademikerne Kommune. Disse representerer til sammen 39 arbeidstakerorganisasjoner.  

I henhold til KS vedtekter skal Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen vedtas gjennom uravstemning når 

oppgjøret er ferdig. For KS som arbeidsgiverorganisasjon er det derfor viktig at medlemmene også  

tar stilling til forhandlings-/eller meklingsløsningen som sendes til uravstemning. 

Det fremkommer av kommunens delegasjonsreglement at det er YY som avgir stemme på vegne av X 

kommune/fylkeskommune.  

2. Lønnsoppgjør 

Tiden med høy reallønnsvekst ser ut til å være over. Økte priser og høyere arbeidsledighet betyr 
svakere reallønnsvekst enn norske arbeidstakere har vært vant til de siste 15 årene.  

Den økte arbeidsledigheten innen yrker knyttet til petroleumsnæringen bidrar trolig til å trekke ned 
den gjennomsnittlige lønnsveksten for hele økonomien.  

Hovedtariffavtalen gjelder over 420 000 ansatte, som utfører 330 000 årsverk. Den samlede 

lønnsmassen for kommunesektoren 253 mrd. kroner.   

De fleste arbeidstakerne i tariffområdet (ca. 90 prosent) er omfattet av systemet med sentral 

lønnsdannelse. Det vil si at partene sentralt avtaler lønnsendringene. Ved hovedoppgjørene settes 

det vanligvis også av en pott til fordeling ved lokale lønnsforhandlinger. 

3. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer 

Hovedtariffavtalen er et viktig verktøy for arbeidsgiverpolitikken. I tillegg til å regulere lønns- og 

arbeidsvilkår for alle ansatte reguleres også andre ting som pensjon, arbeidstid og ytelser under 

sykdom m.v. 

Tema som kan være aktuelle i tariffoppgjøret 2016 er bidrag for å styrke arbeidet med heltidskultur 

og økt nærvær. Fremtidens rekrutterings- og kompetanseutfordringer belyses også i debattheftet. 

Pensjon ventes å bli et sentralt tema i det kommende tariffoppgjøret. KS ser muligheter for 
tilpasninger i offentlig tjenestepensjon og AFP. Dette kan gi fordeler både for kommunene, 
arbeidstakerne og samfunnet. Regjeringen har startet et arbeid med å utrede mulige endringer.  
Gode offentlige pensjonsordninger er et viktig rekrutteringsargument for kommunene. 
KS´ målsetninger for tilpasningene er at de: 
- gir mer forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgiverne 
-  bidrar til å begrense kostnadsveksten 
- gjør offentlig tjenestepensjon og AFP mer tilpasset arbeidslinjen 
- bygger på de samme prinsipper som alderspensjon i folketrygden  
- legger bedre til rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor 
- sikrer fortsatt gode pensjonsordninger i offentlig sektor 

 

1. Spørsmål til debatt 

I debattheftet for 2016 stilles følgende åtte spørsmål: 

1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres? 
2. Hvilke stillingsgrupper bør eventuelt prioriteres ved sentrale tillegg? 
3. Er det behov for å bruke deler av disponibel ramme til tilpasninger til det nye lønnssystemet? 
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4. Hvordan kan Hovedtariffavtalen bli et bedre verktøy for å utvikle en heltidskultur? 
5. Er det behov for endringer i Hovedtariffavtalens sykelønnsbestemmelser for å oppnå en enklere 

praktisering av regelverket. 

6.  Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær? I så fall hvilke? 

7. Er denne gjennomgangen av pensjon i samsvar med kommunens / fylkeskommunens synspunkt? 
8. Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 
2016? I så fall – hvilke endringer?  
 

Vurdering: 
 

Administrasjonen anbefaler at det blir tatt en diskusjon rundt disse temaene. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.01.2016 

Arkivsaksnr: 

16/95 

Sak nr: 

6/16 

Saksbehandler: 

Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 

614 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

4/16 Formannskapet 19.01.2016 
6/16 Kommunestyret 28.01.2016 

 

NY HOVEDBRANNSTASJON - SISTRANDA  

 

 

Formannskapet innstilling til kommunestyret: 

 

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

 

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

de innkomne anbud vedtar kommunestyret følgende: 

 

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

Sistranda. 

 

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

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

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

tildelingskriteriene gitt i konkurransegrunnlaget.  

 

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

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

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

mottatt 06.01.2016. 

 

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

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

fastlegges til samme størrelse som for resten av festekontraktene i Nordhammarvik næringspark. 

 

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

avtaler for bruken av utearealer inkludert parkering. 

 

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

leiekostnadene innpasses i budsjettet/økonomiplanen fra og med 2017. 

 

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

vedtak er mottatt. 

 

Frøya kommunes økonomiske situasjon tilsier at vi må vurdere nøye hvilke nye areal som oppføres 

fremover. 

 

Areal til styrkerom tas ut av tilbudet. Dette begrunnes med at Frøya kommune skal oppføre Frøya 

Storhall med styrkerom som bør kunne brukes også av branntjenestemenn. Samtidig sees det på om det 

er nødvendig med så stort møteareal. Frøya kommune har pr i dag ulike møteareal i ulike bygninger på 

Sistranda. Det utredes om disse pr i dag har tilstrekkelig kapasitet til at de også kan brukes av brann 

 

 

Vedlegg: 
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Anbudsprotokoll 

Særutskrift fra k-sak 63/15 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksbehandling og utredning i forbindelse med ny brannstasjon 

 

Saksopplysninger:   
 

I kommunestyrets sak 63/15 ble det vedtatt at det skulle utlyses et totalprosjekt i DOFFIN for bygging av ny 
brannstasjon på Sistranda. I konkurransegrunnlaget skulle det forutsettes både kjøp av nøkkelferdig bygg 

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

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

 

 

 

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

som følger: 

 

Anbyder Tilbud – kjøp 

(ekskl. mva) 

Tilbud leie pr. 

år 

(ekskl. mva) 

Byggetid 

1. Ruta Entreprenør AS,   
Trondheim 

19.990.000,- 1.990.000,- 8 mndr. 

2. KN Eiendomsutvikling AS,             

Hitra 

13.777.660,-  

+ leie av fellesareal pr. år kr. 

594.000,- 

1.400.000,- 210 arb. 

dager 

(10,5 mnd) 

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

 

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

selve bygget og opparbeidet uteareal. 

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

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

ikke vil nå opp i konkurransen. 

 

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

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

Anbudsfrist var her satt til 06.01.2016.  
 

 

Anbyder nr. 2 har kommet med følgende priser: 

 

 Kjøp av tomt: kr. 1150,- pr. m2 

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

 

Anbyder nr. 3 har kommet med følgende priser: 

 

 Kjøp av tomt: kr. 1.210.000,-  

 Leie av tomt:  kr.      50.000,- 
Tomten som tilbys er beskrevet i tilbudet og er på ca. 2300 m2 som da betyr en kvadratmeterpris på henholdsvis 

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

Alle priser er ekskl. mva. 

 

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

følgende totale priser ekskl. mva.: 

 

 

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

 Leie:  kr.   1.469.000,- pr. år 

 Innløsningssum etter 20 år leie: kr. 8.200.000,- 

 

Frøy Eiendom AS: 

 

 Kjøp: kr. 19.000.000,- 

 Leie:  kr.   1.499.600,- pr. år 

 Innløsningssum etter 20 års leie: kr. 12.000.000,- 

  

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

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

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

konkurransegrunnlaget. 

 

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

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

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

nødvendige møbler og utstyr. 

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

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

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

ventilasjon, varmepumper og porter. 

 

Vurdering: 

 

I konkurransegrunnlaget er det inntatt følgende tildelingskriterier: 

 

Pris 60% 

Funksjonalitet/planløsninger 30% 

Byggetid 10% 

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

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

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

Den som for høyeste poengsum er beste anbyder 

 

KJØP AV NØKKELFERDIG BYGG: 

 

KN Eiendomsutvikling AS: 

 

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

Funksjonalitet:   9,5 poeng x 0,3 = 2,85(Ikke topp score som følge av fellesarealer,    
                                                                         men noe oppveies med at det er store arealer,  

samt kortere avstand til risikoobjekter fra Melkstaden) 

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

SUM     = 8,96 

 

Frøy Eiendom AS: 

 

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

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

                     risikoobjekter.) 

Byggetid: 10.0 poeng x 0.1 = 1,0  

SUM     = 9,91 

 

Dersom det blir vedtatt at kommunen selv skal kjøpe så vinner her Frøy Eiendom AS 
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LEIE AV BYGG M/UTEAREALER: 

 

KN Eiendomsutvikling AS: 

 

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

Funksjonalitet   9,5 poeng x 0,3 = 2,85 

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

SUM     = 9,80 

 

Frøy Eiendom AS: 

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

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

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

SUM     = 9,73 

 

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

KN Eiendomsutvikling AS. 

 

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

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

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

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

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

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

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

plassering av brannstasjon er avklart. 

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

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

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

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

biler ikke er sperret av maskiner og utstyr fra utleier. 

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

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

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

Frøyafestivalen i fremtiden. 

 

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

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

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

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

 

I tillegg er garasjeanlegget langt unna å tilfredsstille krav når det gjelder HMS for mannskapet og det er allerede 
kommet reaksjoner fra verneombud. Dette går på garderobeforhold og ikke minst manglende ventilasjon av 

branngasser som avgis fra brannbekledningen.  

 

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

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

og redningsvesen så krever dette at man har tilfredsstillende lokaler både med hensyn til mannskap og utstyr. 

 

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

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

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

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

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

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

om leie av lokaler til brannstasjon med plassering på Melkstaden. Kontraktforhandlingene tar utgangspunkt 
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anbudet fra KN Eiendomsutvikling AS om leie av lokaler mottatt 07.12.2015 og supplert med tilbud om leie av 

råtomt mottatt 06.01.2016. 

 

Det gjøres oppmerksom på at alle tilbyderne har 10 dagers klagerett på antakelse av anbud. 

 

 

 



Saknr: 7/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.01.2016 

Arkivsaksnr: 

16/172 

Sak nr: 

7/16 

Saksbehandler: 

Roger Fredheim 

Arkivkode: 

A22 &00 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
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REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar framlagte endringer i vedtekter for SFO, gjeldende fra 1.1.2016.  
 

Vedlegg:  

 

 Reviderte vedtekter SFO, gjeldende fra 1.1.2016  

 Timesatser SFO, gjeldende fra 01.01.2016  

 

Saksopplysninger/vurdering:  

 

Det henvises til sak 15/1225 i HFD der det foreligger et vedtak om å endre SFO- vedtekter iht 

innføring av søskenmoderasjon på 30% , samt innføring av timebasert betaling. De nevnte 

endringer vil gjelde fra januar-2016.  

Det har kommet innspill til administrasjonen i Frøya kommune om å se på kostnadsnivået for 

SFO i Frøya kommune.  

Rådmannen har tidligere orientert om dette i HFD, der sammenlignbare tall fra 5 andre kommuner 

ble lagt fram.  

Prisnivået varierer fra kommune til kommune, men det går fram av kartleggingen at Frøya 

kommune ligger noe over i pris på heltidsplass og noe under på redusert tilbud.  

Flere kommuner tilbyr også søskenmoderasjon, samt et mer fleksibel timebarert tilbud.  

Det ble derfor gitt et oppdrag om å se på mulighetene for å redusere kostnadsnivået, med et klart 

overordnet mål om at flere foresatte benytter et godt pedagogisk og inkluderende tilbud.  

Det legges herved fram for HFD og KST reviderte endringer i SFO- vedtekter på bakgrunn av 

dette.  

Det er rådmannens oppfatning at fleksibiliteten i dagens ordning praktiseres noe ulikt ved de 

enkelte skolene, som regel med utgangspunkt i en ulik skolestart pga skoleskyss.  

Ved å innføre betaling pr. time opphold og ikke innenfor tre store kategorier oppholdstid, vil man 

få en mer rettferdig og lik ordning.  

Ved innføring av søskenmoderasjon, så åpner man også for at flere familier ønsker å benytte 

tilbudet.  

 

Når det gjelder vurdering av mulig kostnadsreduksjon, så er rådmannen av den oppfatning at den 

ikke er veldig sannsynlig. Basert på tilbakemeldinger fra de største skolene, vil man tvert i mot 

kunne se for seg en mulig inntekstsøkning, i all hovedsak basert på at  

- flere benytter seg at tilbudet når timeprisen slår ut rettferdig  

- eldre søsken som er tatt ut pga kostnadsnivået, tas inn igjen og benytter et tilbud pr. time som 

inkluderer en søskenmoderasjon. 
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10.12.15  
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Protokoll fra møte 10.12.15 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møtet 10.12.15. 
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FRØYA KOMMUNE 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
 

Kommunestyret: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 

Frøya herredshus 

Møtedato: 
10.12.2015 

Møtetid: 
10.00 – 16.15 

Av utvalgets medlemmer møtte 

23 av 23  

Fra og med sak:  164/15 

Til og med sak:  174/15 

 

 

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 – 2015 
 

Arbeiderpartiet: 
Berit Flåmo 

Kristin Reppe Storø 

Pål Terje Bekken 

Gunn Heidi Hallaren 

Torbjørn Måsøval 

Geir Egil Meland 

Vida Zubaite-Bekken 

Heidi Taraldsen 

Sigrun Sumstad Sørdal 

Ann Kristin Kristoffersen 

Arne Ervik 

Helge Borgen 

 

Sosialistisk Venstreparti: 
Ola Vie 

 

Fremskrittspartiet: 

Aleksander Søreng 

Hans Kristian Werkland 

Bjørnar Gisle Grytvik 

Høyre: 
Martin Nilsen 

Remy Strømskag 

 

Senterpartiet: 
Knut Arne Strømøy 

 

 

Venstre: 

Arvid Agnar Hammernes 

Ola Agnar Grønskag 

Ingrid Skjærstein Johansen 

Trond Harald Iversen 

 

Faste representanter med forfall: 

 

Arbeiderpartiet: 

Geir Egil Meland 

Vida Zubaite-Bekken 
 

Venstre: 

Ingrid Skjærstein Johansen 

Trond Harald Iversen 

Høyre: 

Martin Nilsen 

 

 

 

Vararepresentanter som møtte: 

 

Arbeiderpartiet: 
Randi Rabben 

Roar Hammernes 
 

Venstre: 
Tove Merete Vedal 

Robert Kløven 
 

Høyre: 
Tone Måsøval 

 

 

 

Merknader: 

 

1. Frøya ungdomsråd (FUR) presenterte seg. 

2. Innkalling til møte med saksliste med tillegg ble enstemmig godkjent. 
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Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Kristin Reppe Storø 

Ordfører Protokollunderskriver 

 
 

 

Siv-Tove Skarshaug 

Sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 

 

Utvalg:  Kommunestyret 

Møtedato:  10.12.2015 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

  Innhold 
 

164/15 15/1804   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 26.11.15  

 

165/15 14/1225   

 REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA  

 

166/15 15/1469   

 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR 20 BNR 14 (FRØYA 

BYGGVARE)  

 

167/15 15/1405   

 FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA 

KOMMUNE FOR 2016  

 

168/15 14/1517   

 BLAKSTADVASSDRAGET  

 

169/15 15/1779   

 BUDSJETTJUSTERING - AVSKRIVNINGER 2015  
 

170/15 15/1808   

 REFERATSAK  

 

171/15 15/1817   

 POLITISK MØTEKALENDER FØRSTE HALVÅR 2016  

 

172/15 15/1577   

 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019  

 

173/15 15/1806   

 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

174/15 15/1807   

 RÅDMANNENS ORIENTERING  
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164/15  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 26.11.15  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møtet 26.11.15 godkjennes som framlagt med endring. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 10.12.15: 

 

Rep. Remy Strømskag etterlyste Martin Nilsens spørsmål ang. valgoppslutningen. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møtet 26.11.15 godkjennes som framlagt. 

 

  

 
 

165/15  

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA  

 

 

Vedtak: 

 

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

 

Enstemmig. 

 
Følgende forslag til nytt vedtak ble fremmet fra Ordfører: 

 

«Saken trekkes da den er send tilbake for videre utredning» 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

  
 

166/15  

SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR 20 BNR 14 (FRØYA BYGGVARE)  

 

 

Vedtak: 

 

Riiber Eiendom AS får kjøpe tillegg til sin eiendom Gnr. 20, bnr. 14(Byggeriet) på følgende vilkår: 

 

1. Tomten begrenses i øst til strandlinjen, slik at sjøareal selges ikke. Dette for å sikre   

    tilstrekkelig sjøareal for småbåthavnen som er under planlegging på  

    naboeiendommen. 

2. Kjøper forplikter seg til å delta i omlegging av avkjørsel til Fv. 714 sammen med  

    naboeiendommen(THM Invest AS), slik at man får en felles avkjørsel til Byggeriet  

    og «Rorbuaeiendommen» og småbåthavnen. 

3. Kjøpesummen fastsettes til kr. 200,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger  

    ved eiendomsoverdragelsen. 

4. Det forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen 20/14. 
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Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Riiber Eiendom AS får kjøpe tillegg til sin eiendom Gnr. 20, bnr. 14(Byggeriet) på følgende vilkår: 

 
1. Tomten begrenses i øst til strandlinjen, slik at sjøareal selges ikke. Dette for å sikre   

    tilstrekkelig sjøareal for småbåthavnen som er under planlegging på  

    naboeiendommen. 

2. Kjøper forplikter seg til å delta i omlegging av avkjørsel til Fv. 714 sammen med  

    naboeiendommen(THM Invest AS), slik at man får en felles avkjørsel til Byggeriet  

    og «Rorbuaeiendommen» og småbåthavnen. 

3. Kjøpesummen fastsettes til kr. 200,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger  

    ved eiendomsoverdragelsen. 

4. Det forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen 20/14. 

 

  
 

167/15  

FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA KOMMUNE FOR 2016  

 

 

Vedtak: 

 

1. Rådmanns forslag til avgifter, gebyrer, betalingssatser vedtas slik det framgår av 

vedlagt betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2016. 

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2016: 

 

Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris 

vedtatt av Stortinget. 

Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3 prosent. 

Pris for kjøp av enkeltdager i barnehagen økes med 3 prosent. 

Ordning med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke. 

Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3 prosent. 

Søskenmoderasjon på 30 prosent i SFO innføres fra 01.01.16. 

Kostpris Sistranda skole (kantinedrift) økes med 3 prosent. 

Pris på kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes med 3 

prosent. Emballasje er inkludert. 

Elevavgift i kulturskolen økes med 3 prosent. 

Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3 prosent. 

Det innføres en kopieringsavgift i kulturskolen på kr. 100,- 

Egenandel for trygghetsalarm økes med 3 prosent. 

Erstatningssatser ved Frøya bibiliotek økes med 3 prosent. 

Billettpriser ved Frøya kino økes ikke. 

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

kompetansesenter økes med 3 prosent. 

Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester 

endres ut i fra satser som fremkommer i Statsbudsjettet for 2016. 

 

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, 

avløp, slam, feiing, brann, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2016 får en 

generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser med 3 prosent med følgende 

unntak: 

 

Tilknytningsavgift for vann økes med 2 prosent. 

Årsavgift for vann for bygninger med forretning, industri m.m. som får 
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årsavgiften beregnet etter måler eller areal økes med 2 prosent. 

Årsavgiften for vann til bolig, fritidsbolig, naust/sjøhus, 

driftsbygninger og tappeposter økes med 2 prosent. 

Årsavgift og tilknytningsavgift for kloakk økes med 10 prosent. 

Renovasjonsgebyret for et normalabonnement (husholdninger) og 

fritidsboliger endres ikke. 

Oppmålingsgebyr for klarlegging av grense der grensen tidligere ikke 

er koorinatbestemt har vært redusert med 50 prosent de 3 siste årene. 

Denne ordningen oppheves fra og med 2016. 

 

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 10.12.15: 

 

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

«Kulepunkt ang. egenandel på trygghetsalarmer tas bort» 

 

Falt med 10 mot 13 avgitt av Ap og Sv. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmanns forslag til avgifter, gebyrer, betalingssatser vedtas slik det framgår av 

vedlagt betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2016. 
 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2016: 

 

Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris 
vedtatt av Stortinget. 

Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3 prosent. 

Pris for kjøp av enkeltdager i barnehagen økes med 3 prosent. 

Ordning med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke. 

Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3 prosent. 

Søskenmoderasjon på 30 prosent i SFO innføres fra 01.01.16. 

Kostpris Sistranda skole (kantinedrift) økes med 3 prosent. 

Pris på kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes med 3 
prosent. Emballasje er inkludert. 

Elevavgift i kulturskolen økes med 3 prosent. 

Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3 prosent. 

Det innføres en kopieringsavgift i kulturskolen på kr. 100,- 

Egenandel for trygghetsalarm økes med 3 prosent. 

Erstatningssatser ved Frøya bibiliotek økes med 3 prosent. 

Billettpriser ved Frøya kino økes ikke. 

Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kultur- og 
kompetansesenter økes med 3 prosent. 

Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester 
endres ut i fra satser som fremkommer i Statsbudsjettet for 2016. 

 
3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, 

avløp, slam, feiing, brann, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2016 får en 

generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser med 3 prosent med følgende 

unntak: 

 

Tilknytningsavgift for vann økes med 2 prosent. 

Årsavgift for vann for bygninger med forretning, industri m.m. som får 
årsavgiften beregnet etter måler eller areal økes med 2 prosent. 

Årsavgiften for vann til bolig, fritidsbolig, naust/sjøhus, 
driftsbygninger og tappeposter økes med 2 prosent. 

Årsavgift og tilknytningsavgift for kloakk økes med 10 prosent. 

Renovasjonsgebyret for et normalabonnement (husholdninger) og 
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fritidsboliger endres ikke. 

Oppmålingsgebyr for klarlegging av grense der grensen tidligere ikke 
er koorinatbestemt har vært redusert med 50 prosent de 3 siste årene. 

Denne ordningen oppheves fra og med 2016. 

 

 

168/15  

BLAKSTADVASSDRAGET  

 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret i Frøya kommune viser til utredning for åpning av Blakstadvassdraget 

gjennom kulvert i Buaveien.  Vi ber om at entreprenørene blir kontaktet for å se på kostnadene 

rundt å legge ett rør med en diameter på 2 meter, jfr. anbefaling fra NINA.  

Det utredes samtidig mulighet for 2 parkeringsplasser i området. 

Saken kommer deretter tilbake til politisk behandling. 

 

Enstemmig. 
 

Kommunestyrets behandling i møte 10.12.15: 

 

Rep. Tone Måsøval ber om at hennes habilitet blir vurdert da bedriften hun er ansatt i har gitt midler til arbeidet, 

samt at hun er gift med eier. 

Rep. Tone Måsøval ble vurdert habil. 

 

Formannskapets forslag til vedtak i kommunestyret: 

 

Kommunestyret i Frøya kommune viser til utredning for åpning av Blakstadvassdraget gjennom 

kulvert i Buaveien.  Vi ber om at entreprenørene blir kontaktet for å se på kostnadene rundt å legge ett 
rør med en diameter på 2 meter, jfr anbefaling fra NINA.  

Det utredes samtidig mulighet for 2 parkeringsplasser i området. 

Saken kommer deretter tilbake til politisk behandling. 
 
 

 

169/15  

BUDSJETTJUSTERING - AVSKRIVNINGER 2015  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar følgende budsjettjustering vedrørende avskrivninger for bygg og 

anleggsmidler for 2015. 

 

Debet:  1.5900 alle ansvar – Avskrivninger   kr. 23.344.483,- 

Kredit: 1.9900.8990.860 – Motpost avskrivninger  kr. 23.344.483,- 

 

Rådmannen gis fullmakt til å postere avskrivningene på ansvar og funksjon i henhold til vedlagte liste.

  

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar følgende budsjettjustering vedrørende avskrivninger for bygg og anleggsmidler for 

2015. 

 
Debet:  1.5900 alle ansvar – Avskrivninger   kr. 23.344.483,- 

Kredit: 1.9900.8990.860 – Motpost avskrivninger kr. 23.344.483,- 
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Rådmannen gis fullmakt til å postere avskrivningene på ansvar og funksjon i henhold til vedlagte liste.  

 

 

  

170/15  

REFERATSAK  

 

 

Vedtak: 
 

Referatet tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

  

 
171/15  

POLITISK MØTEKALENDER FØRSTE HALVÅR 2016  

 

 

Vedtak: 

 

Politisk møteplan for første halvår 2016 med endringer godkjennes. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 10.12.15: 

 

Følgende omforente forslag til endring i møtekalender ble fremmet: 

 

«Kommunestyremøtene i mai og juni endres fra 02.06.16 til 26.05.16 og fra 30.06.16 til 23.06.16» 

   

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Politisk møteplan for første halvår 2016 godkjennes som vedlagt. 

 

  
172/15  

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019  

 

 

Vedtak: 

 

1.1 Kommunestyrets forslag til budsjett for 2016 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett, med vedlegg, og handlingsplandokumentet. Første år i handlingsplanen vedtas 

som budsjett for 2016 for alle rammeområdene.  

 

Enstemmig. 

 

1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og 

finansieringsplan for 2016. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og 

til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere 

vedtatt nedbetalingstid.  

 

Enstemmig. 
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1.3 Kommunestyret vedtar å låne 20 millioner kroner i startlånmidler til videre utlåning i 2016. 

 

Enstemmig. 

 

1.4 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag med vedlagte endringer til økonomiplan med 

handlingsprogram 2016 – 2019. 

 

År - 2016 2017 2018 2019 

- 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 
 

259 011 1 900 768 2 696 449 3 310 466 

Valgte driftstiltak 
 

1 980 618 612 826 612 826 612 826 

- 

Valgte tiltak 

- 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 
 

259 011 1 900 768 2 696 449 3 310 466 

    Investeringstiltak 2016-2019 - KST 10.12.2015 
 

259 011 1 900 768 2 696 449 3 310 466 

- 

1100 Rådmannskontor 
 

3 035 997 3 035 997 3 035 997 3 035 997 

    Etablering av fastfiber fra Telenor 
 

50 000 50 000 50 000 50 000 

    Rammeområdet oppvekst 
 

3 398 997 3 398 997 3 398 997 3 398 997 

    Skoleskyss 
 

-413 000 -413 000 -413 000 -413 000 

- 

2400 Nordskag oppvekstsenter  
 

200 000 200 000 200 000 200 000 

    Tolketjeneste 
 

200 000 200 000 200 000 200 000 

- 

2500 Sistranda skole 
 

1 367 792 0 0 0 

    Bemanning 4 nye stillinger 
 

1 367 792 0 0 0 

- 

3100 Familie, Helse og Rehab 
 

339 992 339 992 339 992 339 992 

    Fysioterapeut 
 

339 992 339 992 339 992 339 992 

- 

3200 Interkommunal barnevernstjeneste 
 

-1 200 979 -1 200 979 -1 200 979 -1 200 979 

    Overføringer 2 stillinger 
 

-1 200 979 -1 200 979 -1 200 979 -1 200 979 

- 

3400 Pleie og omsorg 
 

109 524 109 524 109 524 109 524 

    Økning 20 % stilling - Livsgledekoordinator 
 

109 524 109 524 109 524 109 524 

- 

3500 Funksjonshemmede 
 

93 007 93 007 93 007 93 007 

    Økning 1 dag demente - Dagsenter Kontakten (3506) 
 

60 426 60 426 60 426 60 426 

    Økt sats støttekontakter - Fellesadm 

funksjonshemmede (3505) 

 
32 581 32 581 32 581 32 581 
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- 

5100 Tekniske tjenester 
 

-694 906 -694 906 -694 906 -694 906 

    Avdelingsleder drift 
 

-694 906 -694 906 -694 906 -694 906 

- 

8000 Frie inntekter. 
 

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

    Økt skatteanslag 1- Frie inntekter. (8000) 
 

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

- 

9000 Finans 
 

-269 809 -269 809 -269 809 -269 809 

    Finansiering livsgledekoordinator - Finans (9000) 
 

-109 524 -109 524 -109 524 -109 524 

    Rentereduskjon - Finans (9000) 
 

-160 285 -160 285 -160 285 -160 285 

 

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 
 

 

1.5 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er 

nødvendig. 

  

Enstemmig. 

 

1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen 

med tilhørende pålagte vedlegg.  

 

Enstemmig. 

 

1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden. 

 

Enstemmig. 

 

1.8 Investeringsbudsjett 

Omforent forslag til investeringsbudsjett:  

  

 

-År 
- 

2016 2017 2018 2019 

- 

Sum investeringer valgte tiltak  44 170 000 36 850 000 19 500 000 19 500 000 

Sum fond  -6 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

Momskompensasjon på investeringer  -3 484 000 -2 020 000 -1 200 000 -1 200 000 

Sum lån  -34 686 000 -32 830 000 -16 300 000 -16 300 000 

Sum renter og avdrag  259 011 1 900 768 2 696 449 3 310 466 

Netto driftskonsekvenser  259 011 1 900 768 2 696 449 3 310 466 

- 

 

Valgte tiltak 

- 

Sum investeringer valgte tiltak  44 170 000 36 850 000 19 500 000 19 500 000 
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    Adresseprosjektet  220 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 376 9 063 8 944 8 826 

    Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 44 590 43 510 42 430 

    Asfaltering kommunale veier  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

        Renter og avdrag  10 800 71 590 131 300 189 930 

    Avløpsutbygging  2 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Bygging av kommunale utleieboliger  5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

        Renter og avdrag  67 500 324 969 579 063 829 782 

    Bygging av vei Midtsian - Yttersian  0 3 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 32 400 123 585 121 965 

    Bytte av nettverks komponenter(switcher og 

routere) 

 300 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 240 53 508 52 212 50 916 

    Digitalisering av bygnings- og delingsarkiv  1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  10 800 99 980 97 820 95 660 

    Dyrøy oppvekstsenter - ombygging  2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  21 600 82 390 81 310 80 230 

    FKK-senter - mobilt lydanlegg  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 620 14 997 14 673 14 349 

    Friluftlivets år kommune  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 19 996 19 564 19 132 

    Fysisk utforming OSK  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 620 14 997 14 673 14 349 

    Gravemaskin  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 24 995 24 455 23 915 

    Helhetlig idrettspark utstyr til Basishall  1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  10 800 99 980 97 820 95 660 

    Innkjøp ansattpcer  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  5 400 94 580 181 600 266 460 

    Innkjøp elevpcer  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  5 400 94 580 181 600 266 460 

    Kombinert tankvogn brann/vannverk  0 1 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 10 800 60 790 59 710 

    Kummer, høydebasseng og ledningsnett  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

        Bundet driftsfond  1 500 000 0 0 0 

    Kvalitetsheving DEK  250 000 250 000 0 0 
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        Renter og avdrag  3 375 16 249 25 578 25 240 

    Ny GPS totalstasjon  300 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 240 29 994 29 346 28 698 

    Ny kommunikasjonsløsning  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 400 89 180 87 020 84 860 

    Ny skoleportal  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 35 672 34 808 33 944 

    Ny vannledning Nordhammervika-Hamarvik-

Skarpneset-Nordskag 

 0 10 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Nytt høydebasseng - Bergheia  6 000 000 3 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Opprydding kommunale 

avløpsledninger/overvannsproblemer - spesielt 

Sistranda 2015 

 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Påkostninger kommunale bygg i henhold til 

vedlikeholdsplan 

 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

        Renter og avdrag  43 200 207 980 370 600 531 060 

    Rammeplan avløp  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Rehabilitering eternittledninger  1 000 000 0 0 0 

        Bundet driftsfond  1 000 000 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Rehabilitering høydebasseng  3 000 000 0 0 0 

        Bundet driftsfond  3 000 000 0 0 0 

    Smartboard skolene  100 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 080 9 998 9 782 9 566 

    Startlån  0 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Sykesenger  100 000 100 000 0 0 

        Renter og avdrag  1 080 18 916 35 240 34 376 

    Trafikksikkerhetstiltak  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Utbedringer tak Sletta kirke  1 500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  16 200 91 185 89 565 87 945 

    Utredning vedlikeholdskostnader kirken  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 8 239 8 131 8 023 

    Utvidelse av renseanlegg Kirkdalsvatnet  4 000 000 0 0 0 
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        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Varmesentral full finansiering Sistranda  3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  32 400 299 940 293 460 286 980 

 

 

Verbal del budsjett 2016. 
 

1. Rammeområde rådmann: 

 

Rådmannen bes om å etablere et prosjekt rettet mot det å rekruttere og beholde kvalifisert personell, med 

spesiell fokus på de områder som har de største utfordringene. Det bes forberedt en sak til 

administrasjonsutvalget. 

 

Skatteanslaget økes med kr 1 000 000,- 

Rentekostnader reduseres med kr 160 000,-  

50 000 til fiberkabel legges inn 

Plan for rullering av pc-er for ansatte etableres, jfr. budsjetterte investeringsmidler i langtidsperioden. 

 

Funksjon til folkehelsekoordinator må ivaretas. 

 

Enstemmig. 

 

 

2. Rammeområde oppvekst: 

 

Budsjett oppvekst økes med 3,4 mill. (ca. 5 % økning) i tillegg til rådmannens forslag som innebærer en økning 

på ca. 3 stillinger (80 % stilling Nordskag, 2 stillinger med helårsvirkning Sistranda skole, 300 000 kr til 

styrking av språkopplæring) I denne summen ligger en overføring av 1,2 mill. fra familie og helse, jfr. 

overtallige ved barnevernstjenesten. 

Hovedfokus for bruk av de økte midlene skal være: 

Videreføring av tidlig innsats, dvs. styrking av bemanningen i barnehage og småskolen. 

I tillegg skal midlene brukes til å styrke fokuset på grunnleggende lese og skriveferdigheter. 

Det forventes at samarbeid hjem og skole settes i fokus, samt at tverrfaglig samarbeid får større fokus 

fremover. 

En stilling som barnevernskonsulent settes inn ved Sistranda skole. Den andre barnevernstillingen får 

tilsettingsforhold ved Nabeita oppvekstsenter, men skal fungere som en ressurs også for de øvrige enhetene 

innenfor oppvekst. Stillingene etableres som prosjektstillinger over to år og evalueres grundig midtveis og ved 

periodens slutt. 

De iverksatte tiltak følges tett av hovedutvalg drift fremover. 

 

Med tanke på hærverkssituasjonen ved Sistranda skole ber vi om at vedtak i forbindelse med 

budsjettbehandlingen for 2015 tas tak i. 

 

Skoleskyss reduseres med kr 413 000,-. Dette tilsvarer mindreforbruket i 2015. 

 

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 

 

 

3. Rammeområde helse og omsorg: 

 

Lønn støttekontakt økes med kr 31 000. Dette gjør det mulig å følge KS sine satser i forhold til lønn 

støttekontakter. 

 

Dagsenter demente utvider sitt tilbud med en dag i uka. Dette medfører en merkostnad på 

 kr 60 000,-. 

 

Vi har et sterkt behov for å øke fokuset på eldreomsorgen, men erkjenner at dette ikke er mulig på nåværende 

tidspunkt pga. pågående prosjekt innenfor området. Vi ber om at resultatet av prosjektet morgensdagens 

omsorg fremlegges for politisk behandling så fort dette er mulig. 
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Samtidig ber vi om at PLO har fokus fremover på heltidskultur, noe som sannsynligvis innebærer at tjenesten 

må gjøre noen endringer i organisering og turnus. 

 

Stillinger foreslått under helsesøstertjenesten legges direkte inn i rammeområde oppvekst, dvs at 

helsesøstertjenesten ikke økes som foreslått fra rådmannen. 

 

Livsgledekoordinatorstillingen økes fra 20 % til 40 % stilling og omgjøres fast stilling.  Vi ser at dette tiltaket 

er et viktig bidrag til aktivitet og trivsel for de eldre i Frøya kommune, og ønsker å øke opp satsingen på dette. 

Utgifter, ca. kr 110 000,- dekkes ved å øke post "Avkastning finansportefølje". 

 

Enstemmig. 

 

4. Rammeområde tekniske tjenester 

 

Avdelingsleder drift tas ut med kr 695 000,-. 

Teknisk oppfordres til å se på egen organisering i forhold til ulike vaktordninger med tanke på å samordne for 

å oppnå synergieffekter. 

 

Vi ber om at rehabiliteringsbehovet ved Sistranda svømmehall og Frøya sykehjem utredes og legges frem for 

hovedutvalg for drift så snart som mulig. 

 

Teknisk avdeling oppfordres til å se på de vaktordninger som allerede finnes innenfor tjenesten opp imot 

behovet for teknisk vakt. 

 

I dag er det ledende vaktmester som i stor grad rykker ut ved alarmer ol i kommunale bygg. Dette er en 

løsning som oppleves som utilfredsstillende. 

Teknisk etat oppfordres også til å ta kontakt med andre sammenlignbare kommuner for å sjekke ut hvordan 

de har løst tilsvarende utfordringer. 

 

Enstemmig. 

 

5. Kirken Den Norske 

 

Det er forelagt oss endel behov knyttet til ulike kirkebygg (Sletta kirke og Sula kapell) og Nordhammarvik 

gravplass. Usikkerheten rundt kostnader er såpass stor at vi velger kun å legge inn begrensede bevilgninger til 

utredning foreløpig. 

 

Enstemmig. 

 

 

Tilslutt ble det stemt over hele budsjettvedtaket. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 10.12.15: 

 

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

 

«Med forslag fra opposisjonen, som behandlet i formannskapet med følgende endringer: 

 

Driftsbudsjett: 

Prosjekt sommerjobb for ungdom legges inn i budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden. 

Finansiering: avkastning finansfondet 

 
Egenandel på trygghetsalarmer tas bort 

Finansiering: avkastning finansfondet 

 

 

Rammeområdet budsjett oppvekst verbal del: 

 

Budsjett oppvekst økes med 3,4 mill. til styrking av grunnbemanning, dette er i tråd med ønske fra sektor oppvekst. 
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Tidlig innsats videreføres årlig med 1,5 mill. dette er også et sterkt ønske fra tillitsvalgte. 

 

Rådmann: 

Funksjon til folkehelsekoordinator må ivaretas. 

 

Investering:  

Ny flytebrygge Inntian havn/kommunal kai kr 150.000,-« 

 
 

2. Rammeområde oppvekst posisjon: 

 

Budsjett oppvekst økes med 3,4 mill. (ca. 5 % økning) i tillegg til rådmannens forslag som innebærer en økning på ca. 

3 stillinger (80 % stilling Nordskag, 2 stillinger med helårsvirkning Sistranda skole, 300 000 kr til styrking av 

språkopplæring) I denne summen ligger en overføring av 1,2 mill. fra familie og helse, jfr. overtallige ved 

barnevernstjenesten. 

Hovedfokus for bruk av de økte midlene skal være: 

Videreføring av tidlig innsats, dvs. styrking av bemanningen i barnehage og småskolen. 

I tillegg skal midlene brukes til å styrke fokuset på grunnleggende lese og skriveferdigheter. 

Det forventes at samarbeid hjem og skole settes i fokus, samt at tverrfaglig samarbeid får større fokus fremover. 
En stilling som barnevernskonsulent settes inn ved Sistranda skole. Den andre barnevernstillingen får 

tilsettingsforhold ved Nabeita oppvekstsenter, men skal fungere som en ressurs også for de øvrige enhetene innenfor 

oppvekst. Stillingene etableres som prosjektstillinger over to år og evalueres grundig midtveis og ved periodens slutt. 

De iverksatte tiltak følges tett av hovedutvalg drift fremover. 

 

Med tanke på hærverkssituasjonen ved Sistranda skole ber vi om at vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 

2015 tas tak i. 

 

Skoleskyss reduseres med kr 413 000,-. Dette tilsvarer mindreforbruket i 2015. 

 

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

2. Rammeområde oppvekst opposisjon: 

 

Budsjett oppvekst økes med 3,4 mill. til styrking av grunnbemanning, dette er i tråd med ønske fra sektor oppvekst. 

Tidlig innsats videreføres med årlig bevilgning på 1,5 mill. kr, dette er også et sterkt ønske fra tillitsvalgte. 

 

Falt med 10 mot 13 stemmer avgitt av Ap og Sv. 

 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap og Sv: 

 

«Formannskapets innstilling med følgende endringer: 
 

Endringer under teknisk avdeling: 

 

Teknisk avdeling oppfordres til å se på de vaktordninger som allerede finnes innenfor tjenesten opp imot behovet for 

teknisk vakt. 

I dag er det ledende vaktmester som i stor grad rykker ut ved alarmer ol i kommunale bygg. Dette er en løsning som 

oppleves som utilfredsstillende. 

Teknisk etat oppfordres også til å ta kontakt med andre sammenlignbare kommuner for å sjekke ut hvordan de har 

løst tilsvarende utfordringer. 

 

 Endring under pleie og omsorg: 
 

Livsgledekoordinatorstillingen økes fra 20 % til 40 % stilling og omgjøres til fast stilling.  Vi ser at dette tiltaket er 

et viktig bidrag til aktivitet og trivsel for de eldre i Frøya kommune, og ønsker å øke opp satsingen på dette. Utgifter, 

ca kr 110 000,- dekkes ved å øke post "Avkastning finansportefølje".» 

 

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer avgitt av V, H, Frp og Sp. 
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Budsjettversjon  Opposisjon KST   Posisjon KST 

År  2016 2016 

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett   -2 239 629  -2 239 629 

Valgte driftstiltak  1 978 998 1 980 618 

Over-/underskudd budsjettversjon  0 0 

Enstemmig.    

 

Valgte tiltak 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  260 631 259 011 

    Formannskapets innstilling   259 011 

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

    Opposisjon KST  260 631  

Falt med 10 mot 13 stemmer avgitt av Ap og Sv.    

- 

1100 Rådmannskontor  3 627 778 3 035 997 

    Etablering av fastfiber fra Telenor                                       50 000 
50 000 

    Rammeområde oppvekst-opposisjon  3 400 004  

    Rammeområdet oppvekst   3 398 997 

    Reduksjon 2 stillinger - opposisjon  -1 110 339  

    Skoleskyss  -413 000 -413 000 

    Videreføring tidlig innsats 1 stilling-opposisjon  1 200 979  

    Økning 1 stilling-opposisjon 

 550 134  

Enstemmig.    

- 

2400 Nordskag oppvekstssenter   200 000 200 000 

    Tolketjeneste  200 000 200 000 

Enstemmig.    

- 

2500 Sistranda skole  1 367 792 1 367 792 

    Bemanning 4 nye stillinger  1 367 792 1 367 792 

Enstemmig.    

- 

3100 Familie, Helse og Rehab  339 992 339 992 

    Fysioterapeut  339 992 339 992 

Enstemmig.    

- 

3200 Interkommunal barnevernstjeneste  -550 134 -1 200 979 
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    Overføring 1 stilling til oppvekst - opposisjon  -550 134  

    Overføringer 2 stillinger   -1 200 979 

Posisjonens forslag vedtatt med 13 mot 10 stemmer avgitt av V, H, Frp 

og Sp. 

   

 

3400 Pleie og omsorg  305 000 109 524 

    Fjerning av egenandel trygghetsalarmer  305 000  

Falt med 10 mot 13 stemmer avgitt av Ap og Sv.    

    Økning 20 % stilling - Livsgledekoordinator   109 524 

Enstemmig    

- 

3500 Funksjonshemmede  93 007 93 007 

    Økning 1 dag demente  60 426 60 426 

    Økt sats støttekontakter  32 581 32 581 

Enstemmig.    

- 

4100 Kultur  -394 507 0 

    Reduksjon festivalstøtte - opposisjon  -130 000  

    Sommerjobb ungdom  214 404  

    Virksomhetsleder tas ut 6-12 mnd. - opposisjon  -328 570  

    Øke mva-pliktige salgsinntekter - opposisjon  -125 000  

    Øke salgsinntekter-andre avg.pl. inntekter - opposisjon  -25 341  

Falt med 10 mot 13 stemmer avgitt av Ap og Sv.    

- 

5100 Tekniske tjenester  -694 906 -694 906 

    Avdelingsleder drift  -694 906 -694 906 

Enstemmig.    

- 

8000 Frie inntekter.  -1 000 000 -1 000 000 

    Økt skatteanslag 1  -1 000 000 -1 000 000 

Enstemmig.    

- 

9000 Finans  -1 315 024 -269 809 

    Finansiering av tiltak i KST  -519 404  

    Finansiering flytekai Inntian  -1 620  

    Finansiering livsgledekoordinator   -109 524 

    Rentereduksjon fra tidligere inv.buds. - opposisjon  -219 000  

    Rentereduskjon   -160 285 
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    Økt avkastning finansportefølje - opposisjon  -575 000  

 

 

Følgende forslag til nytt punkt under investeringsbudsjett ble fremmet av V, H, Frp og Sp:   

  

    Ny flytebrygge Inntian havn - kommunal kai  150.000,- 0 0 0 

        Renter og avdrag  1.620    

 

Falt med 10 mot 13 stemmer avgitt av Ap og Sv. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2016 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett, med vedlegg, og handlingsplandokumentet. Første år i handlingsplanen vedtas 
som budsjett for 2016 for alle rammeområdene.  

 

1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og 

finansieringsplan for 2016. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til 

å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere 

vedtatt nedbetalingstid.  

 

1.3 Kommunestyret vedtar å låne 20 millioner kroner i startlånmidler til videre utlåning i 2016. 

 

1.4 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2016 – 2019.  

 

1.5 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig. 
  

1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med 

tilhørende pålagte vedlegg.  

 

1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifer må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden. 

 

  

1.8 Investeringsbudsjett 

Foreslåtte investeringstiltak som foreløpig er lagt inn i økonomiplan for 2016 – 2019, fremstilles her 

som foreslått fra virksomhetene:  
 
 

- - 

2016 2017 2018 2019 

- 

Sum investeringer fra nye tiltak 
 

49 595 000 38 250 000 21 000 000 20 000 000 

Sum bruk av driftsmidler 
 

0 0 0 0 

Sum lån 
 

-45 581 000 -35 850 000 -19 400 000 -18 600 000 

Sum renter og avdrag 
 

331 845 2 239 569 3 164 708 3 911 603 

Netto driftskonsekvenser 
 

331 845 2 239 569 3 164 708 3 911 603 

- 

Valgte tiltak 

- 

Usorterte tiltak 
 

49 595 000 38 250 000 21 000 000 20 000 000 

    Adresseprosjektet 
 

220 000 0 0 0 
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        Renter og avdrag 
 

2 376 9 063 8 944 8 826 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Ajourhold kart (Geovekstprosjekt) 
 

250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

2 700 44 590 43 510 42 430 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Asfaltering kommunale veier 
 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

        Renter og avdrag 
 

10 800 71 590 131 300 189 930 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Avløpsutbygging 
 

2 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Bygging av kommunale utleieboliger 
 

5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

        Renter og avdrag 
 

67 500 324 969 579 063 829 782 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Bygging av vei Midtsian - Yttersian 
 

0 3 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 32 400 123 585 121 965 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Bytte av nettverks komponenter(switcher og routere) 
 

300 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

3 240 53 508 52 212 50 916 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Digitalisering av bygnings- og delingsarkiv 
 

1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

10 800 99 980 97 820 95 660 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Dyrøy oppvekstsenter - ombygging 
 

2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

21 600 82 390 81 310 80 230 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    FKK-senter - mobilt lydanlegg 
 

150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

1 620 14 997 14 673 14 349 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Friluftlivets år kommune 
 

200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

2 160 19 996 19 564 19 132 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Fysisk utforming OSK 
 

150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

1 620 14 997 14 673 14 349 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Handikaptilpassing Hallaren kirke 
 

187 500 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

2 531 9 654 9 527 9 400 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 
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    Innkjøp ansattpcer 
 

500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag 
 

5 400 94 580 181 600 266 460 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Innkjøp elevpcer 
 

500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag 
 

5 400 94 580 181 600 266 460 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Intranett 
 

550 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

5 940 98 098 95 722 93 346 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Kombinert tankvogn brann/vannverk 
 

0 1 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 10 800 60 790 59 710 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Kummer, høydebasseng og ledningsnett 
 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Kvalitetsheving DEK 
 

250 000 250 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

3 375 16 249 25 578 25 240 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Ny GPS totalstasjon 
 

300 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

3 240 29 994 29 346 28 698 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Ny flytebrygge Inntian havn - kommunal kai 
 

500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

5 400 30 395 29 855 29 315 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Ny kommunikasjonsløsning 
 

500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag 
 

5 400 94 580 181 600 266 460 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Ny skoleportal 
 

200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

2 160 35 672 34 808 33 944 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Ny vannledning Nordhammervika-Hamarvik-Skarpneset-Nordskag 
 

0 10 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Nytt høydebasseng - Bergheia 
 

6 000 000 3 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer - 

spesielt Sistranda 2015 

 
3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
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        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Planlegging universell utforming Titran og Sula kapell 
 

275 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

3 713 14 160 13 974 13 789 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplan 
 

4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

        Renter og avdrag 
 

43 200 207 980 370 600 531 060 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Rammeplan avløp 
 

500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Rehabilitering eternittledninger 
 

1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Rehabilitering høydebasseng 
 

3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Smartboard skolene 
 

100 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

1 080 9 998 9 782 9 566 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Startlån 
 

0 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Tilskudd brannutstyr - Gjæsingen 
 

150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

1 620 9 119 8 957 8 795 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Titran kapell 
 

312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

4 219 23 745 23 323 22 901 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Trafikksikkerhetstiltak 
 

500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag 
 

5 400 25 998 46 326 66 384 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Utbedring av kommunale kaier 
 

0 1 000 000 1 000 000 0 

        Renter og avdrag 
 

0 10 800 51 995 81 850 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Utbedringer tak Sletta kirke 
 

1 875 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

25 313 142 477 139 945 137 414 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 
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    Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2 
 

4 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

43 200 164 780 162 620 160 460 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Utvidelse av Nordhamarvik gravplass 
 

312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

4 219 23 745 23 323 22 901 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Utvidelse av renseanlegg Kirkdalsvatnet 
 

4 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Varmesentral full finansiering Sistranda 
 

3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

32 400 299 940 293 460 286 980 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Vågan gravplass 
 

312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

4 219 23 745 23 323 22 901 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

- 

 

1.9 Skattevedtak 2016 

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendsomsskatteloven § 2 og 3. I medhold av 

eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2016 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt 

anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille. 

 

1.10 Skatteøret 

Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2016 til kr. 142 910 000 i henhold til 

Regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes 

finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet.  

 

 

  

173/15  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Vedtak: 

 

Interpellasjon til kommunestyremøte 26.11.2015  

Grønne konsesjoner og disponering av midler 

Frøya kommune har mottatt over 20 millioner fra runden med Grønne konsesjoner. 

Midlene er kommet i april og det er ikke vedtak på hvordan midlene skal avsettes i det kommunale 

budsjett. En ser også at det brukes av midlene underveis i økonomiplan året. Økonomireglementet for 

Frøya kommune sier noe om hvordan slike poster skal disponeres/føres i løpet av året, igjennom vedtak og 

budsjett justeringer. 

Frøya FrP ber kommunestyre si noe om føringer og avsettinger til fremtidige formål. 

Frøya kommune har økt gjeldsgraden betydelig, og store investeringer løftes opp for å ta imot de 

fremtidige utfordringer en industri kommune som Frøya har. 

Frøya FrP ønsker å opprettholde en trygg forutsigbar økonomi for innbyggerne i Frøya, slik at en ikke 

blir sårbar for eksempel rente endringer, og må starte store kutt som går utover de svakeste gruppene, 

ved eks. kutt i tjenestetilbud innen Helse/omsorg, oppvekst og barn/unge. 



23 

 

FrP ønsker at kommunestyret debatterer bruken av disse midlene, og om midlene skal brukes til 

øktedriftsutgifter for kommunen, eller avsette/innvesteringer for fremtiden.  

Hvordan bør kommunen disponere midlene?  

Til fremtidige fond for økonomiske dårligere tider. Eller fond for nyetableringer, tilrettelegging innen 

fiskeri /rekrutteringer, andre nye næringer slik at man ikke er så sårbar for svingninger innen 

havbruksnæringen? Fiskerifond, Næringsfond, Bufferfond/rentefond, 

På bakgrunn av dette ønsker FrP at ordfører og kommunestyret tiltrer følgende forslag. 

Kommunestyret ber administrasjonen utrede prioriteringer som er kommende for kommunen på kort og 

lang sikt. 

MVH  

Kommunestyrerepresentant Aleksander Søreng, FrP  

 

SVAR PÅ INTERPELLASJON MOTTATT PÅ EPOST 11.NOVEMBER 2015. 

Grønne konsesjoner og disponering av midler 

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet, datert 08.11.13, heter det: Havbruksnæringen 

trenger tilgang på egnet sjøareal for å kunne vokse. «Derfor bør kommunene som stiller arealer til 

disposisjon for havbruksnæringen, få sin del av inntektene fra oppdrettstillatelsene», uttalte fiskeriminister 

Elisabeth Aspaker. 

Videre het det i pressemeldingen at kommunene vil få 40 % av den totale summen, fordelt med likt beløp 

pr deltakelse. Videre het det at lokaliteter tilknyttet tillatelsen pr. 1.november 2014 ville bli lagt til grunn. 

I brev fra samme departement av 03.04.14 heter det at dersom alle tillatelsene blir tildelt, så vil det totale 

vederlaget fra tildelingsrunden bli på ca. 1,204 milliarder kroner. 40 % vil gå til kommunene, og summen 

blir ca. 481 millioner kroner, fordelt med likt beløp pr tillatelse, som vil si ca. 10,75 millioner kroner. 

I brev fra Fiskeridirektoratet datert 19.12. 14 mottar vi tilsagnsbrev, og 22.12.14 kommer kr. 21.406.000 

inn på vår konto. Altså for knapt ett år siden. 

Administrasjonen har undersøkt hva disse midlene kan brukes til og hva de ikke kan brukes til. I en epost 

fra Frode Rabben hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag heter det bl.a.: 

«Vi kan bekrefte at dette er frie inntekter som kommunen kan benytte fritt, MEN ikke til drift.». Han 

viser så til epost fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet der det bl.a. heter: 

«Det er ikke gitt føringer fra NFDs side på bruken av vederlaget fra de grønne konsesjonene, verken den ene 

eller andre veien, annet enn at midlene ikke er bundet til noe formål. Konsesjonene er ikke tidsbegrenset, etter 

hva vi har forstått, og vederlaget er en engangsutbetaling i forbindelse med at konsesjonen tildeles og lokalitet 

er valgt.  

Her vil det være KRS 4 og de tre kriteriene uvanlig, vesentlig og uregelmessig som avgjør hvor inntekten skal 

føres i regnskapet. Hvis alle de tre kriteriene er oppfylt, sier KRS 4 at inntekten skal anses som ikke-løpende, 

dvs. føres i investeringsregnskapet. Vesentlighetskriteriet – med et beløp i størrelsesorden 10 mill. kr – er helt 

klart oppfylt. Det samme med hensyn til kriteriet knyttet til om inntekten er uvanlig, dvs. om inntekten har en 

sammenheng med kommunens normale virksomhet å gjøre eller ikke. Inntekten kan ikke knyttes til 

virksomhet der kommunen har et lovpålagt ansvar, der det er stilt krav om utførelse i kommunens regi eller 

som kommunen tidligere har bevilget midler til og/eller mottatt midler fra. Når det gjelder det siste kriteriet 

om at inntekten må være uregelmessig, så er det her snakk om en engangsinntekt i ordets rette forstand. Det 

kommer én innbetaling per konsesjon, og konsesjonen er ikke tidsavgrenset. Slik vi har forstått det, vil altså 

ikke kommunen få ytterligere inntekter som kan henføres til den tildelte konsesjonen» 

Frode Rabben hos FMS konkluderer ut fra overstående slik: Ut fra dette tenker vi at vederlaget iht. KRS 4 

vil være å klassifisere som en ikke-løpende inntekt, dvs. inntektsføring i investeringsregnskapet.  

Det innebærer at midlene kan benyttes til avsetning for fremtidige investeringer, eller nedbetaling av gjeld 

som kan redusere kommunens renteutgifter.  
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Rådmannen har tidligere stilt spørsmål til fylkesmannen om det var mulig å benytte pengene til å styrke 

næringsfondet. Svaret her er at midlene ikke kan benyttes til næringstilskudd i form av ren driftsstøtte. 

Samtidig er det også begrensninger i mulighetene for å legge føringer på bruken av midlene (i form av 

fond med vedtekter) med en sterkere føring en formen de er gitt til. Hovedpoenget er at det er giver som 

må legge eventuelle føringer på pengene. Kommunestyret kan ikke selv "omdanne" ubundne midler til 

bundne.   

Så langt det vi har fått avklart fra overordnede myndigheter. 

I likhet med Frøya FRP så ønsker også ordfører at vi skal ha en grundig avveiing på hva disse midlene 

bør brukes til. Så langt er det bevilget 1.220.000 kr til prosjekter i Helhetlig Idrettspark. Det innebærer at 

vi i dag har 20.186.000 kroner stående på rentebærende konto. 

Jeg er kjent med rådmannen vil fremme sak om oppfølging av prosjekter i øyrekka, der det eventuelt blir 

spørsmål om å avsette midler i et fond som skal benyttes til fremtidige investeringer i øyrekka. Dette kan 

være Øyrekka folkehøyskole, Froheim og mulig andre investeringsprosjekter. Dette er spennende 

prosjekter som jeg ser kan ha store positive ringvirkninger før Øyrekka om de blir realisert. Vi avventer 

her rådmannens saksframlegg.  

Når det ellers gjelder interpellasjonen fra Frøya FRP, er det lett å være enig i det som føres i marken. Jeg 

ber rådmannen fremme en sak for kommunestyret der det gjøres rede for hvordan disse midlene skal 

eller kan forvaltes i forhold til vår økonomireglement, og der det også legges fram flere alternativer til 

fremtidig bruk av midlene. 

Berit Flåmo 

Ordfører 

Interpelant:  Hvor lang tid tar det før vi får denne saken på bordet? 

 

Ordfører:  Håper å få den i løpet av 1 kvartal. Nytilsatt økonomisjef må få tid på seg. 

 

 

 

Spørsmål til ordfører fra repr. Aleksander Søreng: 

 

RUTINER VED AVVIK FRØYA SYKEHJEM, BEINSKARET OG HJEMMESYKEPLEIEN. 
 

Spørsmål 1. 

 

Hvilke rutiner har Frøya Kommune når det gjelder føringer av avvik ved Frøya sykehjem og Beinskaret? 

 

Svar: 

 

Frøya kommune har et digitalt avvikssystem – kvalitetslosen/Compilo. Dette gjelder for alle ansatte og for alle 

tjenester/virksomheter. Alle brudd på interne prosedyrer og arbeidsbeskrivelser føres som avvik i 

kvalitetslosen/compilo. I tillegg føres brudd på eksterne retningslinjer, slik som lover, nasjonale retningslinjer 

og standarder. Ansatte skal selv gjøre vurderinger i forhold til faglig forsvarlighet, og eventuelt melde avvik 

på dette. Kommunen har nedfelte rutiner på hvem, hva og hvordan melde avvik 

Det gjennomføres i tillegg opplæring kontinuerlig på avviksføring og avvikshåndtering.  

 

Uheldige situasjoner knyttet til enkeltbrukere føres i tillegg i journalsystemet Profil. Om slike hendelser kan 

regnes som systemavvik skal de også føres i kvalitetslosen/compilo. 

 

Spørsmål 2. 

 

Hvor mange avvik er registrert i tilknytting til disse tjenestene i Frøya kommune de siste to årene? 

 

Svar: Se grafer nedenfor 
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Spørsmål 3. 

 
Hvilke rutiner har Frøya kommune når det gjelder oppfølging/ utbedring av avvikene som Registreres? 

 

Svar: 

 

Avvik meldes til nærmeste leder og skal forsøkes løst på laveste mulige nivå. Kan ikke avviket løses her sendes 

det videre til neste organisasjonsnivå - slik som virksomhetsleder, eller rådmann – etter en satt tidsfrist. 

 

Tjenesten har jobbet mye med å definere «hva er et avvik» og hva er et «nesten-avvik», og hva er ikke et avvik. 

I pleie og omsorg blir relevante avvik behandlet i avdelingsmøte. 

 

I tillegg har alle virksomheter i kommunen HMS grupper som har i oppgave å gjennomgå avvik – analysere 

og lukke avvik. Dette organet rapporterer til AMU. 

 

Noen avvik har PLO hatt utfordringer med å lukke, disse knytter seg til behovet for faglært bemanning, samt 

avvik på tekniske installasjoner og bygg. 

 

Spørsmål 4. 

 

Fører Frøya Kommune som arbeidsgiver en åpen linje knyttet til varsling, og sørger for forsvarlig 

bemanning av tjenestene? 

 

Svar:  

 

I pleie og omsorgstjenesten er veien fra bekymring rundt forsvarlighet - til vurdering og ev. Innleie er kort. 

Vurdering av forsvarlig drift gjøres fortløpende - til alle døgnets tider. 

 

Kommunen har i tillegg til avvikshåndtering, egne rutiner for å håndtere varsling om kritikkverdige forhold 

på jobben.  

 

Alle prosedyrer rundt avvik og varsling finnes i ett elektronisk system,- kvalitetslosen./Compilo 
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Ang. spørsmål 2: 

 

Oversikt, antall avvik fordelt på kategorier 

 
 
 
 

 

Oversikt, antall avvik fordelt på alvorsgrad 

 

 
 

 

Oversikt, hva er et HMS avvik, hva er et organisasjons/internt avvik, hva er avvik ift tjeneste/bruker: 
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Repr. Aleksander Søreng: Jeg stiller spørsmålene for at rykter sier ansatte ikke kan å føre avvik og 

at de ikke har utstyret til å få gjort det. 

 

Ordfører: Det er kontinuerlig opplæring i avviksføring under pleie og omsorg. 

Det er stort fokus på dette nå. 

 

 

Repr. Aleksander Søreng:  Har alle avd. pc hvor de kan føre avvik? 

 

Ordfører:   Ja det har de, det er terskelen for å bruke utstyret som er stor. 

 

 

Andre orienteringer: 

 

Mediasak denne uken vedrørende trygghetsalarm som ikke virket. Formannskapet har fått en 

god orientering i lukket møte. Rådmann har allerede gjort tiltak. Ordfører vil følge opp saken. 

 

Forhandlingsutvalget var i forhandlinger med Sarepta 9. desember. Vi regner med å legge frem 

forslag til avtale i januar eller februar møtet. 

 

Styringsgruppen for kommunereformen har hatt sitt første møte for å følge opp fremdriften.  

 

Ann Kristin Kristoffersen fikk legge frem et forslag for kommunestyret:  

Kan kommunestyret bli med på å bevilge kr. 10.000,- til «Sigurds kalender» ? Det ble 

applaudert av kommunestyret. 
 

 

 
174/15  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Vedtak: 

 

Status barnevern 

Flykninger/asylanter 

Tilsyn fra fylkesmann 17.12.15 på beredskap 

Status helhetlig idrettspark 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Stian Aspaas Haugen Arkiv: L12  

Arkivsaksnr.: 15/129    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

 

RABBEN MARINA- SLUTTBEHANDLING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Rabben Marina, som 

vist på plankart vedtatt i HFF sak 99/15 den 16.10.15, og med planbeskrivelse og 

bestemmelser datert 07.01.15 etter følgende endringer i bestemmelsene: 

 

Bestemmelse 1.3 endres til: 

1.3 Sikring mot skred 

Før tiltaksrealisering må nødvendig dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i TEK 10 § 7- 

3 veiledning om kvikkleireskred, og som er i tråd med NVEs veileder «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred 7/2014» foreligge.   

 

Bestemmelse 4.1 Ferdsel og 4.2 Småbåthavn, tilføyes følgende:     

Deler av kaier, flytebrygger og bølgebrytere som vender ut mot farleden skal markeres med 

nedvendt lyssetting som ikke blender sjøtrafikken i fravannet omkring.  

 

Bestemmelse 4.2 Småbåthavn endres som følger: 

"VS1 skal bygges ut før VS 2"strykes og erstattes med ny setning "Småbåthavn tillates bygd 

ut for maksimalt 250 båtplasser". 

 

 

Vedlegg: 

Fiskeridirektoratet, 9.12.15 

Fylkesmannen, 15.12.15 

Kystverket, 12.11.15 

NVE, 11.12.15 

Statens vegvesen, 26.11.15 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune, 18.11.15 

Frøya og Hitra Fiskarlag, 2.12.15 

IMMER ADVOKAT v/ Dag Herrem, 17.12.15 

Kirsti Schei, 12.12.15 

Plankart datert 16.10.15  

Planbeskrivelse og bestemmelser datert 07.01.16 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 



 

Saksopplysninger:   

Forslag til detaljreguleringsplan for Rabben marina ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og 

sendt på høring av Hovedutvalget for Forvaltning den 16.10.15 sak 99/15. Forslaget ble sendt 

til berørte parter og utlagt til offentlig ettersyn med frist den 18.12.15 for å komme med 

uttalelser. Innkomne uttalelser er oppsummert og kommentert i det følgende: 

 

Avsender og sammendrag av uttalelse  Rådmannens vurderinger 

 

Fiskeridirektoratet, 9.12.15: 

Anbefaler bestemmelser om anlegging av fast 

dekke (asfalt/betong) og sedimenteringskummer 

der det skal spyles båter, eller hvor båter skal 

pusses/skrapes, dette i medhold av 

forurensningslovens § 7 plikt til å unngå 

forurensning. 

Anbefaler at rådene i CIENS-rapport: 2-2011 

”Helhetlig planlegging og utvikling av 

miljøvennlige småbåthavner” følges i den 

utstrekning det er 

relevant. Dette om hvordan negativ 

miljøpåvirkning fra småbåthavner kan begrenses.  

Farlig avfall skal oppbevares i egnede beholdere 

som skal være merket med type innhold. 

Beholdere skal kunne låses når de ikke er i bruk 

og skal stå under tak og være sikret mot avsig og 

lekkasje. 

Drenerende grøft fra spyleplass for båter skal 

etableres med oppsamlings-/ rensesystem for å 

skille ut malingsrester og miljøgifter fra 

spylevannet. 

 

 

Relevante bestemmelser mot forurensing 

og negativ miljøpåvirkning er ivaretatt i 

bestemmelsene §§ 1.2, 1.3 og 1.4. 

 

  

 

Fylkesmannen, 15.12.15: 

Miljøvern: 

Viktig at det settes av tilstrekkelig areal som 

samsvar mellom tiltakene som planlegges i sjø 

og tilhørende infrastruktur på land (båtopplag, 

verksted/service, P-plass). Positivt å samle 

aktivitetene ved Rabbenkaia, og at det kreves 

høy arealutnytting. Rabben Marina vil lette 

presset på slike tiltak i strandsonen andre steder 

på Sistranda. Viktig at området er åpent for 

allmennhetens ferdsel, og at forlengelsen av 

Sistien skal ivaretas gjennom området. 

Sosial og helse: 

Viktige folkehelserelaterte tema er vurdert, 

herunder støy, luftkvalitet og trafikksikkerhet. 

Det legges opp til stenging/ utbedring av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



eksisterende avkjørsler til fv. 714. Det er gang- 

og sykkelvei langs fy. 714 i begge retninger ved 

planområdet. Planbestemmelsen sikrer nødvendig 

uteoppholdsareal og fellesareal for lek m.m. 

Samfunnssikkerhet: 

Risiko knyttet til marin leire og skred er vurdert 

ulikt i ROS-analysens skjema og matrise. 

Sikkerhet mot skred må gjelde for hele 

planområdet og at kravet legges inn i 

planbestemmelsene, j.fr. NVE’s vilkår for 

egengodkjenning. I alle områder med marine 

avsetninger må det vises aktsomhet for mulige 

forekomster av skredfarlig kvikkleire, også 

utenfor kartlagte kvikkleiresoner. 

Universell utforming: 

Fylkeskommunen ivaretar universell utforming i 

uttalelser til plansaker. 

Landbruk og bygdeutvikling: Ingen merknad. 

 

 

 

 

 

Feilen i ROS-analysen er rettet i den 

reviderte utgaven av Planbeskrivelsen, 

slik at det nå er samsvar mellom 

skjemaet og matrisen i ROS-analysen.  

For å løse vilkår for egengodkjenning fra  

NVE er bestemmelse § 1.3 foreslått 

endret til: 

1.3 Sikkerhet mot skred  

Før tiltaksrealisering må nødvendig 

dokumentasjon som tilfredsstiller 

kravene i TEK 10 § 7- 3 veiledning om 

kvikkleireskred, og som er i tråd med 

NVEs veileder «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred 7/2014» foreligge.   

Kystverket, 12.11.15: 

Kaia stikk relativt langt ut i sundet/farvatnet. Av 

hensyn til trygg ferdsel foreslås et punkt i "Felles 

planbestemmelser" om at ender og hjørnepunkt 

på kaier, flytebrygger og bølgebrytere som 

vender mot farleden skal ha (nedvendt) lyssetting 

som ikke blender sjøtrafikken i farvatnet 

omkring. Forankringer av flytekai, tenkte 

flytebrygger og bølgebrytere  

går ikke fram av planen, og er heller ikke nevnt i 

planbeskrivelsen. Om disse er særskilt 

vidtrekkende vil det av hensyn til andre 

brukerformål som fiske og ankring være 

formålstjenelig at omfanget er vist som 

"hensynssone" på plankartet. Særskilt nord for 

planområdet der sjøarealet er viktig ankringsplass 

i medhold av sjøkartet. 

Planen synes ellers funksjonell og godt arrondert 

i forhold til de ulike arealføremål og vi har ellers 

ikke særskilt å merke til planforslaget. 

 

 

Anbefalingen om nedvendt lyssetting på 

deler av kaier, flytebrygger og 

bølgebrytere som vender mot farleden er 

tatt til følge og lagt til i planbestemmelse 

§ 4.2. Dette er et sikkerhetstiltak som vil 

kunne forhindre uhell/ulykker.  

Mht. forankringer av flytekai, 

flytebrygger og bølgebrytere er dette 

klargjort i planbestemmelse § 4.1 

Ferdsel  

Innenfor VFE tillates fortøyninger 

under vann for flytekonstruksjoner i 

småbåthavn og kai. 

 

NVE, 11.12.15: 

Planforslaget er omfattende og beskriver tiltaket 

på en utfyllende måte. Vi oppfatter likevel at 

skredfaren 

ikke er tilstrekkelig ivaretatt da det er stilt krav 

til skredfaglig utredning kun til nye 

utfyllingsområder i 

sjø, i plankartet beskrevet som BS og SAA.  

Skredfaren må også ivaretas for fremtidig 

 

Innsigelse fra NVE’s vedr. sikkerhet mot 

skred løses ved at bestemmelse 1.3 er 

foreslått endret til:  

1.3 Sikkerhet mot skred  

Før tiltaksrealisering må nødvendig 

dokumentasjon som tilfredsstiller 

kravene i TEK 10 § 7- 3 veiledning om 

kvikkleireskred, og som er i tråd med 



bebyggelse også på land og vi vil derfor anbefale 

at bestemmelse 1.3 om skredfare også gjelder for 

all type bebyggelse og anlegg innenfor 

reguleringsplanen. I NVE’s veileder Sikkerhet 

mot kvikkleireskred 7/2014 beskriver vi hvordan 

skredfaren på en best mulig måte kan ivaretas 

gjennom reguleringsplan.  

NVE fremmer innsigelse til reguleringsplan for 

Rabben marina inntil kravet til skredfaglig 

dokumentasjon blir ivaretatt gjennom 

bestemmelsene for hele planområdet. 

 

NVEs veileder «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred 7/2014» foreligge.   

 

Statens vegvesen, 26.11.15: 

Positivt at eksisterende avkjørsel til nåværende 

anlegg blir sanert, og at det sammen med 

naboeiendommen anlegges en felles avkjørsel fra 

Fv714. Vi forutsetter at våre krav til bygging av 

avkjørsel legges til grunn. 

Det er ikke inntegnet byggegrense mot Fv 714. 

Når byggegrense ikke er inntegnet gjelder 

veglovens § 29, som tilsier en byggegrense på 50 

meter fra midten av vegen. Vi ønsker en 

byggegrense på minimum 12 meter av hensynet 

til både drift og vedlikehold, og til potensielle 

fremtidige utvidelser av vegen. 

 

 

Byggegrense mot Fv714 følger formåls-

grensene mellom arealet som er regulert 

til parkering og areal for sentrumsformål 

og kombinerte formål. Dette er 

beskrevet under punkt 5.3.1 og 5.3.2 i 

planbeskrivelsen. Byggegrensen er mer 

enn 12 m fra midten av Fv714.     

 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune, 18.11.15: 

Planforslaget bærer preg av at man vil mer enn 

det er plass for. Med tanke på antallet båtplasser 

bør det vurderes om tilgjengelig landareal i større 

grad skal holdes ubebygd. Behovet for parkering 

og trafikk-avvikling samt etablering av en egen 

spyleplass for båter bør gå foran andre 

funksjoner. Det vises i den sammenheng til 

"Kysten er klar" samarbeidet som også 

omhandler utforming småbåthavner med 

nødvendig infrastruktur, adkomst og 

organisering. Minner om den generelle 

aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 

 

 

 

Merknad om forhold mellom antall 

båtplasser og tilgjengelig areal på land 

tas til følge ved at det foreslås at 

småbåthavna kan bygges ut for 

maksimalt 250 båtplasser. 

 

 

 

 

NTNU Vitenskapsmuseet, seksjon for 

Arkeologi og Kulturhistorie, 4.12.15 

Sistranda med tilstøtende sjøområder har en lang 

og 

rik maritim historie, å vurderes til å ha et høyt 

potensial for kulturminner under vann. Det er 

derfor nødvendig å gjennomføre en befaring før 

 

 

 

 

 

 

 

 



endelig uttalelse kan gis. Hensikten er å avklare 

hvorvidt tiltakene kan komme til å skade fredede 

eller vernede kulturminner. Disse undersøkelsene 

må, etter kml. § 10, bekostes av tiltakshaver. 

Kommunen må ikke gjøre vedtak i planen før 

vår endelige uttalelse er avgitt. Hvis det under 

befaringen påvises kulturminner under vann 

(skipsvrak, keramikk, ballast, havnefunn m.m.) 

som er fredet eller vernet ifølge nevnte 

bestemmelser, må det påregnes begrensninger i 

utnyttelsen av området, evt utarbeides alternative 

planer for gjennomføringen av prosjektet. 

Alternativt kan det, etter at kulturminner er 

påvist, søkes Riksantikvaren om dispensasjon fra 

Kulturminneloven. Forutsetningen for en 

eventuell dispensasjon er vanligvis at tiltakshaver 

dekker kostnader ved de arkeologiske arbeidene 

relatert til dispensasjonen. 

 

 

Endelig vedtak av plan i kommunestyret 

vil måtte avvente til det er avklart hvilke 

evt. krav Vitenskapsmuseets 

arkeologiske undersøkelser 

avstedkommer. 

 

Etter en dialog med Vitenskapsmuseet 

godkjente tiltakshaver VSM sitt budsjett 

for undersøkelsene, basert på en mulig 

gjennomføring i uke 3, 2016.  

 

 

 

 

 

 

Frøya og Hitra Fiskarlag, 2.12.15 

Har ingen innvendinger på ovennevnte prosjekt. 

Fiskarlaget ser positivt på at planlagt tiltak blir 

realisert i området. 

 

 

Tas til orientering. 

 

IMMER ADVOKAT v/ Dag Herrem, 17.12.15: 

Reguleringsforslaget bærer tydelig preg av at 

interessene til THM Invest AS har vært 

enerådende ved utarbeidelse av planen. 
reguleringsforslag, og bærer tydelig preg av at 

interessene til THM Invest AS har vært 

enerådende ved utarbeidelse av planen. 

Kort bemerkes følgende punkter: 

 Det legges opp til 400 båtplasser og omlag 

20 parkeringsplasser. 

 Parkeringsdekningen synes urealistisk. 

 Adkomst til småbåthavn er ikke løst i planen. 

 Kravet til uteoppholdsareal er begrenset til 

30m2 pr boenhet. 

 Sistien er utilstrekkelig behandlet i planen. 

 Planen mangler bestemmelser om barn, unge 

og universell utforming. 

 Mangler bestemmelser for SP, SV, SK, SGG, 

VFE 

 Bestemmelsene for formålene SAA, BAA og 

BS er svakt definerte og overlappende. 

 Planen stiller ingen krav til opparbeidelse og 

 

Område SAA - Angitte 

samferdselsanlegg kombinert med andre 

angitte hovedformål vil kunne gi ca 30 

parkeringsplasser. Til sammen med 

arealer regulert til parkering vil det totalt 

kunne gi ca 80 P-plasser til havna. 

Merknad om størrelse på småbåthavna 

imøtekommes delvis ved at det foreslås 

at det tas inn en bestemmelse om at 

småbåthavna kan bygges ut for 

maksimalt 250 båtplasser. 

Atkomst er ivaretatt via område SV (vei) 

og område SAA med tilhørende 

bestemmelse.   

 

Sistien er sikret gjennom område for 

gangareal og område for 

sentrumsformål.   

Det er redegjort for barn og unges 

interesser under punkt 7.1 i 

planbeskrivelsen. 

  

Bestemmelsene til planen, sammen med 

andre lover og forskrifter, vurderes å 

ivareta samfunnsinteressene. Det er 



materialitet 

 Planen mangler rekkefølgebestemmelser. 

Planforslaget fremstår som et tilsynelatende 

gjennomarbeidet dokument, reguleringskart og 

bestemmelser gjenspeiler i liten grad formålet 

med planen. I realiteten er reguleringsformålene 

helt åpne, og det stilles få til ingen krav til 
gjennomføring av planen. Planen gir ikke 

kommunen hjemmel for å stille vilkår ved søknad 

om tiltak. Planforslaget bør returneres 

forslagsstiller som åpenbart utilstrekkelig. 

bestemmelser for alle de nevnte områder. 

For å gi bedre oversikt er påskriften fra 

plankartet nå satt i parentes bak 

bestemmelsene som refererer til disse 

områdene.  Universell utforming er 

ivaretatt gjennom TEK 10, dvs. i 

byggesaksbehandlingen. Detaljerte krav 

til bebyggelsen stilles først ved søknader 

om byggetillatelser, bl.a. iht. byggteknisk 

forskrift. Det er ikke sett behov for å ha 

rekkefølgebestemmelser i denne planen. 

     

 

Kirsti Schei, 12.12.15: 

(GID: 19/4, 19/24)  

Påpeker at høringsfrist er satt til 18.12.15 i 

høringsbrevet, mens den er satt til 14.12.15 i 

selve 

planen.  

Overraskende med introduksjonen av et 

Utbyggingstrinn 2, VS2 (oversiktskart s. 16) med 

både liggekai for storbåter og fiskefartøy i tillegg 

til småbåthavn. Det har før utelukkende vært 

snakk om småbåthavn/marina. 

VS2 vil ha virkninger som uten tvil vil ødelegge 

vår eiendom både mht til utsikt, støy og 

forurensning. 

Inntrykket er nå at man vil flytte hele 

Siholmshavna med småbåter, fiskefartøyer og 

storbåttrafikk til Rabbenområdet, med den 

desidert største belastningen sørover som 

konsekvens. 

Vår mening er at utbyggingen som er planlagt nå 

har fått så store dimensjoner at det 

nødvendiggjør nye vurderinger av miljøforhold, 

herunder støy, forurensning både på sjø og land, 

fugleliv, fiske og rekreasjon.  

I punkt 7.2 "Helse og universell utforming" sies 

det at 

"boliger innenfor området vurderes å ha 

tilfredsstillende støyforhold og luftkvalitet". 

Videre i 

punkt 7.3 "Friluftsliv" "Planen vurderes ikke å 

ha negative konsekvenser for friluftsliv". 

Hyttebolig regnes da tydeligvis ikke med hverken 

som bolig eller friluftsinteresser? Vi mener 

utbygger tar altfor lett på virkningen av både 

støy-, luft og søppelforurensning fra båter og 

ikke minst den tilknyttede aktiviteten på land 

 

 

  

 

Generelt er det forstålig at Schei, ut i fra 

beliggenheten av hennes eiendommer, 

ikke ønsker tiltakene som planen legger 

til rette for. Merknad om størrelse på 

småbåthavna imøtekommes delvis ved at 

det foreslås at det tas inn en bestemmelse 

om at småbåthavna kan bygges ut for 

maksimalt 250 båtplasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virkningene av planforslaget er vurdert å 

være tilstrekkelig utredet og avklart i 

Planbeskrivelsens kap. 7. 

Dette inkluderer miljøforhold som støy, 

forurensning, naturmangfold med mer. 

 

Vurderingen av at planen ikke vil ha 

negative konsekvenser for friluftslivet 

kan diskuteres. Imidlertid vil ikke 

eventuelle ulemper for friluftslivet ha så 

store negative konsekvenser at det vil 

innebære krav til endringer av plan. 

          

 

 

 

Utvidelsen sørover vurderes ikke å 



med slipp, verksted, utleieboliger, 

serveringssteder, servicefunksjoner på kai etc. 

 

Punkt 3.1 Kommuneplanens arealdel 

Hvor er begrunnelsen for at utbyggingsplanen 

går utover kommuneplanens arealdel som er 

avsatt til annet byggeområde med småbåthavn? 

Den er plutselig blitt avkortet med 60 m 

nordover og økt med 70 m sørover. Vi kan ikke 

se at det er oppgitt noen argumenter som 

rettferdiggjør dette avviket fra kommuneplanen. 

 

Punkt 5.1 (Arealoppgave). 5.2 (Plankart). 5.3 

(Områder for bebyggelse og anlegg). 5.4.7 (KaD 

og 5.5.2 (VS 2) 

Planområdet omfatter ca 185 daa, hvorav ca 3 

daa er utfyllingsmasse i sjøen, så vidt vi har 

forstått. Av dette er arealet til sentrumsformål ca 

2,8 daa stort med utfyllingsmasse i sjø på ca 1,3 

daa. Dette betyr at aktivitetene "forlenges" 

utover i sjøen på sør- og østsiden og dermed 

kommer til å avgi atskillig mer støy sørover enn 

vi har sett for oss i utgangspunktet. Støy fra 

tilknyttet trafikk, utleieboliger, serveringssteder 

osv vil bli uttalt mye verre. Mønehøyden på 9 m 

vil sperre utsikt. I tillegg må vi forvente 

permanent opplyste områder både på land og på 

anleggene utover i sjøen. Enda alvorligere er det 

at plantegningene for VS 2 viser at marinaen med 

liggekai går ytterligere utover planområdet som 

er angitt i planen, både i sørlig og østlig retning. 

Slik VS 2 er skissert, vil det få ødeleggende 

konsekvenser for oss, med ligge kai for to fartøy 

med inntil 88 meters lengde tett opp til arealet 

utenfor eiendommen vår, pluss fiskefartøyer og 

større båter, i tillegg til småbåter. Det vil i tillegg 

til total ødelegging av utsikt bli snakk om mye 

mer støy enn antatt. Aggregat/motorstøy fra 

store båter både dag og natt, vil bl.a. ødelegge 

kveldsro og nattesøvn. Vi hører f.eks pr. i dag 

meget godt støy fra båtene på Siholmkaia når 

aggregater/motorer durer og går hele døgnet, og 

dette forekommer ofte. Er for øvrig liggekai med 

store båter (industribåter?), med tilhørende 

serviceaktiviteter, forenlig med 

sentrumsformålet? 

I tillegg er det i planen tatt høyde for utbygging 

av flytenaust/hus på eksisterende eller nytt 

flyteanlegg, altså noe som vil bety ytterligere 

medføre så store ulemper at det skulle 

være nødvendig å ta ut dette område.   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Avstanden fra planområdet til Schei sin 

eiendom er ca 60 meter. Det må tas i 

betraktning at den planlagte bebyggelsen 

ligger på Sistranda som er 

kommunesenter og i et område med 

relativt tett fritids- og boligbebyggelse.  

 

Støyforholdene mht. konsekvenser for 

og av de foreslåtte utbyggingene er 

utredet og avklart ift. gjeldende 

regelverk for støy under punkt 7.12 i 

planbeskrivelsen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støyforhold er kommentert tidligere.   

 

 



reduksjon av utsikt og mer støy og forstyrrende 

lyskilder. Konklusjon: For oss vil dette bli som å 

bo midt i et havneindustrianlegg. 

 

Punkt 7.12 Støy 

Her nevnes det at støy fra småbåthavnen naturlig 

nok vil være mest fremtredende vår, sommer og 

høst. Det sammenfaller i tid med den perioden vi 

bruker hy1ta. I tillegg kommer altså ytterligere 

støy fra de store båtene. 

Det sies ikke ett sted hvor nært land anlegget 

kommer, og det er vanskelig å bedømme helt 

sikkert ut fra kartene. På plankartet s. 16, ser det 

ut som anlegget starter bare 10 - 20 meter fra 

land. Det er derfor oppsiktsvekkende at det 

under punktet "Støy fra småbåthavn", sies at .. ... 

vil en for boliger og fritidsboliger som ligger 

nærmere enn 25 m fra trase for 

småbåttrafikk/fritidsbåter risikere at anbefalt 

grenseverdi for maksimalt støynivå overskrides". 

Vi stiller spørsmål ved at det ikke sies noe om 

ytterligere overskridelser av støynivå når det 

kommer trafikk fra store båter i tillegg. 

Punkt 8.2 (Innspill fra private) - feilinformasjon 

I kommentarfeltet til innspill fra undertegnede 

hevdes det på s.38: "Anlegg i småbåthavn er ikke 

planlagt rett uten for GID 19/24". I direkte 

motstrid til dette står det i kommentarfeltet til 

innspill fra Randi Rabben og Geir Kleiven s. 39: 

"Anlegg i småbåthavn er planlagt utenfor 19/4 

og 19/24". Dette er villedende informasjon. 

Ifølge plantegningen s. 16 frykter vi at det er den 

siste kommentaren som er riktig. Den viser med 

all tydelighet at det er planlagt anlegg rett utenfor 

og forbi hytteeiendommen vår. 

 

Vi stiller oss sterkt kritiske til Utbyggingstrinn 

VS 2, og anser den for helt uakseptabel fra vår 

side slik den fremstår i dag. En eventuell 

iverksettelse av dette trinnet med et slikt omfang 

vil utløse erstatningskrav for ødelagt eiendom fra 

vår side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan ikke se at disse nyansene i 

formuleringer skal ha noen vesentlig 

betydning for vurderinger i saken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Vurdering: 

Det vises til Rådmannens vurderinger av uttalelser som er kommet under høring og offentlig 

ettersyn i tabellen over.   

 



Planen viser liggekai for fartøy. Lokaliseringen av liggekai er fortsatt ikke avklart, men 

Rabben vurderes fortsatt å være en alternativ lokalisering. Fylkeskommunen og private naboer 

har kommet med merknader om størrelsen på båthavna og at det er lite tilgjengelig landareal i 

forhold til størrelsen på havna. Planforslaget som ble sendt til høring hadde en bestemmelse 

om at arealet i havna nord for Rabbakaia skal bygges ut før arealet for småbåthavn sør for 

Rabbakaia. Rådmannen ser at denne bestemmelsen er knyttet til en utforming av småbåthavn 

som forutsetter at liggekai blir lokalisert til Rabben. Det er fortsatt er usikkerhet omkring 

lokaliseringen av liggekai og for å sikre nødvendig dekning av parkeringsareal og landareal i 

havna. Rådmannen foreslår derfor at bestemmelsen om at areal nord for Rabbakaia (VS1) skal 

bygges ut før areal sør for kaia (VS2) erstattes av en bestemmelse om at småbåthavna tillates 

bygd ut for maksimalt 250 båtplasser.  

 

Vilkår for egengodkjenning fra NVE er imøtekommet ved endring i bestemmelsene. Endelig 

vedtak av plan i kommunestyret vil imidlertid måtte avvente til marinarkeologiske 

kulturminner er avklart gjennom Vitenskapsmuseets undersøkelser. Dette vil sannsynligvis bli 

gjennomført i uke 3.       

 

Ut fra vurderingene over foreslår Rådmannen av detaljreguleringsplan for Rabben marina 

vedtas med følgende endringer i planbestemmelsene: 

 

Bestemmelse 1.3 endres til: 

1.3 Sikring mot skred 

Før tiltaksrealisering må nødvendig dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i TEK 10 § 7- 

3 veiledning om kvikkleireskred, og som er i tråd med NVEs veileder «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred 7/2014» foreligge.   

 

Bestemmelse 4.1 Ferdsel og 4.2 Småbåthavn, tilføyes følgende:     

Deler av kaier, flytebrygger og bølgebrytere som vender ut mot farleden skal markeres med 

nedvendt lyssetting som ikke blender sjøtrafikken i fravannet omkring.  

 

Bestemmelse 4.2 Småbåthavn endres som følger: 

"VS1 skal bygges ut før VS 2"strykes og erstattes med ny setning "Småbåthavn tillates bygd 

ut for maksimalt 250 båtplasser". 
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Jeg	viser	til	forslag	til	Detaljreguleringsplan	for	Rabben	marina	som	lagt	ut	på	høring.			
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Planen	bygger	på	en	grandios	rettslig	villfarelse	om	strandeiernes	rettigheter.		Uten	en	
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•	 Planen	stiller	ingen	krav	til	opparbeidelse	og	materialitet	
•	 Planen	mangler	rekkefølgebestemmelser.			
	
Planforslaget	fremstår	som	et	tilsynelatende	gjennomarbeidet	dokument,	
reguleringskart	og	bestemmelser	gjenspeiler	i	liten	grad	formålet	med	planen.		
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gjennomføring	av	planen.		Planen	gir	ikke	kommunen	hjemmel	for	å	stille	vilkår	ved	
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1 BAKGRUNN 

Planområdet ligger ved Nordrabben og 

Rabbakaia, øst for fv 714, Sistranda, Frøya 

kommune. Rabbakaia er den gamle 

damskipskaia på Frøya der blant annet 

Fosenbåtene gikk/kom fra byen. Det har 

tidligere også vært butikk ved Rabbakaia. I 

dag er det to bygninger på Rabben brygge 

som er oppgradert og rehabilitert til blant 

annet utleieboliger og møtelokale. Rester 

etter kaia finnes i sjøen. 

 

Det er stort behov for havneplass for 

servicefartøy og småbåter på Frøya, både 

til fast- og fritidsboende. Hensikten med 

planen er å legge til rette for utvikling av 

liggekai for servicefartøy og småbåthavn 

med minst 200 båtplasser med tilhørende 

serviceareal/-anlegg både i sjø og på land, 

båtrelatert forretning, servering, 

overnatting, boliger, parkering, 

atkomstveg og avkjørsel til fv. 714. 

Tiltakshaver vil gi tilbud om vinteropplag av 

båter andre steder, f.eks i industriområde 

på Dolmøy.  

 

 

Plankontoret er forslagsstiller på vegne av tiltakshaver THM Invest AS.  

Planområde Fv. 714 

Sistranda 
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2 PLANPROSESSEN 

2.1 Oppstart av planarbeid  

Det ble avholdt oppstartsmøte mellom Frøya kommune, THM Invest AS og Plankontoret den 2.9.15. I 

møtet gikk partene gjennom krav til private reguleringsplaner som sendes til behandling, temaer som 

må beskrives og vurderes i planarbeidet, medvirkningsopplegg og videre framdrift for planarbeidet.  

 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert den 8.9.15 i avisa Hitra - Frøya og på kommunens nettsider. 

Sektormyndigheter, berørte grunneiere og naboer ble tilskrevet. Frist for å komme med innspill til 

planarbeidet ble satt til den 29.9.15.  

2.2 Samråd og medvirkning 

Den 2.10.15 var det befaring for å avklare plassering og felles løsning av avkjørsel til Byggeriet og Rabben 

marina der representanter fra Frøya kommune, Statens vegvesen, Byggeriet og tiltakshaver deltok. "Det 

ble konkludert med at opprinnelig avkjørsel til Byggeriet kan modifiseres og tilrettelegges slik at den blir god 

nok for begge parter. Dette vil si at avkjørsel må utvides noe (se skisse) i retning mot sør, opprinnelig 

avgrensing mot nord beholdes. Avkjørsel må også løftes noe for å få ett tilnærmet flatt parti som adkomst 

inn mot fylkesvegen. Påkjøring på fylkesvegen skal skje vinkel rett på fylkesvegen. Avkjørsel skal være av en 

slik utforming av store biler kommer til og fra eiendommene hele året. Egen prinsippskisse (fra håndbok SVV) 

for utforming av avkjørsel er vedlagt. Det forutsettes at eksisterende avkjørsel til Rabben Marina saneres og 

at det blir laget en avtale om felles adkomst til eiendommene." 

2.3 Høring og offentlig ettersyn 

Hovedutvalg for forvaltning vedtok i sak 99/15 den 16.10.15 at forslag til reguleringsplan legges ut til 

høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er satt til den 18.12.15. 
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Kommuneplanens arealdel  

Planforslaget er i hovedsak i samsvar med kommunedelplan for Sistranda, vedtatt 25.06.09. Der er areal 

i på land avsatt til annet byggeområde med underformål allmennyttig formål og i sjøen er det avsatt 

småbåthavn. Planforslaget viser imidlertid areal til småbåthavn lenger utover i sjøen, 70 m lenger 

sørover og 60 m kortere nordover, enn i kommuneplanen.  

 

Turveg er vist langs sjøen fra Sistranda sentrum til Rabben brygge (stiplet linje). 

For annet byggeområde allmennyttig formål er 

blant annet følgende bestemmelser gitt: 

 Det tillates følgende hovedformål alene eller i 
kombinasjon: Undervisning, barnehagedrift, 
kultur- og idrettsaktivitet, reiselivsbasert 
aktivitet, museal aktivitet, 
forsamlingsfunksjoner ol. aktivitet som er av 
allmenn nytte og interesse.  

 Det tillates følgende støttefunksjoner i 
kombinasjon med hovedformålene i 
allmennyttige områder: hotelldrift, bespisning. 

 

For annet byggeområde småbåthavn og naust er 

blant annet følgende bestemmelser gitt: 

 Formålet gjelder både på land og i sjø (bunn, 
vannmasser og overflate) som kartet viser. Før 
det kan gies byggetillatelse for fremtidige tiltak 
skal følgende dokumenteres ivaretatt: 
Småbåtanlegg: Omfatter bygninger og 

installasjoner både til lands og til vanns som blir 

benyttet til havn for småbåter med tilhørende 

kai, naust, redskapsbuer, slipp, tilkjørselsvei, 

snuplass og parkeringsplass. Det må foretas 

særskilt vurdering av behov for mudring og 

fyllinger i sjø ved behov for molo og 

bølgedempere. Egen søknad skal vurderes av 

Kystverket og Fylkesmannen av slike tiltak. 

 
 

Over vises utsnitt av vedtatt kommunedelplan for 

Sistranda. 

3.2 Reguleringsplaner 

Området, eller tilgrensende områder, er uregulert.  
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3.3 Forskrift om konsekvensutredninger 

Frøya kommune vurderte i oppstartsmøte den 2.9.15 at det skisserte innholdet i et planforslag vil være i 

samsvar med kommuneplanens arealdel.  I forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og 

bygningsloven, vedlegg II, § 3 Planer som skal vurderes etter vedlegg iii, er lystbåthavn listet opp som 

tiltak i pkt 12. Kommunen vurderer at det er liten sannsynlighet for at planen vil gi vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn som nevnt i vedlegg iii, og meddelte med bakgrunn av dette i oppstartsmøte den 

2.9.15 at de vurderer at det ikke er behov for konsekvensutredning.  

3.4 Andre kommunale vedtak  

Frøya kommune har i 2014, sak 14/931, gitt tillatelse til bruksendring av Rabbenbryggene GID 19/121 til 

utleieformål.  
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
Planområdet grenser mot fv. 714 i vest, mot byggevarebutikken Byggeriet som ligger på eiendommene 

GID 20/28 og 20/14 i nord, mot sjøarealer i vest og i sør til eiendommen GID 19/23 som er en forholdsvis 

smal teig som er bebygd med et naust.  

 

 
Over vises avgrensning av planområdet er vist med hvit, stipletlinje på ortofoto.  

 

Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene GID: 19/2, 19/121 og 20/14 samt sjøarealer både 

utenfor disse eiendommene og sjøarealer utenfor GID 20/7, 20/29, 20/2, 20/9, 20/4, 20/39, 20/14, 20/23, 

19/23, 19/6, 19/12, 19/115, 19/16, 19/4, 19/24 og 19/11. For eiendomsrett til sjøgrunn er hovedregelen at 

eiere av grunn ned til strandlinjen har eiendomsrett ut i sjøen til marbakken eller – hvis marbakke ikke 

kan påvises – til to meters dybde ved middels lav vannstand 

(https://lovdata.no/artikkel/dom_i_hoyesterett_-_eiendomsrett_til_sjogrunn/239). 
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Planområdet på land er delvis bebygd. Området omfatter den gamle dampskipskaia med tilhørende 

bygninger og noen naust. To bygninger er satt i stand til blant annet utleieboliger og møtelokale. Det er 

planlagt å fjerne eksisterende naustbebyggelse og rester etter Rabbakaia. Planområdet har i dag to 

avkjørsler til fv. 714, ved Byggeriet i nord og en ved Rabben brygge. 

 

Terrenget heller mot øst med 8-9 m høydeforskjell fra fv. 714 til sjøen. Det er forholdsvis langgrunt i 

sjøen utenfor eiendommene 19/2 og 19/121. Ut over fra ytre del av Rabbakaia er det gode dybdeforhold 

for båttrafikk. 

 

 
Rabben brygge og strandsone på nordsida.  

 
Utsikt mot Uttian. Bilde er tatt fra veg sør for 

Byggeriet og viser rester etter Rabbakaia og 

Rabben brygge til høyre i bildet. 

 
Veg sør for Byggeriet. 

 
Strandsone og naust på naboeiendommer sørover 

fra Rabben brygge. 
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Ubebygd del av planområdet mellom Rabben 

brygge og Byggeriet. 

 
Strandsone mellom Byggeriet og Rabben brygge. 

 
Utsikt utover fra nordsida av Rabben brygge. 

 
Utsikt utover fra sørsida av Rabben brygge. 

 

Avgrensning av 

planområde 
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Reguleringsplanen består av plankart og bestemmelser som er juridisk bindende.  

5.1 Arealoppgave 

Planområdet omfatter ca 185 daa. Tabellen under viser arealformål og omfang: 

Kode Reguleringsformål Areal m2 

 Bebyggelse og anlegg  

1130 Sentrumsformål 2838 

1900 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål 797 

 Samferdsel og teknisk infrastruktur  

2010 Veg 271 

2016 Gangareal 138 

2018 Annen veggrunn - tekniske anlegg 420 

2041 Kai 3868 

2080 Parkering 1361 

2900 Angitte samferdselsanlegg kombinert med andre angitte hovedformål 1490 

 Bruk og vern av sjø med tilhørende strandsone 71813 

6100 Ferdsel 67147 

6230 Småbåthavn 34676 

  184 819 

5.2 Plankart 

 

Over vises utsnitt av plankart for delen av planområdet som ligger på land (ikke i riktig målestokk).  
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Over vises plankart med tegnforklaring for hele planområdet (ikke i riktig målestokk). 

5.3 Områder for bebyggelse og anlegg 

5.3.1 Sentrumsformål (BS) 

Arealet som omfatter eksisterende bebyggelse og areal sørover til GID 19/23 er regulert til 

sentrumsformål, som innbefatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, 

hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendige grøntareal og parkering til bebyggelsen. 

Eksisterende bebyggelse ved Rabben brygge er satt i stand og brukes til utleieboliger, overnatting, 

møtelokale mv. Ved etablering av marina er det blant annet planer om å etablere serveringssted, flere 

overnattingsplasser, småbåtrelatert forretning mv.  

 

Arealet er ca 2,8 daa stort, og full utnyttelse forutsetter ca 1,3 daa fylling eller "brygge" i sjø. Maksimalt 

bebygd areal er satt til 60 %, det vil si arealet kan bebygges eller anlegges med parkeringsplasser på ca 

1680 m2. Eksisterende bebyggelse som skal videreføres, utgjør ca 300 m2. Parkeringsplasser som 

anlegges innenfor arealet inngår i beregningen av BYA med 18 m2 per plass. Maksimal mønehøyde er 9 
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meter og maksimal gesimshøyde er 8 meter. Det er forutsatt i bestemmelse at forlengelse av Sistien fra 

gangareal til GID 19/23 skal ivaretas gjennom området. 

 

Byggegrense er vist 4 m fra eiendomsgrense mot GID 19/23 og sjø og i formålsgrense mot arealer 

regulert til parkering og arealer med kombinerte formål.  

5.3.2 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål (BAA) 

Nord for Rabben brygge er det vist areal der oppføring av verksted-/servicebygg for småbåthavn og/eller 

bygninger for sentrumsformål tillates. Arealet er ca 0,8 daa og kan bebygges i sin helhet. 0,15 daa av 

arealet er forutsatt som utfylling i sjø. Parkeringsplasser og utendørs plass for vedlikehold av båter er 

også tillatt. Byggegrenser følger formålsgrenser. Maksimal mønehøyde er 9 meter og maksimal 

gesimshøyde er 8 meter. 



 

 

 

15 

 

5.4 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

5.4.1 Veg 

Planområdet har atkomst fra, 

og grenser til, fv. 714. 

Årsdøgntrafikk (ÅDT) er 2680 

med 20 % andel tunge kjøretøy. 

Avkjørsel fra fv. 714 er regulert 

som felles veg og skal betjene 

anleggene ved Rabben marina 

og på eiendommen GID 20/14, 

23 og 39 (Byggeriet). Ved 

eksisterende avkjørsel til 

Rabben brygge r det vist juridisk 

symbol for stenging av 

avkjørsel. 

 

I samråd med Statens vegvesen 

er prinsipper som vist i 

illustrasjonene til høyre er lagt 

til grunn for utforming av 

avkjørsel. 

 

 

5.4.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg 

Areal som langs fv. 714, mellom vegkant og eiendomsgrense samt areal på sørsida av avkjørsel er 

regulert til annen veggrunn - tekniske anlegg. I arealene tillates fyllinger, skjæringer, grøfter, 

vegrekkverk, trafikkskilt mv. Arealene skal settes i stand og tilsås etter inngrep. 

5.4.3 Sikringssone Frisikt (H140) 

Mot fylkesvegen er det vist sikringssoner for frisikt jf. krav i Statens vegvesens håndbok N100. Det er gitt 

bestemmelse som sikrer hjemmel til å rydde i frisiktsonen.  

5.4.4 Gangareal 

Mellom atkomstvegen byggeområde sentrumsformål, vest for byggeområde med kombinert formål, er 

det vist gangareal for å videreføre Sistien inn til Rabben brygge og ivareta gangatkomst til anleggene.  
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5.4.5 Parkering og regulert støttemur 

Areal langs fv. 714, sør for avkjørsel er regulert til parkering. For at plassen skal kunne utnyttes til tosidig 

parkering er det forutsatt støttemur mot fv. 714. Parkeringsarealet vil maksimalt gi ca 45-50 plasser.  

 

Fylkesvegen ligger på høyde 8-9 m.o.h. Gårdsplassen ved eksisterende bebyggelse ved Rabben brygge 

ligger ca 3 moh. Det er forutsatt at parkeringsplassen skal ligge på høyde 4-5 moh. Det må da bygges en 

støttemur mot fylkesvegen og GID 19/23. Det er derfor vist juridisk linje for støttemur en meter fra 

eiendomsgrense til fylkesvegen og mot eiendommen GID 19/23. Bygging av støttemur utløser 

sannsynligvis krav om vegrekkverk langs fv. 714.  

5.4.6 Angitte samferdselsanlegg kombinert med andre angitte hovedformål 

Området SAA tillates opparbeidet med veg til kai, parkering, for aktiviteter og anlegg tilknyttet havnen 

som båtvedlikehold, båtutsett, båtopplag mv. og tilhørende grøntområder. Dersom arealet utnyttes til 

parkering vil det kunne gi ca 30 parkeringsplasser. Til sammen med arealer regulert til parkering vil det 

totalt kunne gi ca 80 parkeringsplasser til havna. Full utnytting av arealet forutsetter ca 1,6 daa utfylling i 

sjø. 

5.4.7 Kai 

I forlengelse ut fra den gamle Rabbakaia er det regulert område for kai med lengde ca 180 m med sikte 

på å etablere liggekai for fartøy. Kaia er planlagt ut fra forutsetninger gitt i rapporten Teknisk forprosjekt 

for Liggekai på Sistranda (Norconsult 2014). Her er det forutsatt at liggekai skal dimensjoneres ut fra at 

det skal kunne legge til 2 fartøy med lengde 88 m og nødvendig dybde ved kaifront er satt til 8 m i 

forhold til sjøkartnull.  I tillegg skal det være mulighet for at mindre fartøy 

med dypgang inntil 5 meter skal kunne ligge til kai samtidig som de 2 større fartøyene. Det er planlagt at 

store fartøy legger til på sørsiden av kaia og mindre fartøy legger til på nordsida av kaia. 

For videre beskrivelse vises det til pkt. 5.5.2 Småbåthavn.  

5.5 Områder for bruk og vern av sjø med tilhørende strandsone 

5.5.1 Ferdsel (VFE) 

Med ferdsel menes i denne sammenheng alle typer ferdsel på sjø tilknyttet offentlig og kommersiell 

virksomhet, nyttetrafikk og fritidstrafikk med mer. Innenfor område tillates fortøyninger for 

flytekonstruksjoner under vannflaten dersom de ikke er til hinder for ferdsel. 

5.5.2 Småbåthavn (VS) 

Planen legger til rette for utbygging av småbåthavn med ca 200 båtplasser og med potensiale for 

utvidelse. En viss andel av båtplassene skal være gjesteplasser. Marina Solutions har utarbeidet plan for 

utvikling av havnen i to trinn. Havnen er forutsatt bygd opp med flytende konstruksjoner. På sikt ønsker 

tiltakshaver også å bygge flytenaust/-hus på eksisterende eller på nytt flyteanlegg.  

 

Område VS1 er planlagt som byggetrinn 1 for småbåter, sjarker og større fartøy. Området ligger utover 

og nordover fra den gamle Rabbakaia. Rester av den gamle kaia er forutsatt fjernet. Ut fra det innerste 
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fundamentet til den gamle kaia er det planlagt en 180 m lang flytebrygge. Brygga skal være liggekai for 

fartøy og vil skjerme havna for bølger fra sør og sørøst. Det skal også være mulig å kjøre ut til brygga for 

forsyninger til fartøy mv. Planen viser også flytebrygger/bølgedempere mot øst og nord. Mindre fartøy 

som f.eks sjarker kan ligge langs disse bryggene. Anlegg for sjøsetting og opptak av båter (slipp) tillates. 

 

Område VS2 utgjør trinn to i den planlagte utbyggingen. Havneområdet er planlagt sør for Rabbakaia 

med flytebrygge østover fra det innerste fundamentet til den gamle kaia. Havnen skjermes med 

flytebrygger mot nord og øst.  

 

Konstruksjoner som er planlagt i sjøen utenfor eiendommer som tiltakshaver ikke eier, er forutsatt lagt i 

områder som er dypere enn 2 meter under middels lavvann og forutsetter ikke erverv av sjøgrunn.  

 

 
 

Illustrasjonen over, utarbeidet av Marina Solutions AS, viser en mulig utforming av småbåthavn og 

liggekai. Anlegget er planlagt bygd ut i to trinn. Første trinn med liggekai for fartøy i forlengelsen av den 

gamle Rabbakaia og småbåthavn på nordsida. Andre trinn er småbåthavn sør for Rabbakaia, her også 

med liggekai. 

 

Havnen er utformet ut fra observasjoner og beregning av vind og bølgehøyde, jf. kap. 7.15 pkt. 8 (data i 

fra Havbrukstjenesten AS) slik at båter kan ligge trygt i havn.  Ut fra dybdeforhold, beste løsning og 

økonomi er det valgt flytende brygger og bølgedempere.  

Utbyggingstrinn 1 

Utbyggingstrinn 2 

Liggekai 

Liggekai 
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Liggekai er prosjektert slik at fartøyenes behov for provianteringstransport, fylling av drivstoff, vann og 

tilgang på strøm er dekket.  
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6 REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RABBEN MARINA 

 

Plannavn: Rabben marina 

PlanID:   1620201504 

Arkivsak nr:  

Dato:  Rådmannens forslag til 2.gangs behandling 07.01.16 

 

Området er regulert til følgende formål etter plan- og bygningsloven §§ 12-5 og 12-6: 

 

§ 12-5 nr 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG  

Sentrumsformål (1130) 

Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål (1900)  

 

§12-5 nr 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

Veg (2010) 

Gangareal (2016) 

Annen veggrunn - tekniske anlegg (2018) 

Parkering (2080) 

Kai (2041) 

Angitte samferdselsanlegg kombinert med andre angitte hovedformål (2900) 

 

§12-5 nr 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Ferdsel (6100) 

Småbåthavn (6230) 

 

§§ 16-6 og 11-8 a SIKRINGSSSONE  

Frisiktsone H140 

 

Formål med planen  

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for småbåthavn og sentrumsbebyggelse med 

tilhørende samferdselsanlegg og infrastruktur. 

 

Avgrensing 

Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med plangrense. 
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§ 1 Felles bestemmelser 

 

1.1 Krav til sikkerhet mot stormflo 

Alle eventuelle bygningsdeler under kote + 2,32 skal tåle påvirkning fra sjøvann.  

 

1.2 Mudring eller fylling i sjø (VS1, VS2 og VFE)   

Tiltak i form av mudring eller fylling i sjø skal omsøkes til Fylkesmannen. Søknad om tillatelse til mudring 

og dumping av masser skal inneholde opplysninger om massene som skal mudres/dumpes og om 

bunnforholdene på mudre- og/eller dumpestedet. 

 

1.3 Sikring mot skred 

Før tiltaksrealisering må nødvendig dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i TEK 10 § 7- 3 veiledning 

om kvikkleireskred, og som er i tråd med NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014» 

foreligge.   

 

1.4 Forurensning 

I tilknytning til småbåthavna skal det etableres et område for oppsamling og håndtering av avfall fra 

båtpuss og andre typer aktiviteter som kan medføre utslipp av miljøskadelige stoffer (jf. plan-og 

bygningslovens § 12-7 nr. 2 og 3). Farlig avfall skal oppbevares i egnede beholdere som skal være merket 

med type innhold. Beholdere skal kunne Iåses når de ikke er i bruk og skal stå under tak og være sikret 

mot avsig og lekkasje. 

 

Spyleplass for båter skal ha fast dekke med fall mot drenerende grøft. I grøfta skal det etableres 

oppsamlings-/ rensesystem for å skille ut maIingsrester og miljøgifter fra spylevannet, før det slippes ut i 

resipienten. 

 

§ 2 Områder for bebyggelse og anlegg 

 

2.1 Utnytting (BAA og BS) 

Bebyggelse skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. 

 

2.2 Krav til uteoppholdsareal for boliger (BS) 

Minste uteoppholdsareal pr boenhet er 30 m2, hvorav minimum 15 m2 skal opparbeides til felles uteareal 

tilrettelagt for lek og/eller opphold, innenfor byggeområdet. Resterende areal kan løses som balkonger, 

terrasser, på tak e.l. Uteoppholdsplassene skal gis gode klimatiske forhold og plasseres hensiktsmessig i 

forhold til innganger. 

 

2.3 Sentrumsformål (BS)  

Formålet innbefatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og 

bevertning, herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen. 

Maksimal utnyttingsgrad settes til % BYA = 60 %.  

Parkeringsplasser som anlegges innenfor formålet inngår i beregningen av BYA med 18 m2 per plass. 
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For nye bygg skal det utarbeides utomhusplan som viser atkomst, parkering, gangatkomst. Forlengelse 

av Sistien fra regulert gangareal til GID 19/23 skal ivaretas gjennom området. 

 

2.4 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål (BAA) 

Oppføring av verksted-/servicebygg for småbåthavn og/eller bygninger for sentrumsformål samt 

anlegging av parkeringsplasser og utendørs plass for vedlikehold av båter mv. tillates. 

Maksimal utnyttingsgrad settes til % BYA = 100 %.  

 
§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

3.1 Veg (SV) 

Veg er felles for eiendommer avgrenset i dette planområdet og eiendommene GID 20/14, 20/23 og 

20/39. Avkjørsel til fv. 714 skal opparbeides med minimum vertikalkurvatur maks stigning/fall 2,5 % de 

første 2 m fra skulderkant, maks stigning/fall 5 % de neste 3,5m og deretter er maks stigning/fall 12,5 % 

for de neste 50 m.  

 

3.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg  

I arealene tillates fyllinger, skjæringer, grøfter, vegrekkverk, trafikkskilt mv.  

Arealer skal settes i stand og tilsås etter inngrep. 

 

3.3 Gangareal (SGG) 

Gangareal skal ivareta gangatkomst og forlengelse av Sistien til Rabben brygge. 

 

3.4 Kai (SK) 

Kjøring til virksomhet tilknyttet fartøyer og nødvendig drifts- og vedlikeholdsarbeid for småbåthavn 

tillates.  

 

3.5 Parkering (SP) 

Parkeringsplassen tillates opparbeidet med to langsgående rekker med parkeringsplasser. Østre rekke 

med parkeringsplasser skal deles med gangatkomst til BS1 som avgrenses med grønt areal på begge 

sider, minimum på ett sted. 

 

3.6 Angitte samferdselsanlegg kombinert med andre angitte hovedformål (SAA) 

Området SAA tillates opparbeidet med veg til kai, parkering, plass for aktiviteter og anlegg tilknyttet 

havnen som båtvedlikehold, båtutsett (slipp), båtopplag mv. og tilhørende grøntområder.  

 

§ 4 Bruk og vern av sjø med tilhørende strandsone 

 

4.1 Ferdsel (VFE) 

Innenfor VFE tillates fortøyninger under vann for flytekonstruksjoner i småbåthavn og kai. Deler av kaier, 

flytebrygger og bølgebrytere som vender ut mot farleden skal markeres med nedvendt lyssetting som 

ikke blender sjøtrafikken i fravannet omkring.  
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4.2 Småbåthavn (VS1 og VS2) 

Innenfor VS1 og VS2 tillates flytende installasjoner for småbåthavn slik som flytebrygger og 

bølgedempere, anlegg for sjøsetting/opptak av båt mv.  

Småbåthavn tillates bygd ut for maksimalt 250 båtplasser. 

VS1 skal bygges ut før VS 2. 

 

Deler av kaier, flytebrygger og bølgebrytere som vender ut mot farleden skal markeres med nedvendt 

lyssetting som ikke blender sjøtrafikken i fravannet omkring.  

 

§ 5 Sikringssone frisikt (H140) 

I frisiktsonene skal det være fri sikt langs veg og kryss over 0,5 m over terreng. Busker, trær, støyskjerm 

og gjerder som kan hindre sikten, er ikke tillatt. 

Oppstammede tre, stolper og lignende kan stå i sikttrekanten, men krav til sikkerhetssoner i Statens 

vegvesen håndbok 231 Rekkverk må være tilfredsstilt.
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7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

7.1 Barn og unges interesser 

Planforslaget innebærer ikke omdisponering av uregulerte områder som er egnet for eller brukes til 

lek/friluftsliv, eller omdisponering av områder regulert til friområder/fellesområder i eksisterende plan. 

Frøya kommune har registrert barnetråkk og planområdet er ikke registrert som et område som brukes 

av barn og unge her. 

7.2 Folkehelse og universell utforming  

Planen bidrar gjennom utbygging av småbåthavn til å fremme en aktiv livsstil i befolkningen. Området 

ligger i gang- og sykkelavstand til sentrumsfunksjoner på Sistranda og det er gang-/sykkelveg langs fv. 

714 ved planområdet, i begge retninger. Stenging og utbedring av eksisterende avkjørsler. jf. pkt. 6.13, 

gir bedre trafikksikkerhet. 

 

Planen påvirker ikke viktige miljømessige områder omfattet av Forskrift for miljørettet helsevern eller 

forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler. Boliger innenfor planområdet vurderes å ha 

tilfredsstillende støyforhold og luftkvalitet. Det er ingen elektriske luftledninger innenfor, eller i 

umiddelbar nærhet av planområdet og boliger eller uteoppholdsplasser vurderes ikke å være negativt 

berørt av elektromagnetiske felt.  

 

Uteoppholdsområder for boliger er ivaretatt gjennom bestemmelse med krav til at det minst skal være 

30 m2 uteoppholdsareal pr boenhet. Minst halvparten at arealet skal opparbeides til felles uteareal som 

tilrettelagt for lek og/eller opphold. Resterende areal kan løses som balkonger, terrasser, på tak e.l. 

Uteoppholdsplassene skal gis gode klimatiske forhold og plasseres hensiktsmessig i forhold til 

innganger. 

 

Krav til universell utforming er ivaretatt gjennom TEK 10. 

7.3 Friluftsliv  

Planområdet er i Naturbasen registrert som friluftslivsområde, men er ikke beskrevet som viktig eller 

svært viktig, jf Miljøverndepartementets veileder kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Planen 

vurderes ikke å ha negative konsekvenser for friluftsinteresser.  

 

Allmenne interesser er ivaretatt ved at det er vist gangareal mellom atkomstvegen og byggeområdet 

ved Rabben brygge som videreføring av "Sistien". Videreføring av Sistien gjennom området skal ivaretas 

ved utbygging av område for sentrumsformål. 
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7.4 Landskap 

Rabbenområdet er ikke registrert som verdifullt landskap i naturbasen  

Planområdet ligger i tilknytning til Sistranda sentrum og i et allerede bebygd område. Planen er positiv 

ved at den legger opp til at det bygge opp nytt bryggeanlegg ved den gamle Rabbakaia og at den 

eksisterende bebyggelsen blir satt i stand og videreutviklet. 

 

I dag er det ca 50 meter mellom fylkesveg 714 og sjøen, og 8-9 meter høydeforskjell. Gårdsplassen ved 

eksisterende bebyggelse ved Rabben brygge ligger ca 3 moh. Planen legger opp til at landareal anlegges 

i to nivåer med parkeringsplass (ca + 4-5 moh.) på et nivå mellom fv. 714 (+ 8-9 moh.) og bebyggelsen (ca 

+ 3moh). Det må tas ut masser og bygges en støttemur mot fv. 714 for å kunne anlegge 

parkeringsplassen. Støttemuren vil kunne bli 3- 4 m høy og godt synlig fra sjøen og bebyggelsen i 

planområdet. Det er viktig at støttemuren blir godt estetisk utformet. 

 

Planen viser fylling i sjø omtrent ut til dagens fylling ved Byggeriet. Den planlagte utfyllingen avtar og 

rundes av sørover. Sjøarealene som er planlagt fylt ut er langgrunne, og landskapshensyn vurderes å 

være ivaretatt. 

 

Brygger, bølgedempere mv og belegg med båter i havna vil endre landskapsbildet i området. I dag er det 

kun rester etter den gamle Rabbakaia som bryter sjøflata. Den planlagte småbåthavna er stor og vil 

prege landskapsbildet. Dette kan oppleves både positivt og negativt. Her er det først og fremst 

lokaliseringen av småbåthavn, som er klarlagt i kommuneplanens arealdel, som er mer avgjørende enn 

selve utformingen av havna.  

 

I sum vurderes konsekvensene for landskapet ikke å være av vesentlig negativ karakter da landskapet på 

Rabben ikke er kartlagt til å være spesielt verdifullt og ved at tiltak skjer i et allerede bebygd område.  

7.5 Jordressurser  

Planområdet berører ikke jordbruksareal det meste av landarealet innenfor planområdet er jf AR5 

klassifisert som bebygd areal det resterende arealet er klassifisert som åpen fastmark.  
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7 .6 Fiskeri og havbruk
Fiskeridirektoratet opplyser i innspill ved
oppstart av planarbeidet at det er kartlagt et
ressursområde/gyteområde for torsk i området,
kalt "Erviksvaet" og at det også fiskes i dette
området. F røya og Hitra Fiskarlag sier i sitt
innspill til planarbeidet at de er positiv til
realisering av planlagte tiltak i området og at de
ikke har innvendinger til prosjektet.

Planlagt marina ligger i et begrenset område sør
og i utkanten av det kartlagte ressursområdet.
Den kommersielle bruken er stort sett i nordlige
del av det kartlagte området. Småbåthavn ved
Rabben vurderes ikke å være en stor hindring for
fiske eller ha vesentlige negative konsekvenser
for gyteområdet.

U tbygging av ligg ekai for større båter vil være
positivt for fiskeri og havbruk .

D et er to akvakulturanlegg i nærheten, men
tiltakene som er tenkt er vurder es ikke å komme i
konflikt med akvakulturvirksomheten (innspill fra
Fiskeridirektoratet) .

Kartet over viser kartlagt ressursområde/ gyteområde
for torsk, kalt "Erviksvaet" (Fiskeridirektoratet
17.9.15) .

7 . 7 Naturmangfold
Temaet er utredet ut fra de fem prinsippene i NML §§ 8 - 12. Planen vurderes ikke å gi vesentlige negative
konsekvenser for naturma ngfoldet eller befolkningens mulighet til å utøve friluftsliv.

Det er ingen kartlagte naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse i planområdet hverken på
land eller i sjøen . Informasjonen er hentet f ra kartløsningen Miljødirektoratets natur base. Når det gjelder
sjøområdene som berøres av planen er det i følge miljøstatus.no beiteområde for vågehval et stykke uti
sjøen i forhold til småbåthavna samt at utbredelsesområde for kvitnos går inn i planområdet. Disse
kartene over utbredelses og beit eområder for sjøpattedyr ser nokså unøyaktige ut da
utbredelsesområdene delvis går inn på land. Forholdene innenfor planområdet tilsier ikke at dette er
viktige områder for disse store sjøpattedyrene som i hovedsak vil oppholde seg noe lengre fra land der
de kan jakte på fisk.

Kommunen har god kjennskap til området. Det er liten sannsynlighet for at det finnes forekomster av
sjeldne arter eller viktige naturtyper på området som ikke er registrerte . Den delen av planen som

Rabben
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berører landområdene er et allerede utbygd og da lite gunstig leveområde for arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse eller andre viktige arter og naturtyper. Utbygging av småbåtanlegg i området vil 

ikke berøre områder som er potensielt viktige leveområder for sjeldne arter og potensielle viktige 

naturtyper. 

 

Det er planlagt en forholdsvis høy utnyttelse av deler av planområdet, men innenfor grensene av hva 

naturmiljøet vil kunne tåle. Tiltakets samlede ulemper i forhold til miljø vurderes til å være mindre enn de 

samfunnsmessige fordelene som oppnås ved å legge til rette for videreutvikling av småbåthavn med ca 

200 båtplasser med tilhørende serviceareal/-anlegg på land, båtrelatert forretning, servering, 

overnatting, boliger, uteoppholdsplass, parkeringsplasser, atkomstveg og avkjørsel til fv. 714. 

7.8 Strandsone 

Planen ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Planområdet på land er allerede delvis 

bebygd og planen innebærer at eksisterende bebyggelse blir ivaretatt.  Liggekai og småbåthavn med 

tilhørende anlegg og aktiviteter må ligge i- og ved sjøen. Arealbehovet strandsonen er begrenset ved at 

det legges opp til at båtopplag løses andre steder. Planforslaget ivaretar "Sistien" og småbåthavn legger 

til rette for allmenn bruk av området, sjøen og strandsonen. Planen vurderes ikke å ha vesentlige 

negative konsekvenser for strandsonen. 

7.9 Kulturvern 

I følge Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden er det ikke registrert kulturmiljøer eller 

automatisk fredede kulturminner i planområdet. Fylkeskommunen kjenner heller ikke til at det innen 

området er registrert automatisk fredede kulturminner i kulturminneregisteret. Selv om registeret er noe 

mangelfullt, vurderer fylkeskommunen at det er relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt 

med slike på landsiden.  

 

Vitenskapsmuseet, som forvalter kulturminner under vann, sier at Sistranda med tilstøtende sjøområder 

har en lang og rik maritim historie, og vurderes til å ha et høyt potensial for kulturminner under vann. Det 

er registrert flere forlisopplysninger fra regionen i våre arkiver, uten at det er kjent nøyaktig posisjon for 

forlis eller evt. vrak. Det er ikke tidligere utført marinarkeologiske undersøkelser i planområdet. 

Dersom reguleringsplanen åpner for inngrep i sjø i form av mudring eller annen graving, utfylling, 

moringer, pæling eller annet, kan det påregnes at NTNU – VM vil kreve å gjennomføre en 

marinarkeologisk befaring på stedet, avhengig av tiltakets art og omfang, jfr. kml § 9. Kostnadene i 

forbindelse med slike befaringer må iht. kml § 10 bæres av tiltakshaver. Vitenskapsmuseet vil vurdere 

behovet for befaring når planen blir sendt til offentlig ettersyn.  

Dersom Vitenskapsmuseet vil gjennomføre befaring, og det under befaringen påvises kulturminner 

under vann (skipsvrak, keramikk, ballast, havnefunn m.m.) som er fredet eller vernet ifølge nevnte 

bestemmelser, må det påregnes begrensninger i utnyttelsen av området, evt. utarbeides alternative 

planer for gjennomføringen av prosjektet. Alternativt kan det, etter at kulturminner er påvist, søkes 

Riksantikvaren om dispensasjon fra Kulturminneloven. Forutsetningen for en eventuell dispensasjon er 

vanligvis at tiltakshaver dekker kostnader ved de arkeologiske arbeidene relatert til dispensasjonen. 
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7.10 Forurensning til grunn eller vann 

Planforslaget berører ikke eksisterende drikkevannsforsyning eller nedslagsfelt for slike. Det er ikke 

markert gruvepåvirkede vassdrag eller kilder til fosfor- eller nitrogentilførsel innenfor eller i nærheten av 

planområdet. Frøya kommune vil bygge ut nytt ledningsnett for vann- og avløp. Det er forutsatt at 

bebyggelse og anlegg i området skal tilknyttes kommunens vann- og avløpsanlegg. 

 

Det har vært kai i området tidligere. Det er også 

opplyst at det har vært en betongfabrikk i 

området tidligere. Ut fra Norge i bilder(1968) ser 

det ut som om fabrikken kan ha ligget i den 

nordlige delen av området, der Byggeriet er 

plassert. Overskuddsbetong kan ha blitt dumpet i 

området der bekken renner ut i sjøen og kan ha 

medført forurensning til grunnen. Det er etter 

innspil fra Fylkesmannen gitt bestemmelse om at 

tiltak i form av mudring eller fylling i sjø skal 

omsøkes til Fylkesmannen. Søknad om tillatelse 

til mudring og dumping av masser skal inneholde 

opplysninger om massene som skal 

mudres/dumpes og om bunnforholdene på 

mudre- og/eller dumpestedet. 

 
Betongfabrikk vises på Norge i bilder (1968).  

 

Det har vært uttak av sand til betong verk og andre formål for lang tid tilbake, utenom de 15-20 siste år. 

Dette er ikke synlig i dag da det vaskes opp sand til strand og området har stor gjennauring. Det er ikke 

kjent at det har vært aktiviteter på øvrige landarealer som tilsier at det skal være fare for foruenset 

grunn. 

 

Rengjøring og vedlikeholdsarbeid på båter på land kan medføre forurensning. Det er derfor gitt 

bestemmelse om at spyleplass for båter skal ha fast dekke med fall mot drenerende grøft. I grøfta skal 

det etableres oppsamlings-/ rensesystem for å skille ut maIingsrester og miljøgifter fra spylevannet, før 

det slippes ut i resipienten. 

 

Småbåthavnen må kunne ta imot alle typer avfall fra brukene av anlegget og unngå at anlegget bidrar til 

forsøpling av omgivelsene. Det er derfor gitt bestemmelse om av det i tilknytning til småbåthavna skal 

det etableres et område for oppsamling og håndtering av avfall fra båtpuss og andre typer aktiviteter 

som kan medføre utslipp av miljøskadelige stoffer (jf. plan-og bygningslovens § 12-7 nr. 2 og 3). Farlig 

avfall skal oppbevares i egnede beholdere som skal være merket med type innhold. Beholdere skal 

kunne Iåses når de ikke er i bruk og skal stå under tak og være sikret mot avsig og lekkasje. 

 

Ved tanking av drivstoff vil det være en risiko for spill, utslipp og ulykker. Det må sikres at drivstoff ikke 

havner på bakken og renner videre ut i sjøen tanking. 
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7.11 Luftforurensning 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, 

anbefaler grenseverdier for luftforurensning ved etablering av luftfølsom bebyggelse, herunder boliger. 

Retningslinja sier at alle reguleringsplaner i områder med antatt luftforurensning over anbefalt 

grenseverdi skal omtale status og konsekvenser knyttet til luftforurensning. Planområdet ligger ved fv. 

714 og vegtrafikk vurderes å være den største kilden til lokal luftforurensning i området. ÅDT er 2860, 

som er en relativt lav trafikkmengde. Landskapet er åpent, med god luftgjennomstrømming og 

svevestøvet spres over et stort område. Luftforurensning er ikke et kjent problem i området. 

7.12 Støy 

Planen vurderes ut fra to støykilder, vegtrafikk og støy som skapes av aktivitet i havn. Andre støykilder 

kan være havbruks anlegg samt til tider 24/7 drift av store fartøy og mindre fartøy. Disse kan med 

gunstig vindretning noen ganger høres godt. Dette er sporadisk og regnes ikke å gi dimensjonerende 

støy. 

Vegtrafikkstøy 

Statens vegvesen har utarbeidet støyvarselkart 

etter Miljøverndepartementets retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). 

Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) 

og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og 

fylkesveg. Støyvarselkartene viser en 

prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at 

årsdøgntrafikk, som er en av de viktigste 

parametrene i støyberegningsmodellen, er 

fremskrevet til år 2030.  

 

Støyvarselkartet viser at den delen av 

planområdet som ligger nærmest fv. 714 ligger i 

rød sone og at gul sone strekker seg ned til dagens 

bebyggelse. I rød sone er hovedregelen at 

bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal 

unngås, mens gul sone er en vurderingssone hvor 

ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan 

dokumenteres at avbøtende tiltak gir 

tilfredsstillende støyforhold.  

 

Byggeområder ligger utenfor gul sone og grenseverdier for støy vurderes å være oppfylt. 

Støy fra småbåthavn 

Det er mange lydkilder som kan bidra i en småbåthavn. Det kan være trafikk og manøvrering på 

parkeringsplass og oppstillingsplass, slamring med dører, musikkanlegg, samtaler/rop, bruk av støyende 

arbeidsverktøy til vedlikehold av båter, motorlyd fra båter mv. Det antas at aktivitetene i båthavna for 

Rabben  

marina 
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øvrig er konsentrert til dag- og kveldstid. Det anses som lite sannsynlig at støy fra arbeidsaktivitet på 

landdelen i havna, vil skape støy som overskrider de strengeste støygrensene som gjelder for natt og på 

søndag. 

 

I følge veileder til T-1442 vil støynivå fra hurtigbåter med store hurtiggående dieselmotorer (25-45 knop) 

ligge i området 65-70 dB i en avstand på 100 m fra trasé. Fritidsbåter med effektiv lyddempning kan ved 

fullt motorpådrag gi støynivåer fra 65 dB (små motorer) til 70 dB (store motorer) i en avstand på 25 m fra 

trasé. Ved sakte fart (5 knop) vil de vanlige støynivåene være Lp,A = 45-50 dB.  

 

Tettheten av båttrafikk ved småbåthavnen vil være så liten midlet over et år at en kommer under 

ekvivalent grenseverdi på Lden = 55 dB gitt i T-1442 (også anbefalt for småbåttrafikk i veileder til T-1442). 

 

Grenseverdi for maksimalt lydnivå, L5AF = 70 dB er den grensen som vil kunne bli overskredet i tilknytning 

til småbåttrafikk. Basert på erfaringstall fra T-1442 vil en for boliger og fritidsboliger som ligger nærmere 

enn 25 m fra trasé for småbåttrafikk/fritidsbåter risikere at anbefalt grenseverdi for maksimalt støynivå 

overskrides. For hurtiggående båter vil grenseverdien kunne overskrides i en avstand på 100 m fra trasé.  

 

I dette tilfellet er det ca. 80-100 m fra småbåthavn til bebyggelse ved en brygge GID 19/121, 130 m til 

fritidsbolig på GID 19/24 og mer enn130 m til boligbebyggelse på vestsiden av fv. 714. Støy fra 

småbåttrafikk avhenger også av hastigheten til båtene. I en småbåthavn må man forvente at 

fartsgrensen på 5 knop overholdes (som regel er farten mindre enn 5 knop) og at de vanlige støynivåene 

vil være Lp,A = 45-50 dB. Grenseverdiene for støy vurderes å være oppfylt. 

 

Selv om grenseverdiene er oppfylt vil støy fra småbåter/fritidsbåter, spesielt i sommerperioden, kunne gi 

sjenanse. Grensen for godt hørbar båtstøy (ødeleggelse av stillhet) er i veileder til T-1442 anslått til 40 

dB. Et støynivå på 40 dB vil kunne forekomme i en avstand på 470 m fra trasé for liten utenbordsmotor, 

og i en avstand på 600 m fra trasé for stor motor. Støy fra tauverk og vindsus i rigger på seilbåter kan på 

dager med vind være merkbar, men denne støyen vil sannsynligvis ikke medføre at grenseverdier 

overskrides. Støy fra småbåthavnen vil naturlig nok være mest fremtredende vår, sommer og høst.  

7.13 Samferdsel og trafikksikkerhet 

Planområdet har atkomst fra, og grenser til, fv. 714. Årsdøgntrafikk (ÅDT) er 2680 med 20 % andel tunge 

kjøretøy. Det er bygd gang-/sykkelveg på vestsida (oversida) av fv. 714 videre nordover til Sistranda og 

sørover til Nordfrøyveien/Stamberget. Trafikk fra gang-/sykkelvegen må krysse fv. 714 i plan ved 

avkjørselen til området. 

 

Utvikling i tråd med planforslaget ventes å medføre en økning av trafikk til og fra planområdet. 

Trafikksikkerhet ivaretas ved at det viser stenging av en eksisterende avkjørsel, utbedring og felles av 

avkjørsel med Byggeriet. Det er gitt bestemmelse som ivaretar lengdeprofil som avkjørsel skal utbedres 

etter. Avkjørselen har tilfredsstillende siktforhold og frisiktsoner er vist etter prinsipp gitt av Statens 

vegvesen. Ved bygging av støttemur ved parkeringsplass, må det settes opp vegrekkverk. 
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Planen berører ikke farleder eller har vesentlige negative konsekvenser for ferdsel til sjøs. 

7.14 Nærings- og samfunnsliv 

Planen er positiv for nærings- og samfunnsliv. Det er behov for småbåtplasser på Frøya, både for fast- og 

fritidsbeboere. Tilgang til sjø- og båtliv er en viktig kvalitet ved å være både fast- og fritidsboer på Frøya, 

og øker attraktiviteten til Frøya som bosteds- og fritidskommune. Den planlagte utbyggingen vil også gi 

økt aktivitet og dermed positive virkninger for næringsliv og økt sysselsetting. Utbygging av liggekai for 

fartøy er også positivt for fiskeri- og havbruksnæring. Samlokalisering med småbåthavn gir økonomiske 

besparelser og god samfunnsøkonomi. 

7.15 Risiko, sårbarhet og klimaendringer 

I følge plan og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at 

risiko og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformålet, og eventuelle 

endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  

 

ROS-analyse er gjennomført i henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin 

veileder ”Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen”. Veilederen sier at: På detaljplannivå skal reell fare 

være identifisert, beskrevet og vurdert i forhold til fastsatte sikkerhetskrav. ROS- analysen skal dekke 

areal som planen omfatter med fokus på utbyggingsområder og landbruks-, natur og friluftsområder 

(LNF-områder). Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB1 (Veileder for 

kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeid i kommunene (2001).  

 

Analysen er basert på informasjon som har kommet frem i planbeskrivelse, samt i kartbaser fra NVE, 

NGU, DSB og MD (Miljødirektoratet - miljøstatus.no). I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i 

relevante kravdokumenter. Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke sjekket. Mulige 

uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke 

planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv 

konsekvenser for og konsekvenser av planen).  

 

Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen 

”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert.  

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse: 

 

Begrep Beskrivelse 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 

Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 
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Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 

Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år 
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Konsekvens av uønsket hendelse er delt i:  

 

Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse: 

 

Begrep Liv/helse Miljø Samfunnsviktige 

funksjoner 

Ufarlig Ingen personskader Ingen miljøskader Systembrudd er 

uvesentlig 

En viss fare Få/små personskader Mindre skader, lokale 

skader 

System settes 

midlertidig ut av drift 

Kritisk Alvorlige personskader Omfattende skader, -

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid <1 år 

System settes ut av 

drift i flere døgn 

Farlig Alvorlige 

personskader/en død 

Omfattende skader, -

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid >1 år 

System settes ut av 

drift over lengre tid,  

Katastrofalt En eller flere døde Svært alvorlge og 

langvarige skader, 

uopprettelig miljøskade 

System settes varig ut 

av drift 

 

Samlet risikovurdering, risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens, er gitt i matrise: 

 

Konsekvens  1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofalt 

Sannsynlighet 

4 Meget sannsynlig 

 

     

3 Sannsynlig 

 

     

2 Mindre sannsynlig/ 

få tilfeller 

     

1 Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

     

 

Risikograden er videre delt inn i tre kategorier:  

 

Farge Indikator risiko  

 Uakseptablel. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko til gul eller grønn 

 Risiko bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko 

 Akseptabel risiko 
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Tenkelige, uønskete hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er vurdert i tabellen under: 

 

Hendelse/situasjon Aktuelt

? 

Sanns

. 

Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1 Snø- eller steinskred Nei     Ikke kartlagt i NGIs 

aktsomhetskart for snø 

og steinsprang, men 

terreng og værforhold 

tilsier ikke at dette er en 

aktuell problemstilling 

2 Flodbølger Nei     

3 Masseras/-skred Ja  3 4  Ikke kartlagt kvikkleire på 

Frøya, men NGUs 

løsmassekart angir stor 

mulighet for marin leire i 

området 

4 Flom/flomskred Nei     

5 Radongass Ja  1 1  Moderat til lav aktsomhet 

6 Skog-/lyngbrann Nei     

7 Stormflo og havnivåstigning Ja  3 2  2,32 m er minimumskote 

for stormflo 

Vær, vindeksponering. Er område spesielt: 

8 Vindutsatt Ja  3 2  Bølgedempere/flytebrygg

er vil skjerme havn for 

bølger  

9 Nedbørsutsatt Nei     

Natur- og kulturområder 

10 Sårbar flora Nei     

11 Sårbar fauna/fisk Ja  1 1   

12 Verneområder Nei     

13 Vassdragsområder Nei    Tidligere bekk nord for 

planområdet er lagt i rør 

og ligger utenfor området 

14 Fornminner Nei     

15 Kulturminne/-miljø Nei     

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

16 Vei, bru, knutepunkt Ja  1 1  Avkjørsel fra Fv 714 

17 Havn, kaianlegg Ja  1 1  Utbygging av 
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småbåthavn og liggekai 

18 Sykehus/-hjem, kirke Nei     

19 Brann/politi/sivilforsvar Nei     

20 Kraftforsyning Nei     

21 Vannforsyning Nei     

22 Forsvarsområde Nei     

23 Tilfluktsrom Nei     

24 Område for idrett/lek/rekreasjon Nei     

25 Vannområde for friluftsliv Ja  1 1   

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26 Akutt forurensning Nei     

27 Permanent forurensning Nei      

28 Støv og støy; industri Nei      

29 Støv og støy; trafikk Ja  1 1   

30 Støy; andre kilder Nei      

31 Forurenset grunn Ja  4 2   

32 Forurensning i sjø Ja  4 2   

33 Høyspentlinje (em stråling) Nei      

34 Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver, 

olje/gass, radioaktivitet) 

Nei      

35 Avfallsbehandling Nei     

36 Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37 Fare for akutt forurensning Ja  1 1  Ivaretas gjennom 

interkommunalt utvalg 

mot akutt forurensing 

38 Støy og støv fra trafikk Ja  1 1   

39 Støy og støv fra andre kilder Ja  1 1  Aktiviteter i småbåthavn 

40 Forurensning i sjø Ja  1 1   

41 Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver osv) 

Nei      

Transport. Er det risiko for: 

42 Ulykke med farlig gods Nei      

43 Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver osv) 

Nei      

Trafikksikkerhet 

44 Ulykke i av-/påkjørsler Ja  2 3   

45 Ulykke med gående/syklende Nei     

46 Ulykke ved 

anleggsgjennomføring 

Nei     
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47 Andre ulykkespunkter Nei     

Ulykkes beredskap. Har området: 

48 Tilstrekkelig slokkevanns-

forsyning (mengde og trykk)? 

Ja     

49 God adkomst for 

utrykningskjøretøy? 

Ja      

Sabotasje og terrorhandlinger 

50 - er tiltaket i seg selv et 

sabotasje- /terrormål? 

Nei     

51 - er det potensielle sabotasje- 

/terrormål i nærheten? 

Nei      

Andre forhold: 

52 Regulerte vannmagasiner, med 

spesiell fare for usikker is, 

endringer i vannstand mm 

Nei      

53 Naturlige terrengformasjoner 

som utgjør spesiell fare (stup 

etc.) 

Nei     

54 Gruver, åpne sjakter, steintipper 

etc 

Nei     

55 Spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring 

Nei      

 

Samlet risikovurdering: 

 

Konsekvens  1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofalt 

Sannsynlighet 

4 Meget sannsynlig 

 

     

3 Sannsynlig 

 

   3,31, 32  

2 Mindre sannsynlig/ 

få tilfeller 

  2 44   

1 Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

5, 11, 16, 17, 

25, 29, 37, 38, 

39, 40 

    

 

Beskrivelse av risiko og avbøtende tiltak: 

3 Masseras og skred 

Planområdet ligger under marin grense. NGUs løsmassekart viser at planområdet består av marin 

strandavsetning. Ut fra dette er det grunn til å vurdere fare for kvikkleireskred i planområdet. Jf. 
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skrednett.no, er det ikke kartlagt faresoner for kvikkleireskred i området. Området på land er grunnlendt 

og risiko for kvikkleireskred vurderes å være liten. Dersom det skal opparbeides områder som medfører 

fylling i sjø må sikkerhet mot skred dokumenteres gjennom grunnundersøkelser før tiltak kan 

gjennomføres. Forøvrig er det forutsatt at småbåthavn anlegges med flytende elementer. Brygge ut til 

flyteelementer etableres på samme sted som eksisterende kai og er vurdert å ha trygge grunnforhold. 

5 Radongass 

Planområdet ligger i et område med moderat til lav aktsomhet for radon. TEK 10 ivaretar krav til 

radonsperre i bygninger. 

7 Sikkerhet mot stormflo 

Planområdet ligger etter det en erfarer utsatt for stormflo. Jf. NOU 2010:10, Tilpasning til eit klima i 

endring, der det er gitt en anbefaling av hvilken havnivåstigning som bør legges til grunn for de neste 

hundre år. I henhold til TEK10, skal det tas utgangspunkt i 200-årsflo ved sikkerhetsklasse 2. I Frøya 

kommune medfører dette en minimumskote på + 2,32 for hvor bygg kan etableres.  

På bakgrunn av dette er det tatt inn en bestemmelse som krever at alle eventuelle bygningsdeler under 

kote + 2,32 skal kunne tåle påvirkning fra sjøvann.  

8 Vind 

Småbåthavn er utsatt for bølger som følge av vind. Tabellen under viser hvilke rådende bølgehøyder som 

kan oppstå fra de vindretningene som er kritisk og som må vektlegges. Bølgehøydene er beregnet 

teoretisk, men det kan være lokale fenomen og bunnforhold som kan gjøre at bølgehøyden kan avvike 

noe. Lokalkunnskap sier at bølgehøyde kan være 2-3 m.  

 

Vindretning  Bølgehøyde ved vindstyrke Maks. bølgehøyde 

25 m/s 30 m/s 

Nord/nordøstlig 1 m 1,3 m 1,6 - 2,2 m 

Sør/sørøstlig 1,5 m 1,9 m 2,5 - 3 m 

 

Observasjoner fra 

Meteorologisk Institutt og 

vindrose fra Ørland viser at 

faktisk retning fra 

sør/sørøstlig er 

dominerende art. Dvs at det 

er registrert vind fra denne 

retningen flest ganger. Data, 

observert siden 1960 til idag, 

viser at det er registrert vind 

18 ganger over 20 m/s, 1 

gang over 25 m/s og 20 

ganger over 30 m/s. I snitt vil 
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det si at vind fra 25-30 meter 

per sekund skjer med 2-3 års 

mellomrom. 

 

Observasjoner i perioden 1960-2015er det registrert ekstrem vind med styrke over 30 m/s 7 ganger 

fra105 grader, 11 ganger fra 135 grader og 2 ganger fra165 grader. 

 

 
Kartene viser de vindretningene som småbåthavn er 

beregnet og dimensjonert ut fra.  

 

 

 
  

Ut fra dette er det vurdert at bølger fra nordlig retning kan dekkes ved en standard bølgedemper. Bølger 

fra sør/sørøstlig er dimensjonert med større bølgedemper.  

 

Det vises også til Bølgerapport for Rabben marina utført av Havbrukstjenesten AS okt. 2015. 
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11 Sårbar fauna/fisk  

Området er en del av et gyteområde for torsk jf Fiskeridirektoratets innspill til oppstart av planarbeidet. 

Planforslaget berører en begrensa del av gyteområdet og anses ikke å ha negativ innvirkning på 

gyteforholdene for torsk i området.  

16 Vei/bru/knutepunkt 

Jf. pkt 7.14 

17 Havn, kaianlegg 

Planforslaget omfatter at det blir anlagt småbåtavn i områdene hvor restene av gamle Rabbakaia er. 

Dette er ikke til ulempe for farled eller annen ferdsel i sjøen.  

18 Vannområde for friluftsliv 

Jf. pkt. 7.3 

29 Støv og støy; trafikk 

Støyforholdene for bebyggelse er vurdert å være tilfredsstillende, jf. pkt 7.11 og 7.12 

31,32,37Forurensning grunn og sjø 

Jf. pkt. 7.10 

37 Fare for akutt forurensing 

Jf. pkt 7.10 

38,39 Støy og støv fra trafikk 

Jf. pkt 7.11 og 7.12. 

40 Forurensing i sjø 

Jf. pkt 7.10 

44 Ulykke i av-/påkjørsler 

Jf. pkt 7.14  

Kartet under viser at det er registrert ulykker ved avkjørsel til Byggeriet og Bekkvelvveien, en med 

alvorlig skade og en med lettere skader. Av kartet kan det se ut som om ulykkene er knyttet til krysset 

med Bekkelvveien. Utbedring av avkjørsel til Byggeriet og Rabben brygge vil kunne motvirke ulykker. 
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8 INNKOMNE INNSPILL 
Tabellen under gjengir innspill som kom inn da det ble meldt oppstart for planarbeidet og med 

forslagsstiller vurdering. 

8.1 Innspill fra sektormyndigheter 

Innspill Forslagstillers vurdering: 

 

Statens vegvesen, 25.9.15 

Store deler av området ligger i gul støysone, og noe i rød sone. I 

den røde sonen er hovedregelen at bebyggelse med støyfølsom 

bruksformål skal unngås, mens den gule sonen er en 

vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan 

dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Det er viktig at trafikkstøy problematiseres så tidlig som mulig i 

planprosessen og at det ved innsending av plan til offentlig 

ettersyn kan dokumenteres at det er gjort faglige vurderinger av 

støyforholdene på planområdet og konsekvensene av disse. 

 

Dette er tiltak av stort omfang, noe som vil medføre økt trafikk 

inn og ut av området. Det er derfor svært viktig at det settes av 

nok areal til å bygge avkjørsel og atkomstveg som er i tråd med 

Statens vegvesens håndbøker. Avkjørselen som pr i dag går ned til 

den gamle fritidsklubben, er ikke i god nok stand til å håndtere en 

trafikkøkning av den dimensjonen det legges opp til her. 

Vi ber om at det i forbindelse med planarbeidet foretas trafikale 

vurderinger som sikrer at dimensjonering av trafikkarealene og 

ikke minst hensynet til trafikksikkerheten ivaretas. 

Vi imøteser en dialog rundt atkomstløsningen til Rabben Marina. 

 

 

Byggeområder ligger utenfor gul 

og rød støysone. Støy er vurdert i 

planbeskrivelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har vært møte/befaring med 

representanter fra kommune, 

vegvesen, Byggeriet og 

tiltakshaver. Avkjørsel er tegnet 

etter konklusjon fra befaringen og 

iht. prinsippskisse som er 

oversendt fra Statens vegvesen.  

 

 

Kystverket, brev 21.9.15 

Kan ikke ut fra oppstartsvarselet se særskilt innvirkning på 

Kystverket sine anlegg og installasjoner eller andre hensyn som 

Kystverket er satt til å ivareta i medhold av ”Lov om havner og 

farvann”.  

 

 

Tas til orientering. 

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 28.9.15 

Det er positivt at det lages en helhetlig plan for et større 

småbåtanlegg.  

 

Miljøvern 

Ved etablering av småbåthavn vil det være aktuelt også å 

 

 

 

 

 

Planen viser atkomstveg og 

parkeringsplasser. Småbåthavn 
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tilrettelegge for biladkomst med parkering, båtopplagsplasser, 

molo, naust og andre tyngre tekniske inngrep. Det er viktig at det 

innarbeides i planen for småbåthavna. 

 

I forbindelse med etablering småbåthavn viser Fylkesmannen til 

brev fra Miljødirektoratet (tidligere Klif) som er sendt ut til alle 

kommuner og småbåthavner vedrørende forurensning i 

småbåthavner. I dette brevet påpekes at for å sikre et rent og sunt 

havneområde og unngå forurensning i havna er det viktig å 

tilrettelegge for at båtpussen kan foregå på en forsvarlig måte. 

Videre at det finnes beholdere for innlevering av malingsavfall, 

oljeprodukter og lignende. 

Kommunene oppfordres til å legge inn reguleringsbestemmelser 

som ivaretar miljøhensyn i småbåthavner (jf. forurensnings-lovens 

§ 7 plikten til å hindre forurensning). Fylkesmannen oppfordrer 

derfor til at det tas inn en bestemmelse i planen som sikrer 

miljøhensyn i småbåthavner. 

 

I forbindelse med etablering av småbåthavna er det aktuelt med 

mudring. Fylkesmannen minner i den forbindelse om at både 

mudring og disponering av muddermasser/sedimenter krever 

tillatelse fra Fylkesmannen. All mudring og dumping i sjø og 

vassdrag er i utgangspunktet forbudt, jf. forurensningsloven § 7, 

plikten til å unngå forurensning, og krever alltid spesiell tillatelse 

fra forurensningsmyndigheten, uavhengig av forurensningsgrad 

for sedimentene. Fylkesmannen kan gi tillatelse til mudring 

og/eller dumping av masser i sjø og vassdrag i medhold av 

forurensningsforskriftens kapittel 22 eller forurensningslovens §§ 

8 eller 11. 

 

Minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes 

etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml § 7).  

 

Samfunnssikkerhet 

Forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-

analyse) i tråd med PBL § 4-3, og viser til DSB sin veileder 

”samfunnssikkerhet i arealplanlegging”. Avdekket risiko skal 

møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres 

juridisk gjeldende på andre måter. I tillegg skal det vurderes 

hvordan fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket. 

Se mer informasjon på www.klimatilpasning.no.  

 

anlegges med flytende 

konstruksjoner. Båtopplagsplasser 

er forutsatt utenfor planområdet.  

 

Tas til etterretning gjennom 

reguleringsbestemmelse som 

sikrer miljøhensyn i småbåthavner. 

 

 

 

Det er ikke planlagt mudring i 

småbåthavna. Flytekonstruksjoner 

vil ligge i sjø med tilstrekkelige 

dybdeforhold. 

 

 

 

Tatt til etterretning. Planforslaget 

er vurdert etter prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8-12. 

 

Tatt til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til etterretning. Det vises til 

beskrivelse av virkninger for miljø 

og samfunn og ROS-analyse. 
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Sosial og helse 

Det bør framgå at folkehelseperspektivet er ivaretatt. Det betyr at 

følgende tema må vurderes: støy, luftkvalitet, trafikksikkerhet, 

uteoppholdsområder, forurenset grunn, elektromagnetiske felt. 

Det bør også kunne leses at det har vært et perspektiv på 

estetiske kvaliteter. 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune, 29.9.15 

Vi forutsetter at allmenne friluftsinteresser blir ivaretatt og at 

"Sistien" inkluderes i planarbeidet, jfr kommuneplanen. 

 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner 

kulturminneregisteret, innen området. Selv om registeret er noe 

mangelfullt, vurderer vi det til å være relativt liten risiko for at 

planen vil komme i konflikt med slike på landsiden. 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen 

og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder 

hensynet til barn og unges oppvekstvilkår. 

 

Mulighet for å føre Sistien inn til 

Rabben Marina er i varetatt i 

planforslaget med bestemmelse 

og ved at det er avsatt gangareal. 

 

Tas til orientering. 

 

 

Tatt til etterretning. 

 

NTNU Vitenskapsmuseet, 28.9.15 

NTNU VM er kulturvernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av 

kulturminner under vann i Midt – Norge.  

Småbåthavn er en type tiltak som medfører inngrep i sjøbunnen. 

Sistranda med tilstøtende sjøområder har en lang og rik maritim 

historie, og vurderes til å ha et høyt potensial for kulturminner 

under vann. Det er registrert flere forlisopplysninger fra regionen i 

våre arkiver, uten at det er kjent nøyaktig posisjon for forlis eller 

evt. vrak. Det er ikke tidligere utført marinarkeologiske 

undersøkelser i planområdet.  

Dersom reguleringsplanen åpner for inngrep i sjø i form av 

mudring eller annen graving, utfylling, moringer, pæling eller 

annet, kan det påregnes at NTNU – VM vil kreve å gjennomføre en 

marinarkeologisk befaring på stedet, avhengig av tiltakets art og 

omfang, jfr. kml § 9. Kostnadene i forbindelse med slike 

befaringer må iht. kml § 10 bæres av tiltakshaver. 

Ber om at tiltakene i sjø blir nøye beskrevet i det videre 

planarbeidet, med hensyn til materialbruk, alle inngrep i sjø 

(mudring, dumping, fylling etc) og reelle dimensjoner (herunder 

fyllingsfot for eventuelle utfyllinger), og at dette tydelig 

fremkommer på kartmaterialet. 

 

 

Tas til etterretning. 

Behov for marinarkeologiske 

undersøkelser vil bli avdekket 

under hørings og offentlig ettersyn 

av planforslag. 

 

NVE, 17.9.15 
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Grunnet begrenset kapasitet i perioden fremover vil NVE ikke 

komme med konkrete innspill til meldinger om oppstart av 

planarbeid. Som et bidrag til at kommunene selv kan vurdere 

hvordan NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i planleggingen 

følger en sjekkliste som går gjennom ulike tema, hvilke 

vurderinger som bør gjøres, hvordan ulike tema bør innarbeides i 

plan, samt linker til mer informasjon. Dersom planarbeidet 

berører temaene i sjekklisten skal NVE ha planen på høring. 

 

Sjekkliste omfatter: 

- Er det vassdrag i området? Nei 

- Er området er flomutsatt? Nei 

- Kan området være skredutsatt? 

Nei 

- Er det konsesjoner for vassdrags- 

eller energianlegg i området? Nei 

 

For vurderinger av flom og skred 

vises det til ROS-analyse. 

 

Fiskeridirektoratet, 17.9.15 

Opplyser at det er kartlagt et ressursområde/ gyteområde for 

torsk i området, kalt «Erviksvaet». Det fiskes også i dette 

området. Deler av dette ressursområdet er nylig oppdatert, men 

er ikke digitalisert og lagt ut på kartverktøy på www.fiskeridir.no. 

 

Det er også to akvakulturanlegg i nærheten, men tiltakene som 

er tenkt er vurdert å ikke komme i konflikt med 

akvakulturvirksomheten. 

 

Planlagt marina er i et begrenset 

område og vurderes ikke av stor 

hindring for fiske eller ha negative 

konsekvenser for gyteområdet.  

Den kommersielle bruken er i 

nordlige del av det kartlagte 

området. 

 

 

8.2 Innspill fra private 

Innspill Forslagstillers vurdering: 

Frøya og Hitra Fiskarlag, 23.9.15 

Er positiv til realisering av planlagte tiltak i området. 

  

 

Tas til orientering. 

Kirsti Schei, 23.9.15 

Eier eiendommen GID 19/24 (hytte) og er medeier i GID 19/4. 

Er bekymret over at dimensjonene på prosjektet virker voldsomt 

og kan gå ut over hytteidyllen og ødelegge livs- og 

rekreasjonskvaliteten for denne. Viser til tidligere brev til 

kommunen der Schei er positiv til en opprydding/fjerning av den 

gamle dampskipskaia og utbygging av småbåthavn i området 

nordover fra kaia under forutsetning av at: 

- hytte på 19/24 med sjølenningsrett på sørsiden av kaia blir 

bevart og ikke berørt 

- adkomst til båthavn, parkeringsplasser og opplagsplass for båter 

om vinteren ikke kommer i konflikt med eksisterende bebyggelse 

på sørsiden av kaia 

- kan se for sen en molo der ruinene av den gamle kaia står, med 

båthavn nordover 

 

Anlegg i småbåthavn er ikke 

planlagt rett utenfor GID 

19/24. Anleggene vil like vel 

påvirke utsikten fra hytta, 

men vil ikke hindre ferdsel 

utover i sjøen. Positive 

virkninger for samfunnet ved 

etablering av småbåthavn 

vurderes å være større enn 

negative virkninger ved at 

utsikt fra hytte endres. 

Adkomst til båthavn er 

regulert nord i planområdet 

og vil ikke komme i konflikt 
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- en evt. plassering sørover fra kaia vil medføre både trafikk og 

støy til hytteeiendommen, ødelegge utsikt og det rike fuglelivet i 

og ut for fjæra 

- opprusting av området må omfatte avløpsforhold 

 

Er med bakgrunn i momentene ovenfor, samt at prosjektet vil 

føre til økt bil- og båttrafikk, undrende til at kommunen vurderer 

at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning.  

 

En småbåthavn sørover fra kaia med tilhørende anlegg, boliger, 

forretning mv. vil få store konsekvenser for hytta mht. støy for 

mange ulike kilder. Er også bekymret for annen forurensning. 

 

Etterspør mer detaljerte tegninger for planlagte anlegg, 

beskrivelse av hvordan sjølenningsrett blir berørt, hvordan 

støyskjerming skal være, hvordan utsikt fra hytte vil bli ivaretatt, 

vurdering av konsekvenser for fugler. 

Dersom hytteeiendommen blir negativt påvirket mht miljø, 

livskvalitet og salgsverdi, vil det sannsynligvis bli fremmet et 

erstatningskrav. 

med bebyggelse på sørsiden 

av planområdet. For vurdering 

av naturmangfold vises det til 

pkt. 7.7. 

 

Ang. behov for 

konsekvensutredning vises 

det til pkt. 3.3. 

 

Viser til pkt. 7.10, 7.11 og 7.12. 

 

 

 

 

Georg og Anne Lise Rabben v/Dag Herrem, 24.9.15 

Rabben eier GID 19/115. 

Planområdet som det er varslet oppstart for berører eiendommer 

som ikke eies av tiltakshaver, både på land og i sjø. 

Gjennomføring av tiltak her vil fordre ekspropriasjon. Synes ikke 

det er grunn til å regulere såvidt stort område. I KPA er det kun 

avsatt mindre areal til småbåthavn ved GID 19/2 og 121. Dette 

utgjør kun halvparten av planområdet. GID 20/14 og 23 er avsatt 

til formålet i KPA, men er ikke tatt med i planområdet. Behovet 

for å innskrenke og utvide planområdet må begrunnes. 

 

Reguleringen omfatter andre grunneieres eiendomsrett i sjø og 

strandrett. Det er langgrunt i området og eiendomsretten til 

grunnen strekker seg relativt langt ut i sjøen. 

 

Det er uklart hvorfor det er behov for å utarbeide reguleringsplan 

for naustområdet. Dersom det er behov for regulering må 

formålet klargjøres. 

 

Det er satt i gang arbeid med revisjon av KPA Sistranda. Det vil 

være hensiktsmessig å avvente utfallet av denne før et så stort og 

 

Plangrensen er endret slik at 

GID 19/115 ikke inngår i 

planområdet. 

 

Eiendomsrett i sjø går ut til sjø 

som er grunnere enn 2 m 

under middels lavvann. 

Konstruksjoner i småbåthavn 

er forutsatt i sjøarealer som er 

dypere, eller på tiltakshavers 

eiendom. 

 

Planforslaget er hovedsakelig 

i samsvar med gjeldende 

kommunedelplan for 

Sistranda.  
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sentralt areal reguleres. 

 

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS v/Terje Svendsen, 

28.9.15 

Bistår eierne av GID 19/6 og 12. Eierne er positive til at tiltakshaver 

ruster opp egen eiendom, men de ønsker ikke å være en del av 

dette prosjektet. De ber derfor at plangrensen endres slik at GID 

19/6 og 12 ikke blir en del av planforslaget. 

 

Plangrensen er endret slik at 

GID 19/6 og 12 ikke inngår i 

planområdet. 

 

Randi Rabben og Geir Kleiven, 28.9.15 

Undertegnede er datter til medeier av GID 19/4, og kjøper av 

naust/nausttomt som grenser til hytte GID 19/24. 

Reagerer på størrelsen av prosjektet og avgrensing av 

planområdet som strekker seg over et svært stort sjøareal som 

omfatter naustet/nausttomta. Vi benytter naustet og 

naustområdet til rekreasjon. Ønsker å beholde sikten utover sjøen 

som i dag, og at det ikke etableres molo/flytekonstruksjoner/ 

bølgedempere som sperrer for sikt eller hindrer ferdsel ut fra 

naustet.  

Dersom planen er av større omfang enn vist i kommuneplanen, 

stiller vi krav om at det blir foretatt en konsekvensutredning.  

 

Anlegg i småbåthavn er 

planlagt utenfor GID 19/4 og 

19/24. Anleggene vil påvirke 

utsikten fra naustene, men vil 

ikke hindre ferdsel ut fra 

naustene, men ferdselstrase 

utover i sjøen må 

sannsynligvis legges om. 

Konstruksjoner for 

småbåthavna vil ligge i sjø der 

Rabben ikke har 

eiendomsrett. Positive 

virkninger for samfunnet ved 

etablering av småbåthavn 

vurderes å være større enn 

negative virkninger ved at 

utsikt og trase for ferdsel ut 

fra nausttomt endres.  

Ang. behov for 

konsekvensutredning vises 

det til pkt. 3.3. 

 

Byggeriet v/Frode Riiber 29.9.15 

Byggeriet har tilkomst til eiendommen via avkjørsel på kommunal 

eiendom. Ved ny regulering av området vil det være aktuelt å 

redusere antall avkjørsler fra fylkesveg, og samordne avkjørsler 

for Byggeriet og Rabben Marina.  

Byggeriet har søkt kommunen om kjøp av deler av tilgrensende 

eiendom i sør (19/2) for å sikre mulighet for fremtidig utvidelse og 

drift som byggevareforretning.  

 

 

Det er avholdt møte og 

befaring med representanter 

fra Frøya kommune, Statens 

vegvesen, Byggeriet og 

tiltakshaver der en kom frem 

til enighet om løsning for 

avkjørsel og fordeling av 

areal. Planforslaget er i 

samsvar med løsninger som 

det ble enighet om på 
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Kartutsnitt viser areal som ønskes kjøpt av Frøya kommune.

En viktig forutsetning for utv idelse er muligheten for
gjennomkjøring gjennom byggevareforretningen ved på/avlessing
av materialer. Dette er tiltak som bedrer sikkerheten og
effektiviteten rundt driften. Det vil også være aktuelt å fylle ut på
østsiden av bygget for å gi bedre manøvrer ingsareal og plass til
utvidelse av forretningen.
Planavgrensning for den planlagte detaljreguleringen går i
eiendomsgrensen som ligger helt inntil bygningen i dag. Det bes
om å ta hensyn til ønsker for tenkt utbygging og kjøremønster,
slik at planen ikke hindrer videre drift av byggevareforretning.

Forslag til fremtidig kjøremønster for Byggeriet.

møtet/befaringen.
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Minner om at Byggeriet over lengre tid har fått en bekreftelse fra 

Frøya Kommune om en felles avkjørsel til Frøya Byggvare og 

Rorbua og at dette må ivaretas.  

Legger til at 20/14 er for planforslaget, men det må ikke gå på 

bekostning av fremtidig drift. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: PLAN 1620201508  

Arkivsaksnr.: 16/6    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Eldrerådet 

Frøya ungdomsråd 

Kommunalt Brukerråd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - VEDTAK OM 

UTLEGGING TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

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

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

 

 

Vedlegg: 

Planbeskrivelse med bestemmelser 

Plankart 

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Innspill i tråd med kommunedelplan 

Høringsinnspill til Rabben Marina fra Lerow 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn: 

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

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

revidering av kommunedelplan for Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 

25.06.09. 

  

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

av: 

 Kommuneplanlegger (jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag) 

 Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/Andreas Kvingedal) 

 Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/Silje Meslo Lien) 

 Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski) 

 Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

 Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 



 

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

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

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

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

bestemmelser: 

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

 Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, 

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

rammer utbygging og videre planlegging kan skje.   

 

Bestemmelsene inngår i samme dokument som planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper 

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

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

 

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

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

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

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

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

ROS følger planen i ett samla dokument.  

 

Formål med prosessen:  

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

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

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

næringsområder. 

 

Prosess:  

Det har vært gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding 

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

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

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

hjemmeside. For utdypende opplysninger, se vedtatt planprogram.  

 

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

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

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

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

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

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

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

eller aktiviteter.  

 

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

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

innarbeidet i planbeskrivelse med bestemmelser og plankart.  

 



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

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

 

Forholdet til eldre planer: 

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

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

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

utgangspunkt i hvordan områdene faktisk brukes i dag.  

 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner 

Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommuneplanområdet. Dette 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reguleringsplan vedtatt 07.08.1982. 

 

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde:  

· Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014, skal fortsatt gjelde. 

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

fortsatt gjelde, søndre del av sjødelen foreslås endret.  

· Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde. 

· Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012, skal fortsatt gjelde. 

· Rabben vest, vedtatt 01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

· Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

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

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

skal fortsatt gjelde. 

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

· Reguleringsplaner for Siholmen vedtatt 05.11.2015 og for Sistranda boligtun vedtatt 

22.09.2010 skal fortsatt gjelde. 

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

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

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

en mindre endring av kjøreatkomst til fotballhallen. 

 

 

 

 

Hovedinnhold i planen: 

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

konsekvensutredning og planbeskrivelse med bestemmelser.  

 

Offentlig eller privat tjenesteyting 



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

for fylkesvegen, Beinskardet og Gulosmyran.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

allerede utbygd område.  

 

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

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

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

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

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

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

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

med: 

 Mer effektiv bruk av skolens arealer. 

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

 

 

Boliger 

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

per 01.01.2015 til 5500 i 2040.   

 ÅR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Folkemengde 

Frøya kommune 4144 4215 4314 4326 4369 4506 4547 

Antall byggetillatelser 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

sjøkontakt.  

 

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

 



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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

utbyggingsområde. 

 

Dette gir følgende reserve: 

 

Bolig/tomtereserve Sistranda Siholmen- Ervika 

Ferdigregulerte områder 90 tomter  0 tomter 

Avklart i tidligere 

kommuneplan – ikke 

regulert 

100 daa (delvis 

fortetting) 

50 daa 

Ny kommuneplan 2015 66,1 daa 22,5 daa 

 

 

Følgende nye boligområder foreslås: 

 

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

etter mer landlige boliger.  

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

område for spredt boligbygging fra kommunedelplan 2009.  

 

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

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

 

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

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

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

tettere småhusbebyggelse. 

 

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

fritidsaktiviteter. Dette er utvidelse av eksisterende boligområde.  

 

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

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

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

 

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

 

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

 

 



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

  

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

 

Næring 

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

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

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

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

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

strandsone. Følgende næringsområder er foreslått: 

 

N1, Sjøtilknytta næring 

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

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

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

området. 

 

N2, for ikke sjøbasert næring 

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

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

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

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

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

som det sørlige alt. 

 

Småbåthavn - farled 

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

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

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

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

Se forøvrig beskrivelse av Rabben under annet: KB1. 

 

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

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

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

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

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

tilknyttet bestemmelse 4.3. 

 

Naust 

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

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

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

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

ønske om å bevare. 

 

Følgende tilrådninger foreligger: 



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

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

Området opp mot vegen tilbakeføres til LNFR. 

o I LNFR områdene nedenfor fylkesvegen mellom Nordhammervika og Siholmen vises 

en sone med åpning for spredt naustbebyggelse. Planbestemmelsene fastslår at 

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

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

19/20 (jf. innspill naust).  

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

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

 

Sentrumsformål 

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

boligbebyggelse, herunder nødvendige grøntareal og trafikkareal til bebyggelsen. 

 

o S1 er en mindre utvidelse av eksisterende sentrumsformål.  

Her inngår forretningsbebyggelse og Sistien. Det vises til konsekvensutredningen hvor 

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

lar seg løse. 

o S2 Siholmen 

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

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

Frøyafesivalen ved Siholmen hver sommer.Kommunedelplanen fra 2009 viste området 

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

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

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

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

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

ivareta dette. 

 

Annet  

KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 

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

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

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

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

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

 

Gangveg 

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

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

til sentrum, skole og til fritidsaktiviteter. 

 

I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 

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

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

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

tjenesteyting, ev. med en justering av denne.  

 



F1, Friområde  

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

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

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

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

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

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

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

Administrasjonsbygg for folkeparken tenkes etablert sør for Frøya kultur- og 

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

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

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

 

Turveg 1/ utvidelse Sistien 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

folkeparken og Administrasjonsbygget sør for Frøya kultur- og kompetansesenter.  

 

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

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

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

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

utsikt mot sjøen.  

 

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

19 i planbeskrivelsen.  

 

Vurdering: 

 

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

vedtak:  

 

Det jobbes videre med kommunedelplana ut fra følgende innspill: 

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

sentrumsfunksjonene. 

 

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

Siholmen og Fredagsvika. 

 

Videregående skoles behov for sjøanlegg taes høyde for. 

  



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

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

av Sistranda skole opp imot behovet for boliger. 

 

Plassering av renseanlegget 

 

Byggegrense mot sjøen, den vil måtte være differensiert. 

 

Gangveien mellom Beinskardet og kommunesenteret må være sammenhengende 

 

Enstemmig. 

 

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

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

 

Enstemmig. 

 

Rådmannen har etter disse vedtakene innhentet opplysninger og arbeidet videre med 

innspillene. Disse er vurdert og innarbeidet i saksdokumentene.     

 

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

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

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

jamfør plan- og bygningslovens § 11-14.  
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INNLEDNING

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

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

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

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

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

Ingen negative konsekvenser 
Middels negative konsekven-
ser 
Store negative konsekvenser 

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

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

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

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

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

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

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

Kulturminner og 
kulturmiljø 

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

Forurensning: luft, 
jord og vann 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Risiko og sårbarhet  
 

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

Økonomi/Infrastruk-
tur (skole, barnehage 
veger) 

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

Samfunn, kultur,og 
næringsliv 

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

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

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

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

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

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

20/5, 21/258 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

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

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

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

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

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

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger).

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

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

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

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

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

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

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

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

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

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

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

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

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

urensning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy.  
Området er ikke støyutsatt. 

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

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

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

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

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

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

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger)

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

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

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

21/30 og 21/182. 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

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

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

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

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

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger).

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

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

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

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

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

detaljplanleggingen. 
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Innspill boliger 

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

 
Innspill med gjeldende plansituasjon  

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

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

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

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

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

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

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

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.. 

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

Støy 
  

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

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

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

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

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

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

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
  

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

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

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

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Arealet ønskes omregulert til boligformål.  
 
 

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

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

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

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

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

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

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

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

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

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

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

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

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

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

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger) 
 

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

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

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

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

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

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

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

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

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

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

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

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

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

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

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

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

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

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

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

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

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

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

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

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

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

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

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

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

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

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

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

Friluftsliv  Ikke relevant. 
Øvrige folkehelsetema 
 

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

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

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

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

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

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

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

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

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

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

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

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

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

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

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

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

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

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

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

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

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

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
  

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

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Tomtene kan være attraktivt framtidig. Flere boliger i 
sentrum vil bidra til å styrke sentrum og vurderes 
positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 
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Oppsummering: Det er ingen konkrete behov som tilsier at arealet skal opprettholdes til offentlig 
tjenesteyting, og omdisponering til boligformål vurderes å være i tråd med dagens bruk av området. 
Gitt områdets sentrale beliggenhet bør det legges opp til høy utnyttelsesgrad.  
  



 
 
 
 
 
 

25 
 

 

B4  BOLIGFORMÅL I FRIOMRÅDE I TILKNYTNING TIL GRØNNSKAGVEIEN 32 
Gårds- og bruksnummer Del av Gnr/bnr 21/15 
Forslagsstiller Hans Anton Grønskag 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

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

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

Landbruk 
 

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

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

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

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

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

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

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

 Ikke relevant. 

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

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

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

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

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

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

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

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

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

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

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

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

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

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

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



 
 
 
 
 
 

27 
 

Øvrige folkehelsetema 
 

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

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

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
  

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

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

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

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

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

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

 
 

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

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

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

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

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

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

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

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

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

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

Øvrige folkehelsetema 
 

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

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

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger).

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

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

Oppsummering: Området er sentralt og godt egent til bolig. Nærme re undersøkelse med tanke på
kvikkleire må utføres.



 
 
 
 
 
 

30 
 

B6 B  BOLIGFORMÅL SØR-RABBEN, HENGER SAMMEN B6 A OG B6 C 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/9  
Forslagsstiller HDR AS v/ Hallgeir Bremnes  

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål. 
 
 
 

 

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

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

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

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

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

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

Støy 
  

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

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

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

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

rådet. 
Øvrige folkehelsetema, bl.a. 
 

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

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

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
  

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

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

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

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål. 

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

Landbruk   5,3 daa innmarksbeite/dyrkbar mark. 
Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

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

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

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

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

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

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

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

Øvrige folkehelsetema 
 

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

Risiko og sårbarhet  Nedre del av området har høy aktsomhetsgrad for 



33

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

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

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

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

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

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

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

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

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

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

Naturmangfold 
  

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

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

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

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

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

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

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

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

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

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

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

Øvrige folkehelsetema 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

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

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

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

Landbruk 
 

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

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

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone 
  

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

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

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

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

Støy 
  

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

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

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

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

Øvrige folkehelsetema 
 

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

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

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger).  

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

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

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

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

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

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

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

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

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

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

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

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

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

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

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

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

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

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

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
 

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

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

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

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

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

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

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

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

Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone  Ikke relevant 
Landskap og estetikk 
  

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

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

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy 
  

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

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

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

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

området. 
Øvrige folkehelsetema, bl.a. 
 

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

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

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
 

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

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

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

 
Utsnitt: gjeldende plansituasjon 

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

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

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

Naturmangfold. 
 

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

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

Strandsone. 
 

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

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

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

urensning. Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. 

Støy. 
  

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

Sammenheng arealbruk og transportbehov. 

 
 Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til 

Dyrvika. Området ligger om lag 1,5 km fra sentrums-
kjernen på Midtsian, og omdisponering til boligfor-
mål vurderes ikke å føre til vesentlig økt transportbe-
hov.   

TEMA- SAMFUNN   
Barn og unges oppvekstvilkår. 
 

 En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold. Området har gode naturgit-
te forhold for tilrettelegging for barns leik og godt 
bomiljø.  

Friluftsliv.  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i områ-
det.  
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Øvrige folkehelsetema. Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner.
I et trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som noe
negativt at bosatte i området vil måtte krysse fylk es-
vegen for å bruke gang- sykkelvegen til sentrum.
Dette er også skoleveg.

Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og ut -
jevning av helseforskjeller i befolkningen på dette
plan-nivået.

Risiko og sårbarhet. Høy aktsomhet for radon. Ingen fare for ras, skred
eller stormflo.

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger).

Området ligger i tilknytning til fylkesveg 71 4 om lag
1,5 km fra sentrumskjernen. Det er opparbeidd gang-
sykkelveg og det ligger til rette for at beboere i om-
rådet kan benytte seg av eksisterende sosial infra-
struktur i sentrum.
Det er ikke eksisterende teknisk infrastruktur i om rå-
det, området er dermed relativt kostbart å bygge ut .

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv. Området vil kunne utgjøre et annerledes botilbud
enn områdene i sentrum, særlig med tanke på natur/
sjøtilknytning. Slik bidrar det til mer variasjon i bolig-
tilbudet.

Oppsummering: Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbel tet fra sjøen, et belte på om lag 25 meter
nederst mot sjøen er avsatt til LNFR. Terrenget er småkupert og det ser ikke ut til at hele området eg ner seg for
utbygging. Dette vil kunne gi mindre boligklynger m ed grøntområder i mellom. Atkomst til området ser u t til å
kunne løses ved grensa mellom 24/35 og 24/1 8.
Det er ikke registrert verdier knyttet til naturman gfold eller kulturminner/-miljø i området. Ved regu lering av
området må det særlig legges vekt på:

• Utsikt og landskapsmessig eksponering. Det kuperte landskapet vil kunne bidra til å dempe ekspone-
ringen av bebyggelsen samtidig som utsikt tas vare på.

• Allmennhetens interesser, inkludert god tilgjengeli ghet til sjøarealene.
• Et trafikksikkert krysningspunkt på fylkesvegen for gående og syklende som skal nå gang- og sykkel-

vegen.
• Vurdere behov for støyreduserende tiltak.
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Samla vurdering boliger  
 
Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra vel 4600 i dag 
til 5500 i 2040.  Det er også stor vekst innenfor næringslivet. Det er viktig å legge til rette for stabilitet 
både med tanke på det sosiale miljøet og for næringslivet som har behov for stabil arbeidskraft. At-
traktivt og variert boligtilbud og et attraktivt sentrum vil bidra positivt til dette.  
 
Det er behov for flere og varierte boligområder. Etterspørselen etter rimelige boliger er stor. Dette 
tilsier tett utbygging i flere områder. Det er videre stort behov for leiligheter i sentrum. Samtidig er 
det også mange som ønsker eneboligtomter. Svært mange ønsker å bo sjønært. Det er også etter-
spørsel etter mer landlige eneboligtomter, også her med ønske om sjøkontakt.  
 
Erfaring viser at ca halvparten av boligsøkerne i kommunen ønsker å bo på Sistranda der det er et 
stort tilbud av offentlige og private tjenester samt svært gode fritids- og aktivitetstilbud. I de siste tre 
åra har det gjennomsnittlig vært bygd nesten 50 boliger/leiligheter pr. år i hele kommunen, ca halv-
parten antas bygd på Sistranda (kilde: Frøya kommune).  
 
Med utgangspunkt i disse erfaringene, gir dette et boligbehov på ca 300 på Sistranda/Ervika i 12 års-
perioden. Brutto arealreserver i gjeldende kommunedelplan sammen med nye forslag til boligområ-
der utgjør til sammen ca 238 daa uregulerte tomteareal. I tillegg er det ca 90 regulerte tomter som 
ikke er utbygd. Dette tilsier at det er avsatt tilstrekkelig areal: til sammen ca 88 daa. Det vises til plan-
beskrivelsen for nærmere utdyping av temaet. 
 
Ervika har ca 25 % av uregulerte tomteareal og sentrum ca 75 %. I tillegg har sentrum ca 90 regulerte 
tomter. Med høyere tomteutnytting i sentrum vil dette tilsi at det legges opp til markant mer bolig-
bygging i sentrum. B1 og B11 mellom Siholmen og Ervika ligger lengst fra Midtsian, ca 1,6 km. De 
øvrige områdene ligger i ellers i nær tilknytning til Midtsian.  Alle har god gang-sykkelforbindelse til 
sentrum og ligger nært turområder.  
 
Erfaringsmessig finnes kvikkleire i mindre, avgrensede lommer, dette må undersøkes ved detaljregu-
lering av områdene. I områdene B6 c og B7 ligger deler i gul støysone, en mindre del i rød støysone. 
Det må foretas støyundersøkelse i forbindelse med regulering av B6 c og B7 med sikte på avbøtende 
tiltak. Flere av stedene er også kartlagt for radon i grunnen. Dette skal rutinemessig undersøkes i byg-
gesak, jf. TEK 10 (Forskrift om tekniske krav til byggverk). For B11 må det tilrettelegges for trafikksikker 
kryssing av fylkesveg 714, i og med at gang- og sykkelvegtilbudet ligger på motsatt side av vegen.         
 
Til sammen 11 områder fordelt på flere forslagsstillere/grunneiere er utredet til bolig, totalt ca 205 
daa. 
 
Anbefaling: 
Ut fra vurderingene over er det behov for grovt sett 50 – 100 daa til boliger ut over det som allerede 
er avklart i tidligere planer. Tabellen under gjengir hvilke områder som foreslås innarbeidet i planen 
og hvilke som foreslås tatt ut. Faglig begrunnelse for de enkelte områdene finnes i utredningen av 
enkeltområder. 
Tilrås innarbeidet i planforslaget, eventuelt 
med reduksjon.  

Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 

B1 foreslås redusert med 47 daa, fra opprinnelig 54 
daa, av hensyn til landskapet og konsekvenser for 
friluftsliv. Området foreslås begrenset til å omfatte 
den østlige delen. Nærmere undersøkelse med tanke 
på radon og kvikkleire må utføres. 

B8 på 6,5 daa frarås.  
Alternativ bruk av området til Folkepark kombinert 
med tilrettelegging for kiting vurderes å være bedre 
utnytting av området. Dette er tiltak som på en bedre 
måte lar seg innpasse i det særegne landskapet og 
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Totalt areal: 7daa  som på en god måte ivaretar allmennheten/ barn og 
unges interesser, herunder friluftsliv. 

B2 foreslås redusert med 20,5 daa, fra opprinnelig 34 
daa, av hensyn til landskapet, dyrka mark og Go-
lanskogen (barn og unge). 
I fbm. reguleringsplan må turveg i øst innarbeides og 
nærmere undersøkelse med tanke kvikkleire må utfø-
res.  
Totalt areal: 13,5 daa  

B9 på 44 daa frarås. 
Begrunnelsen er at hensynet til landskap/estetikk og 
friluftsliv tilsier at en eventuell omdisponering bør 
avgrenses til nedre del av eiendommen, jf. at plan-
programmet peker på at området innover Hauan skal 
opprettholdes som viktig landskapstype kystlynghei. 
Dette vil bli svært kostbart da etablering av atkomst er 
teknisk svært krevende. 
Områdets attraktivitet vil dessuten kunne være svek-
ket pga nærliggende industriområder. Både utsikts-
forhold, støy og næringstrafikk vil bidra til dette. 

B3 a, b og c vurderes som velegnet til bolig. 
Totalt areal er 19, 7 daa hvorav 6, 7 daa allerede er 
bebygd med bolig. Nytt boligareal er 13 daa. 

B10 på 8,3 daa frarås ev hensyn til landskap/estetikk 
og arrondering av bebygd areal mot natur-/frilufts-
områdene samt krevende atkomstforhold 

B4 tilbakeføring til bolig anbefales. Dersom det kom-
mer ønsker eller behov for fortetting i dette området, 
vil dette måtte skje etter godkjent reguleringsplan.  
Totalt areal: 2,6 daa 

 

B5 vurderes som velegnet til bolig. Nærmere under-
søkelse med tanke på kvikkleire må utføres. 
Det er påpekt at flere eiendommer i området rundt 
har utfordringer med atkomst. Situasjonen bør løses 
gjennom en mer omfattende reguleringsplan. 
Totalt areal: 4,3 daa  

 

B6 a, b og c vurderes som velegnet til bolig. Deler av 
området har mulighet for marin leire og deler kan 
være støyutsatt. Dette bør avklares med sikte på av-
bøtende tiltak ved detaljplanlegging av området.  
Totalt areal: 27,5 daa  

 

B7 foreslås redusert med 2,3 daa, fra opprinnelig 7,5 
daa. Området svarer på et ønske om sjønære boliger. 
De negative konsekvensene som er beskrevet vil for 
en stor del la seg løse gjennom avbøtende tiltak og 
reduksjon av området. Det kreves tett utbygging med 
spesialtilpassede boliger på en relativt liten tomt. Det 
stilles flere krav/rammer for den videre planleggingen. 
Totalt areal: 5,2 daa 

 

B11 vurderes som egnet til bolig. Ved regulering av 
området må det legges vekt på landskapstilpassning, 
tilgjengelighet til sjøarealene, trafikksikkerhet og 
eventuelle støyreduserende tiltak.  
 Totalt areal:15,5 daa.   

 

 
Foreslått utbyggingsareal for bolig utgjør 88,6 daa. 138,6 daa er foreslått avslått.  
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Innspill næringsområder 

N1  UTVIDELSE AV NÆRINGSAREAL I SJØ I NORDHAMMARVIKA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/ 3, samt sjøarealer 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget gjelder utvidelse av industriarealet i Nordham-
marvika, ved at fylling i sjø utvides i nordlig retning. Om-
rådet skal forbeholdes sjøtilknyttet virksomhet.  

Dagens bruk Relativt utilgjengelig, delvis bratt og skogkledd strandsone 
Områdets størrelse og avgrensning 37 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 Friområde (på land) og Ferdsel (i sjø) 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Berører ikke jordbruksområder men deler av området 
er lavbonitets skog. Området er lite verdt skog-
bruksmessig. 

Naturmangfold   Ingen registreringer av viktige naturverdier  
Vann og vassdrag  Ikke relevant.  
Strandsone 
  

 Utvidelse av utfylling av i sjø og omdisponering til 
næring, vil beslaglegge strandsonen i området og 
gjøre den lite attraktiv for allmennheten.  

Landskap og estetikk  Eksisterende næringsområde er godt synlig når du 
ankommer Sistranda fra sør. En utvidelse nordover vil 
kunne bli synlig fra deler av Sistranda. 
Området er grunt og derfor egnet for utfylling. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Ved utfylling i sjø må det brukes rene masser og un-

dersøkes om tiltaket berører forurensa grunn i sjø og 
på land. Rammer for virksomheten avklares delvis i 
reguleringsplan og delvis i kommunedelplanens. 
bestemmelser. 

Støy 
  

 Tilrettelegging for næringsvirksomhet vil kunne føre 
til økt støy i området. Eventuell behov for avbøtende 
tiltak må vurderes i reguleringsplan. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Næringsvirksomhet er generelt sett transportgenere-
rende. Arealet ligger gunstig til mellom Sistranda og 
Frøyatunnelen som fører til fastlandet. Sammen med 
etablert industriområde på Nordhammarvika samt 
ev. næringsområde på vestsida av fylkesvegen, vil 
mye av næringsvirksomheten samles her.  
Området har etablert god atkomst fra fylkesvegen. 
Det er etablert gang- og sykkelveg helt fram fra 
Sistranda. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er 
det utarbeidet reguleringsplan som har vært til hø-
ring og offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd 
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med å forberede sluttbehandling av planen.  
Etablering av Sistien vil også være et tilbud.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

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

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. Strandsone nær tettsted er generelt et viktig 
område.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Større næringsområder med liten aktivitet i deler av 
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell 
virksomhet. Avbøtende tiltak med bl.a. god belysning 
bør etableres. 

Risiko og sårbarhet  Utfylling av området vil medføre at området ikke blir 
utsatt for stormflo, jf. hensynssone på plankartet. 
Utfyllingen skjer på et område med stabile grunnfor-
hold uten forekomst av leire.  
Området har en høy aktsomhetsgrad for radon. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 

 Utvidelsen vil kunne bygge videre på etablert teknisk 
infrastruktur.   

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Det er etterspørsel etter næringsarealer i dette områ-
det, og utvidelse av næringsområdet vurderes som 
positivt med tanke på videre utvikling på Frøya.  

Oppsummering: Det er ingen ledige industritomter i området pr. i dag. En utvidelse av Nordham-
marvik næringspark, med utfylling i sjø i nordlig retning, vil endre landskapsbildet ytterligere. Utfyl-
linga bør begrenses noe og utformes slik at den i størst mulig grad etablerer en naturlig kystlinje. 
  
Området må begrenses i øst slik at Sistien med rasteplass/utsiktspunkt lar seg innpasse, jf. innspill 
Turveg 1.  
 
Med de foreslåtte arealtilpassinger mot Sistien og i sjø, vil området bli på totalt 29,5 daa. 
 
Forurensning, støy og radon er forhold som må utredes i reguleringsplan med sikte på avbøtende 
tiltak. 
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N2 INDUSTRIAREAL RABBAHEIA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/3, 19/7. 19/8, 19/19, 19/20 (sameie) 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslag gjelder etablering av et større næringsareal til ikke 
sjørelatert næring. Innspillet vurderes som et alternativ til 
det andre foreslåtte industriarealet på Rabbaheia, N3.  
 
 

Dagens bruk Skog, åpen fastmark og myr 
Områdets størrelse og avgrensning 54,7 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Deler av arealet består av skog med lav bonitet, ellers 
myr og åpen fastmark. 

Naturmangfold    Ingen konflikt med kjente naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant.  
Strandsone   Ikke relevant.  
Landskap og estetikk  Området ligger ellers på et høyere terrengnivå enn 

fylkesvegen og det tilstøtende bebygde området i 
nord. Det ligger forholdsvis tett granskog i nordøstre 
del av området og langs fylkesvegen. Eksisterende 
vegetasjon kan nyttes til å skjerme for innsyn til om-
rådet fra vegen og fra boliger nord for området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.  
Forurensning: luft, jord og vann  Rammer for virksomheten avklares delvis i regule-

ringsplan og delvis i kommunedelplanens. bestem-
melser. 

Støy 
  

 Næringsvirksomhet i området vil føre til mer trafikk. 
Også virksomheten i seg selv kan medføre støy. 
Rammer for virksomheten avklares ev. i regulerings-
plan sammen med avbøtende tiltak. På grunn av 
nærheten til boliger er det viktig at støynivået ikke 
blir for høyt og at området skjermes.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Næringsvirksomhet er generelt sett transportgenere-
rende. Arealet ligger gunstig til mellom Sistranda og 
Frøyatunnelen. Sammen med etablert industriområ-
de på Nordhammarvika samt foreslått utvidelse her, 
vil mye av næringsvirksomheten samles.  
Det er etablert gang- og sykkelveg helt fram fra 
Sistranda. Med tanke på ansatte i området, bør gang- 
og sykkelveg mellom Melkstaden og Hammarvika 
gjennomføres.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår  Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
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for barn og unge.
Friluftsliv Deler er ikke registrert viktige områder for friluf tsliv

innenfor området, men området grenser til et viktig
friluftsområde Stutvassdalen - Sistranda – Gurvikda -
len

Øvrige folkehelsetema Større næringsområder med liten aktivitet deler av
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell
virksomhet. Avbøtende tiltak kan være bl.a. god be-
lysning.
Visuell eksponering, støy og støvproblematikk fra
næringsområdet vil være utfordrende for de nær-
meste boligene. Avbøtende tiltak må vurderes i regu -
leringsplan. I reguleringsplanen må det også settes
klarere rammer for hvilke former for næring som kan
tillates.

Risiko og sårbarhet Deler av området har høy aktsomhetsgrad for radon.
Området har stor mulighet for marin leire. Grunnfor -
holdene i området må undersøkes før utbygging i
området.

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

Det finnes ikke teknisk infrastruktur i området pr. i
dag. Ny atkomst fra nord (via avkjørsel til bensins ta-
sjonen) ser ut til å gi minst behov for terrenginng rep.

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv Det er etterspørsel etter næringsarealer i dette om rå-
det, og utvidelse av næringsområdet vurderes som
positivt med tanke på videre utvikling på Frøya.

Oppsummering :
På grunn av beliggenheten nært boliggruppe, er det nødvendig med følgende vurderinger i regule-
ringsplan med tanke på avbøtende tiltak.

• Støv, støy og annen mulig virksomhetsbasert foruren sning.
• Rammer for hva slags virksomheter som tillates.

Dersom området skal innarbeides i kommunedelplanen, vurderes det som viktig å sette av plass til
grøntstruktur for skjerming av området, både mot ek sisterende boliger i sør og nord samt mot fyl-
kesvegen i øst. Området foreslås redusert fra 54,7 daatil 37,6 daa for å ivareta dette.
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N3 INDUSTRIAREAL RABBAHEIA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 22/5, 22/18, 22/10  
Forslagsstiller Frøya kommune 
 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslag gjelder etablering av et større næringsareal til ikke 
sjørelatert næring.  

Dagens bruk Myrområde 
Områdets størrelse og avgrensning 37,8 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Deler av arealet består av skog med lav bonitet, ellers 
åpen skrinn fastmark. 

Naturmangfold    Ingen konflikt med kjente naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant.  
Strandsone   Ikke relevant.  
Landskap og estetikk  Et næringsområde her vil bli godt synlig fra gravplas-

sen. Det vil også kunne virke dominerende fra bolig-
området lenger nord. 

Kulturminner og kulturmiljø 
  

 Gravminne (Rundhaug av bruddstein) registrert på 
sørsida av dagens gravlund. Minnet har status som 
automatisk fredet kulturminne. Kulturminnet berøres 
ikke av tiltaket. 

Forurensning: luft, jord og vann  Rammer for virksomheten avklares delvis i regule-
ringsplan og delvis i kommunedelplanens. bestem-
melser. 

Støy 
  

 Næringsvirksomhet i området vil føre til mer trafikk. 
Også virksomheten i seg selv kan medføre støy. På 
grunn av nærheten til gravplassen og til boliger er 
det viktig at støynivået ikke blir for høyt og at områ-
det skjermes. Dette ivaretas ev. i reguleringsplan.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Næringsvirksomhet er generelt sett transportgenere-
rende. Arealet ligger gunstig til mellom Sistranda og 
tunnelen som fører til fastlandet. Sammen med etab-
lert industriområde på Nordhammarvika samt fore-
slått utvidelse her, vil mye av næringsvirksomheten 
smales her.  
Området har etablert tilfredsstillende atkomst fra 
fylkesvegen. Det er ikke etablert gang- og sykkelveg 
helt fram fra Sistranda (ca. 150 meter gjenstår). Med 
tanke på ansatte i området, bør gang- og sykkelveg 
mellom Melkstaden og Hammarvik gjennomføres.  
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TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

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

Friluftsliv  Deler av området registrert som viktig friluftsområde 
Stutvassdalen - Sistranda – Gurvikdalen 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Større næringsområder med liten aktivitet deler av 
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell 
virksomhet. Avbøtende tiltak kan være bl.a. god be-
lysning. 
Gravplassen som ligger bare 100 meter unna, er et 
område for kontemplasjon og det er ønskelig at den 
skal preges av ro og verdighet. Visuell eksponering, 
støy og støvproblematikk fra næringsområdet vil 
være utfordrende både for gravplassen og de nær-
meste boligene. Avbøtende tiltak må ev. vurderes i 
reguleringsplan. I reguleringsplanen må det også 
settes klarere rammer for hvilke former for næring 
som kan tillates.  

Risiko og sårbarhet  Området har høy aktsomhetsgrad for radon. Forøvrig 
ingen spesielle forhold. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 

 Det finnes ikke teknisk infrastruktur i området pr. i 
dag.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Det er etterspørsel etter næringsarealer i dette områ-
det, og utvidelse av næringsområdet vurderes som 
positivt med tanke på videre utvikling på Frøya. 

Oppsummering: Bl.a. på grunn av beliggenheten nært gravplassen og en mindre boliggruppe, er 
det nødvendig med følgende vurderinger i reguleringsplan.  

• Støv, støy og annen mulig virksomhetsbasert forurensning. 
• Visuell skjerming av området. 
• Rammer for hva slags virksomheter som tillates. 
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Samla vurdering næringsområder  
 
Frøya har et stort potensial for næringsutvikling og et merkbart press på næringsareal. Dette gjelder 
særlig sjøbasert næring. Det er imidlertid viktig også å kunne tilby område som ikke ligger sjønært. 
Det vil spare verdifull strandsone. 
 
Anbefaling: 
N2 og N3 er alternative industriarealer på Rabbaheia tiltenkt virksomheter som ikke er avhengig av 
nærhet til sjøen. N2 vurderes samlet sett å være det beste alternativet da det ligger bedre til rette for 
skjerming av virksomheten og er dessuten i god avstand fra gravplassen.  
I tillegg anbefales det å legge til rette for sjøbasert virksomhet i N1. 
 
N1 og N2 anbefales redusert i forhold til opprinnelig innspill. Reduksjon av N1 og N2 er begrunnet i 
landskapsvurderinger og sjenerende nærhet/naboskap til andre virksomheter. 
Tilrås innarbeidet i planforslaget Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 
N1 foreslås redusert med 7,5 daa fra opprinnelig 37 
daa. Dette for å legge til rette for Sistien med utsikts-
punkt, samt å få en bedre landskapstilpassing i sjø. 
Totalt areal: 29,9 daa  

N3 på 38 daa frarås. 

N2 vurderes som egnet til næring, men foreslås redu-
sert med 17,2 daa fra opprinnelig 54,7 daa. Det må 
settes av plass til grøntstruktur for skjerming, både 
mot eksisterende boliger i sør og nord samt mot fyl-
kesvegen i øst.  
Totalt areal: 37,5 daa  

 

 
Foreslått utbyggingsareal for næring utgjør 67, 4 daa. 62,7 daa er foreslått avslått.  
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Innspill småbåthavn og farled 

SH1: RABBAKAIA SMÅBÅTHAVN MED KOMBINERT FORMÅL PÅ LAND 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/2 og 19/121 
Forslagsstiller THM invest  

 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslag:  
Området skal legge til rette for liggekai for servicefartøy og 
småbåthavn med inntil 350 båtplasser med tilhørende 
serviceareal/-anlegg både i sjø og på land (båtrelatert 
forretning, servering, overnatting, boliger, parkering). 
Dette vil innbære en utfylling i sjø. 
 
Foreslått arealbruk er delvis i samsvar med kommune-
delplan 2009, men omfanget/ arealbeslaget er vesentlig 
større. Frøya kommune har vedtatt å legge ny regule-
ringsplan for området ut til offentlig ettersyn/ høring. 
 

Dagens bruk Området omfatter den gamle dampskipskaia med tilhø-
rende bygninger. To bygninger er satt i stand til blant 
annet utleieboliger og møtelokale.  

Områdets størrelse og avgrensning  Ut over det som tidligere er planavklart i kommunedelplan 
2009, innebærer forslaget 3 daa utfylling i sjø til landbaser-
te formål, og 55 daa nytt sjøareal til småbåthavn.  

Formål i kommunedelplan 2009 Land: Senterområde/bygning med særskilt allmennyttig 
formål, herunder: undervisning, barnehagedrift, kul-
tur/idrettsaktiviteter, reiselivsbasert aktivitet, museal akti-
vitet, forsamlingsfunksjoner ol. 
I tillegg er det åpnet for hotelldrift og bespisning. 
Sjø: Småbåthavn og annen særskilt bruk eller vern (av sjø). 

Oppsummering: Tiltaket er beskrevet i reguleringsplan som har vært på høring, herunder utvidelsen 
på 55 daa sjøareal og 3 daa fylling i sjø. Sistien er inntatt i reguleringsplanen, og det er tatt inn en 
bestemmelse om videreføring sørover.  
Landområdet anbefales vist i kommunedelplanen med formål kombinert bebyggelse og anlegg da 
allmennyttig formål er et ugyldig formål i PBL 2008.  
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FARLED: KAIANLEGG/GJESTEHAVN VED FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/30, 21/182, 21/36, 21/13 
Forslagsstiller Sør-Trøndelag fylkeskommune/Frøya videregående skole 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 
 

 

 
Utbygging av universelt utformet kaianlegg/gjestehavn 
med molo.  
Foreslått formål: Farled. Det gis bestemmelser som åpner 
for havn med kaiplass til Videregående skole sin båt (fru 
Inger) og til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I til-
legg skal det gis muligheter for etablering av gjestekai for 
småbåter.  

Dagens bruk - 
Områdets størrelse og avgrensning 19,1 daa 
Formål i kommuneplanens arealdel 2009 Ferdsel (i sjø) med en pir ut i sjøen bygd som en forlengel-

se av Rådhusgata. - Det foreligger godkjent regulerings-
plan som i hovedsak er basert på kommundelplanen. 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant.  
Naturmangfold   Tiltaket er ikke i konflikt med kjente naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone 
  

 Området er del av den mest sentrale strandsonen på 
Sistranda. Pga. behov for tosidig molo, er inngrepet 
noe større enn forutsatt i gjeldende reguleringsplan.  

Landskap og estetikk  Tiltaket vil dominere en sentral del av strandsonen.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  
Forurensning: luft, jord og vann  Ev. fare for økt forurensing, må vurderes i regule-

ringsplan.   
Støy   Arealbruken vil ikke medføre vesentlig økt støy.  
Sammenheng arealbruk og transportbehov  Arealbruken medfører ikke vesentlig økt transport.  
TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Fjæra på Sistranda er nevnt i barnetråkkrapporten 
som et område som brukes en del av barn og unge. 
Tiltaket er nødvendig for tilbudet ved Frøya videre-
gående skole. Av hensyn til elever skal det bygges ut 
med universell utforming.   

Friluftsliv  100-metersbeltet er kartlagt som svært viktig strand-
sone, og området utenfor er kartlagt som strandsone 
egnet for kiting.  At kiting skal kunne utvikles med 
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utgangspunkt i området sør for eldre gravplass, er
ivaretatt i innspillet og må være en del av arbeide t
med reguleringsplan. Sistien må inngå i regulerings -
plan for området.

Øvrige folkehelsetema Strandsonen sentralt på Sistranda er svært viktig for
innbyggerne. Området vil få et mer urbant preg, men
vil bli godt tilrettelagt for allmennheten. Jf. at Sistien
foreslås utbygd med særskilte krav gjennom dette
området.

Risiko og sårbarhet Det må tas høyde for stigning i havnivå og stormfl o
ved eventuell bygging av anlegget. Anlegget plan-
legges med tosidig molo som avbøtende tiltak for
ekstremvær.

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger).

Tilfredsstillende atkomst må inngå i en ev. regule -
ringsplan. Det bør ev. skje i samarbeid med Blått
kompetansesenter/Frøya kultur- og kompetansesen-
ter.

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv Tiltaket legger opp til en trygg og god havn
/gjestehavn. Den vil, med et bevisst forhold til es te-
tisk utforming, bidra til å styrke Sistranda som se nter
for sjøtilknyttet næring og innovasjon. Både Blått
Kompetansesenter og Frøya kulltur og kompetanse-
senter får løst viktige behov. Kombinert med en
gjestehavn for besøkende vil dette bli et viktig mø te-
sted. I lokalisering og avgrensning av tiltaket er det
tatt hensyn til kiting og intensjonen bak Frøya Fol ke-
park.

Oppsummering: Tiltaket legger opp til en trygg og god havn /gjes tehavn. Den vil med et bevisst
forhold til estetisk utforming, bidra til å styrke Sistranda som senter for sjøtilknyttet næring og in no-
vasjon. Både Blått Kompetansesenter og Frøya kulltu r og kompetansesenter får løst viktige behov.
Kombinert med en gjestehavn for besøkende vil dette bli et viktig møtested. I lokalisering og av-
grensning av tiltaket er det tatt hensyn til kiting og intensjonen bak Frøya Folkepark.

Reguleringsplan for tiltaket må utarbeides /endres: Reguleringsplanen skal også ivareta utforming av
Sistien gjennom området. Sørlige molo må begrenses mest mulig og utbygging av molo sørover
langs strandkanten synes unødvendig. Det bør heller tas utgangspunkt i at Sistien skal kunne brukes
som atkomst til moloen til gjestepalssene. Estetisk utforming og tilrettelegging for ulike former for
bruk av området, må inngå i arbeid med detaljplaner .
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Samla vurdering småbåthavn og farled 
 
Det er anslått at opp til 100 båteiere har meldt interesse for båtplass på Sistranda. I planperioden an-
slås at det kan være behov for ca 200- 300 plasser, behovet vil imidlertid svinge og avhenge av den 
generelle økonomiske utviklingen i samfunnet.  
 
I gjeldende kommunedelplan for Sistranda vedtatt i 2009 samt i reguleringsplaner vedtatt etter 2009, 
er det fastsatt at småbåthavner skal utvikles i to områder: Nord og sør for Siholmen og ved Rabben. 
Det er dessuten behov for havneområde med gjestehavn i tilknytning til Frøya kultur- og kompetan-
sesenter/ Blått kompetansesenter på Midtsian.  
 
 
1 Småbåthavn nord for Siholmen 
 

 
 
 

Denne småbåthavna er gammel og det foreligger 
ingen godkjent reguleringsplan for denne. Det er 
ikke ledige plasser her, jf. innspill om utvidelse. 
Småbåthavna med utvidelse er imidlertid allere-
de godkjent i kommunedelplan 2009, se kom-
muneplanutsnitt under. Innspill om utvidelse er 
dermed arealmessig avklart, men det er nødven-
dig å utarbeide detaljert reguleringsplan for utvi-
delse av tiltaket. 
 

 
2  Småbåthavn sør for Siholmen, utenfor Coop Prix  
 

 

Småbåthavn med liggekai og båtslipp (i sør) samt 
fiskerihavn (i nord) er godkjent i vedtatt regule-
ringsplan 5. nov. 2014.  
 
Planen er ikke gjennomført i sin helhet. Dette 
gjelder bl.a. småbåthavna som skulle erstatte 
opprinnelig småbåthavn rett sør for Siholmen og 
som nå er regulert til fiskerihavn.  
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3 Småbåthavn ved Rabben  
 

 

Småbåthavn er delvis godkjent i kommuneplan 2009, se 
utsnitt av kommunedelplanen.  
 
Reguleringsplan er under arbeid og det tas i utgangs-
punktet sikte på 200 - 300 båtplasser samt liggekai for 
større fartøy. Det er aktuelt med etappevis utbygging av 
havna.  

 
 
4 Kaianlegg nedenfor Midtsian 
Det er i godkjent reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter avsatt et område i sjø, Midtsi-
holmen, der det tillates bygd en kunstig holme på inntil 1 daa over kote 0,00.  På eller i tilknytning til 
Midtsiholmen, tillates bygd kaianlegg og bebyggelse til sjørelatert virksomhet for skole eller andre 
offentlige formål. Intensjonen her har vært at kaianlegget også skal ha rom for gjesteplasser. 
 
 

   

  Gjeldende reguleringsplan    Utsnitt kommuneplan 2009 

 
 
Senere vurderinger viser at det av hensyn til 
universell utforming og sikkerhetshensyn er 
behov for tosidig molo for å etablere kai med 
gjesteplasser. Dette medfører et større inngrep 
enn opprinnelig planlagt.  
Det innkomne innspillet til denne kommun-
delplanrevisjonen (se innspill farled) ivaretar 
behovene, inklusive molo, og viderefører in-
tensjonen i gjeldende reguleringsplan om kai 
og gjestehavn.  

 
       Skisseutkast til utforming av kai/gjestehavn med molo 
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Anbefaling 
Behov for småbåthavnplasser i planperioden løses på Rabbakaia og ved Siholmen. Dette viderefører 
intensjonen i kommunedelplanen fra 2009. Dette krever godkjent reguleringsplan på Rabben og for 
utvidelse nord for Siholmen. På Rabben endres kommunedelplanen slik at den samsvarer med regu-
leringsplan for Rabben. 
 
I tillegg vises et havneområde i sjø utenfor Midtsian/Frøya kultur- og kompetansesenter. Her må det 
utarbeides reguleringsplan, hvor utgangspunktet er å vurdere havn med tosidig molo og kaiplass til 
Frøya videregående skole sin båt (fru Inger) og til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I tillegg 
skal det gis muligheter for etablering av gjestehavn for småbåter.  

 

  



 
 
 
 
 
 

59 
 

Innspill naust 

NAUST:   ANDRE TYPER NÆRMERE ANGITT BEBYGGELSE OG ANLEGG; NAUST, RABBEN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/9 og 19/20 
Forslagsstiller HDR AS/Hallgeir Bremnes og Terje-Ørnulf Korsnes 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Eierne av de to eiendommene har gitt hvert sitt innspill til 
kommunedelplanen. De ønsker formålet annet byggeom-
råde /naust på sine eiendommer ned mot sjøen. Det er 
snakk om å utarbeide felles reguleringsplan for naust og 
bolig på 19/9 og 19/20. Bolig foreslås på vestsida av fyl-
kesvegen, jf. B6 b og c. Naustene skal være et tilbud til 
boligene på samme eiendommer. 

 
Dagens bruk Åpen landskap, ingen kjent bruk. 
Områdets størrelse og avgrensning 5,8 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   1,8 daa dyrkbar mark er flatt og lett å dyrke opp.  
Naturmangfold   Tiltaket er ikke i konflikt med kjente naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone 
  

 Området ligger i sin helhet i standsonen. Naust er en 
type bebyggelse som bruksmessig og tradisjonelt 
hører hjemme i strandsonen og vurderes å være fo-
renlig med å legge til rette for allmennhetens ferdsel, 
jf. utredning Turveg1: Sistien. 

Landskap og estetikk  Tradisjonell naustbebyggelse, vurderes ikke å ha 
negative landskapsmessige konsekvenser.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Den foreslåtte arealbruken medfører ikke forurens-

ning i seg selv.  
Støy 
  

 Den foreslåtte arealbruken vurderes ikke å bidra til 
økt støy. Arealet er delvis støyutsatt, men forslaget 
omfatter ikke støyfølsom virksomhet.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Naust i det aktuelle området er tiltenkt de nærmeste 
boligene og vurderes ikke å bidra til økt transport.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Fjæra på sistranda er nevnt i barnetråkkrapporten 
som et område som brukes en del av barn og unge.  

Friluftsliv  Sistien sikrer allmennheten tilgang til området, forøv-
rig ingen spesielle friluftsverdier i området.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Etablering av naust gir økt trafikk til sjøsida av fylkes-
veg 714. Det bør ikke etableres kjøreveg ned til naus-
tene, jf. kort avstand til boligene som naustene knyt-
tes opp mot.  

Risiko og sårbarhet  Deler av området er utsatt for stormflo.  Formålet 
med naust er lagring av båt/utstyr som må kunne tåle 
at det blir oversvømt av vann fra tid til annen. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 

 Ikke relevant 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Naust er en naturlig/tradisjonell del av strandsonen.  
Oppsummering: Allmennheten må gis adgang til ferdsel gjennom området (utvidelse av Sistien).   
Området avgrenses ned mot sjøen og utgjør 2,2 daa. 
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Samla vurdering naust  
I tillegg til innspill på nye naust vurdert oven-
for, er det behov for å sikre eksisterende naust 
slik at disse kan bygges opp igjen/restaureres 
ved behov. I forbindelse med planer om Frøya 
Folkepark er det også pekt på at det er ønske 
om å sette opp ett-to sjøhus/naust, jf. innspill 
F1. 
  
I kommunedelplan 2009 ble det også etablert 
ett nytt område for naust sør for Rabbenkaia, 
vist som Annet byggeområde Naust. Området er 
avgrenset av sjøen og fylkesvegen, her bør 
området lengst opp mot fylkesvegen tilbakefø-
res til LNFR da dette er uaktuelt til utbygging av 
naust.   
 
Anbefaling 
I kommunedelplanen legges det til rette for at 
eksisterende naust skal inngå i planen. Det er 
ikke er tradisjon for å bygge mange naust i 
sammenhengende rekke, men heller ett naust 
på hver eiendom, jf. kartillustrasjon. Dette land-
skapsbildet er det ønske om å bevare.  
 
Ut fra dette anbefales det å vise en sone med 
åpning for spredt naustbebyggelse i LNFR-
områdene nedenfor fylkesveg 714. Det gis be-
stemmelser tilknyttet denne sonen som slår 
fast at eksisterende naust i området skal inngå i 
planen. I tillegg åpnes det for et begrenset an-
tall nye naust på gnr/bnr 19/9 og 19/20. Be-
stemmelser til utforming av naust, vil ta ut-
gangspunkt i bestemmelser for naust i kom-
munedelplanen fra 2009.  
 
Det er ikke forventet at denne utbyggingsmå-
ten vil bidra til å privatisere strandsonen. Sistien 
går gjennom området og vil bidra til å opprett-
holde tradisjonen der strandsonen og naustene 
er sosiale møteplasser. 
 
Det vises forøvrig til utredning av Folkeparken 
F1 og bestemmelser/føringer for regulerings-
plan for F1 hvor det åpnes for etablering av 
naust i tilknytning til dette området. 
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For de øvrige innspillene har det ikke vært formålstjenlig å gi en samla vurdering etter areal-
formål. Dette gjelder sentrumsformål, vann- og avløpsanlegg, fortau, tursti og folkepark. I ut-
redning av enkeltområdene er arealbruken vurdert i sammenheng med omgivelsen så langt 
det er naturlig. 
 

 

Andre innspill 

S1  UTVIDELSE AV SENTRUMSFORMÅL MED FYLLING I SJØ VED BYGGERIET, RABBEN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 20/14 og 20/39 
Forslagsstiller Riiber eiendom  

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Eier av 20/14 ønsker å utvide virksomheten på Byggeriet 
(byggvareforretning), og har kjøpt 20/39 med tanke på 
utvidelse av lagerhall mot norvest. Dette forutsetter fylling 
i sjø. 
 
Innspillet gjelder utvidelse av areal avsatt til senterområde. 
Utvidelsen omfatter sjøareal og utgjør 114 m. 

Dagens bruk Sjø 
Områdets størrelse og avgrensning 0,1 daa. 
Formål i kommunedelplan 2009 Småbåthavn 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 
Naturmangfold   Tiltaket kommer ikke i konflikt med kjente naturver-

dier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone 
 

 Omfatter strandsonen, men området utgjør ikke et 
viktig område for allmenne interesser. Det må imid-
lertid sikres at Sistien kan føres gjennom området. 

Landskap og estetikk  Tiltaket utgjør en mindre utvidelse av eksisterende 
fylling i sjø, og vurderes å ha begrenset negativ virk-
ning. Ved ev. senere behov for utvidelser, vil dette 
kunne bli merkbart negativt. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Ved utfylling i sjø må det brukes rene masser. Det må 

sikres at utfyllingen ikke berører forurensa masser i 
sjø eller på land. 

Støy 
  

 Utvidelsen av næringsarealet bidrar i seg selv ikke til 
vesentlig økt støy. Det legges ikke opp til støyfølsom 
bebyggelse i området.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Utvidelsen fører ikke til vesentlig økt transportbehov.  
TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 
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Friluftsliv Området er allerede bebygd med forretningsbygg.
Det må sikres at Sistien får komme gjennom området.

Øvrige folkehelsetema Den foreslåtte utvidelsen vurderes ikke å ha nevne -
verdig effekt for folkehelsen. Ev. senere utvidelse r vil
imidlertid endre opplevelsen av området og virke
begrensende for turaktivitet og rekreasjon.

Risiko og sårbarhet Sikkerhetssone for flom er noe lavere for lagerbyg g:
2.16 moh i henhold til byggteknisk forskrift (TEK 1 0)
Det må dokumenteres at dette er i ivaretatt ved byg -
gesøknad.
Det er mulighet for kvikkleire, dette må også under -
søkes.

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger).

Gir ikke behov for ny teknisk infrastruktur.

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv Tiltaket vurderes å bidra positivt til å styrke al lerede
etablert næringsvirksomhet.

Oppsummering /anbefaling : Dette er en liten utvidelse som med avbøtende tilt ak/aktsomhet lar
seg løse: Det må undersøkes for kvikkleire og tas h ensyn til stormflonivå og avbøtende tiltak må
iverksettes før byggesaken godkjennes. Sistien skal gå gjennom området. Dette må innpasses i byg-
gesaken. Utvidelsen anbefales.

Området er svært sårbart med tanke på ytterligere u tvidelser, dette gjelder både samfunnssikkerhet
og landskap/friluftsliv. Ytterligere utvidelser kan ikke påregnes uten at reguleringsplan for området
viser at situasjonen lar seg løse på tilfredsstille nde måte.
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S2  SENTRUMSFORMÅL SIHOLMEN 
Navn, gårds- og bruksnummer Siholmen, gnr/bnr/fnr 23/8, 23/8/2, 23/8/3, 23/8/4, 23/115, 

23/1 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å få stadfeste og utvikle dagens bruk, 
inklusive boliger på Siholmen. Deler av området ønskes 
avsatt til sentrumsformål. Sentrumsformål omfatter forret-
ninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, herunder nød-
vendige uteareal til bebyggelsen samt nødvendig trafikk-
areal.  
 
 

Dagens bruk Reiseliv, tjenesteyting, bolig, verksted, havneområde. 
Områdets størrelse og avgrensning 11,4 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 Annet byggeområde 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Forslaget berører ikke jord- og skogressurser, og 
vurderes som positivt med tanke på å redusere pres-
set på sentrumsnær dyrka mark. 

Naturmangfold   Det er observert flere arter av nasjonal forvaltningsin-
teresse på Siholmen. Samtlige observasjoner er gjort 
på taket av bolighuset som ligger på Siholmen 19. 
Observerte arter av særlig stor forvaltningsinteresse: 
Alke, Skjærpiplerke, Teist, Havelle, Svartbak, Krykkje, 
Makrellterne, Tyrkerdue og Lomvi. Arter av stor for-
valtningsinteresse: Fiskemåke, Sjøorre, Svartand og 
Stær. 
Området er utbygd fra før, og en utvikling av eksite-
rende bruk anses ikke å ha betydning for artene da 
de har tilpasset seg og benytter bebygd område.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone 
  

 Området er allerede utbygd. Det meste av aktiviteten 
er i hovedsak avhengig av allmennheten. 

Landskap og estetikk  Området er et unikt miljø med et bredt spekter av 
aktiviteter og muligheter. Området bør kunne vide-
reutvikles. Sentrumsformål vil åpne for dette og om-
rådet bør kunne gis enda høyere utnyttelse enn det 
har i dag. Dette vil gi området et mer urbant preg og 
signalisere området som ett av senterområdene på 
Sistranda.  Jf. også intensjonen i kommunedelplanen 
2009.  

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

urensning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn eller sjøbunn i 
området. 
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Støy Arealbruken vil ikke medføre vesentlig økt støy.
Området er noe støyutsatt med trafikk inn til kai o g
industri samt trafikk på fylkesvegen som går forbi.
Støy må vurderes i en ev. reguleringsplan.

Sammenheng arealbruk og transportbehov Området er sentrumsnært og det er gode muligheter
for å gå og sykle. Fylkesvegen må krysses for å nå
gang- sykkelvegen. Etablering av Sistien vil være e t
supplement på "rett" side av fylkesvegen. Området
er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. Fo reslått
arealbruk vil ikke bidra til økt transport.

TEMA- SAMFUNN Presisering av virkninger
Barn og unges oppvekstvilkår Ev. tilrettelegging for boliger forutsetter at det settes

av plass til leike- og oppholdsarealer for barn. Om rå-
det inngår ikke i Barnetråkk-registreringen.

Friluftsliv . Området inngår ikke i kartlagte friluftsområder.
Sistien vil bidra til enkel tilgang til turområder.

Øvrige folkehelsetema Det vurderes som positivt i et kriminalitetsforeby g-
gende perspektiv at det legges opp til blandede are -
alformål som også omfatter boliger.
Det er enkelt å være i fysisk aktivitet med god til gang
til friluftsområder og gode forhold for gang- sykke l.
Ved å legge opp til økt aktivitet på Siholmen, må d et
påregnes økt fotgjengertrafikk på tvers av fylkesve -
gen i området. Sistien bør være et godt alternativ
fram til Miljøgata hvor gode krysningsmuligheter
foreligger.

Risiko og sårbarhet Området er utsatt for stormflo og havnivåstigning. I
henhold til byggteknisk forskrift (TEK 10) skal det for
bygg i sikkerhetsklasse 2 (bygg for personopphold)
tas utgangspunkt i 200- års stormflo. For å oppfyl le
dette kravet settes det en minimumskote på 2,32 m
for etablering av bygg i denne sikkerhetsklassen.
Dette må ivaretas for ved nybygging.

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage
veger).

Området ligger nært Midtsian og har dermed god
tilgang til sosial infrastruktur. Området er tilret telagt
for teknisk infrastruktur, men forutsettes oppgrade rt
dersom området skal videreutvikles.

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv Varierte sentrumsaktiviteter med utgangspunkt i
bolig, næring og reiseliv, Frøyafestivalen samt båt tra-
fikk vil kunne skape et aktivt og urbant senterområ -
de. Sistien vil binde området til Frøya Folkepark o g
sentrum, boliger her vil bidra til å styrke handele n i
sentrum.
Området vil kunne bli attraktivt for både nye forme r
for næring og videreutvikling av eksisterende
næringer.

Oppsummering /anbefaling : Forslaget vurderes å bidra til god utnyttelse av et sentrumsnært og
attraktivt område, og tilrådes innarbeidet i planforslaget . Det må tas inn bestemmelser som ivare-
tar forhold knyttet til støy og stormflo/havnivåsti gning.



 
 
 
 
 
 
Glimt fra Siholmen 
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VA 1  AREAL FOR RENSEANLEGG  

DETTE ER ET ALTERNATIV TIL UTBYGGING AV VA ANLEGG PÅ NORDHAMMERVIK 
NÆRINGSPARK, (JF. VEDTATT REGULERINGSPLAN) ELLER PÅ UTVIDELSE AV NÆRINGS-
PARKEN  N1, SE KONSEKVENSUTREDNING FOR  N1 
Navn, gårds- og bruksnummer Rabben, Gnr/bnr 20/7 og 20/2 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Ny hovedplan for avløp er under utarbeidelse av Sweco 
AS. Det er kommet fram ønske om å omdisponere et areal 
på om lag 2 daa mellom Fylkesveg 714 og sjøen med tan-
ke på etablering av renseanlegg. Det er aktuelt å føre opp 
et hus på én etasje, samt legge til rette for utelagring. 
 
Alternative løsninger i Nordhammervik næringspark, even-
tuelt i den foreslåtte utvidelsen av denne (N1), er vurdert. 

Dagens bruk Dyrka mark. 
Områdets størrelse og avgrensning Ca. 2 daa.   
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   2 daa fulldyrka jord 
Naturmangfold  Ikke registrert særskilt viktige naturverdier i området. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone  Området ligger i strandsonen, men området nederst 

mot sjøen blir ikke berørt. Allmennhetens tilgang er 
ivaretatt (Sistien).  

Landskap og estetikk  Nederste del av strandsonen er bebygd med naust, 
langs fylkesvegen er det boliger/LNFR. Etablering av 
renseanlegget med utelagring vureres å kunne gi 
negative virkninger for landskap og estetikk.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Ikke registret forurensning, tiltaket medfører ikke 

forurensning. 
Støy   Renseanlegg er ikke støyfølsom og bidrar ikke til økt 

støy. 
Sammenheng arealbruk og transportbehov  Ikke relevant.  
TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår   Fjæra opprettholdes uberørt til aktivitet og opphold. 
Friluftsliv  Området grenser til en svært viktig strandsone, kart-

lagt etter DN håndbok 25 – 2004 Kartlegging og verd-
setting av friluftslivsområder.  

Øvrige folkehelsetema  Nytt renseanlegg er i seg selv positivt. 
Risiko og sårbarhet  Arealet omfattes ikke av stormflo. Det er mulighet for 

marin leire, dette bør avklares før bygging. 
Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 

 Tiltaket utgjør en svært viktig del av den kommunal-
tekniske infrastrukturen. Det må søkes etter løsninger 
som lar seg gjennomføre også økonomisk.   

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Samfunnsnytten er stor.  



 
 
 
 
 
 

67 
 

Oppsummering/anbefaling: Tiltaket har stor samfunnsnytte, men plassering i strandsonen på Rab-
ben vurderes å være lite heldig med tanke på estetikk og kulturlandskap. Det berører fulldyrka jord 
på to eiendommer ( til sammen ca 5 daa), og begge eiendommene vil bli berørt.  
God estetisk utforming av anlegget med god tilpassing til omgivelsene vil kunne redusere uheldig 
landskapsmessig effekt (gjelder både høyde og utforming av bebyggelse samt organisering av ute-
lagring).  
Det er stor mulighet for marin leire i området, dette må undersøkes.   
 
Fordeler og ulemper ved etablering på Rabben  sett opp mot alternativ i Nordhammervika: 

• Anleggskostnaden er omtrent den samme for de to lokaliseringene.  
• Større driftskostnader på Nordhammervik grunnet lengre pumpeledning og større vann-

mengde. Grovt estimert ca. kr. 40.000,- høyere driftskostnad pr. år. 
• Fordelaktig med plassering på Nordhammarvika med tanke på luktplager. På Rabben må det 

påregnes renseløsning med tanke på lukt, som vil fordyre prosjektet.  
• Aktuell tomt i Nordhammervik er der eksisterende slamavskillere for næringsparken er lokali-

sert. Disse kan da fjernes og eksisterende utslippsledning kan sannsynligvis benyttes. Dette 
alternativet er avhengig av at det inngås ny opsjonsavtale med Aqualine som da må redusere 
arealbehovet sitt. Eventuelt etablering i utvidelsen av næringsparken, N1.  

 
Anbefaling: 
Alternativ lokalisering i Nordhammervik næringspark anbefales og er bedre ut fra en totalvurdering. 
Nordhammarvik gir mulighet for en skjermet beliggenhet, særlig hvis det plasseres på N1. Med dette 
unngår en også å beslaglegge et svært attraktivt areal i strandsonen. For etablering i Nordhammervik 
næringspark er det godkjent reguleringsplan, men avtale om tomt må inngås. For etablering i N1 
kreves godkjent reguleringsplan og opparbeiding/utfylling av området. 
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VEG 1 FORTAU/GANGVEG I SØRVEIEN OG MELLOMVEIEN MELLOM SIVEIEN OG FORBI 
INTERNATBAKKEN TIL BEINSKARDET. 
Gårds- og bruksnummer Forslaget berører en mengde eiendommer   
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å etablere fortau i Sørveien samt i  
Mellomveien mellom Siveien og forbi Internatbakken til 
Beinskardet boligfelt. I Sørveien er det utbygd fortau i den 
nederste delen mot fylkesvegen.  
 
Bakgrunnen for i innspillet er forventning om økt biltrafikk, 
herunder varelevering, i forbindelse med konkrete utbyg-
gingsplaner for kvartalet øst for Mellomveien.  I tillegg er 
det viktig at forslag til nytt boligområde B2, samt eksiste-
rende boliger i området får en trygg skoleveg, samt at det 
blir en trygg atkomst til ny fortballhall.  
 

Dagens bruk Vegkant/ opparbeidede utomhusarealer. 
Områdets størrelse og avgrensning Gangforbindelsen forutsettes bygd som fortau. Fra Inter-

natbakken og sørover til enden av Beinskardveien er det 
allerede bygd gang- og sykkelveg. 

Formål i godkjent reguleringsplan Kombinert forretning/bolig/offentlig formål 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant. 
Naturmangfold   Ikke i konflikt med kjente naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone  Ikke relevant 
Landskap og estetikk  Ikke relevant. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Forurensning er ikke registret og fortau medfører ikke 

fare for forurensning 
Støy  Ikke relevant. 
Sammenheng arealbruk og transportbehov  Etablering av fortau vil fremme gåing og sykling.   
TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Etablering av fortau er positivt med tanke på barn og 
unges oppvekstvilkår.  

Friluftsliv  Ikke relevant.  
Øvrige folkehelsetema  Tilrettelegging for mjuke trafikanter vurderes svært 

positivt, både med tanke på tilrettelegging for økt 
fysisk atkvitet og trafikksikkerhet.  

Risiko og sårbarhet  Området har stor mulighet for marin leire, dette må 
undersøkes før bygging. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 

 Fortau er et samfunnsnyttig infrastrukturtiltak.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Bedre forhold for gående og syklende i sentrum vur-
deres som et positivt tiltak med tanke på tettstedets 
attraktivitet.  

Oppsummering/anbefaling: Det er ikke kartlagt negative konsekvenser av innspillet. Samfunnsnyt-
ten er stor og tiltaket anbefales. Området må undersøkes for kvikkleire.  
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I 1  UTVIDELSE AV IDRETTSANLEGG FOR FRAMTIDIG FOTBALLHALL 
Navn, gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/1 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Ønsker omdisponering av 7,8 daa fra LNFR til idrettsformål 
for å gi plass til utbygging av ny fotballhall. I tilleggmå 
atkomst justeres. Området ligger vest for kommunehuset.   

 
Dagens bruk Lek og uteopphold 
Områdets størrelse og avgrensning Ca. 7,8 daa.   
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 
Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant 
Strandsone  Ikke relevant 
Landskap og estetikk  En fotballhall vil dominere landskapet. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Forurensning er ikke registrert og tiltaket medfører 

ikke fare for forurensning 
Støy   Tiltaket medfører ikke økt støy, og er ikke i støyutsatt.  
Sammenheng arealbruk og transportbehov  Tiltaket medfører tidvis økt trafikk. Atkomst til områ-

det går gjennom området for offentlig tjenesteyting, 
bak Herredshuset. Det kan bli behov for en mindre 
justering av adkomsten for å få en bedre situasjon 
samt få etablert fortau fra Mellomvegen. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området er i Barnetråkkregistreringen rangert som et 
av tre hovedsteder for aktivitet. Golanskogen bak 
fotballbanen er mye brukt sommer og vinter både til 
lek og grilling. "Området har fine klatretrær." Fotball-
hall er imidlertid også et viktig tiltak for barn og unge. 

Friluftsliv  Området er registrert som et viktig leke og rekrea-
sjonsområde.  

Øvrige folkehelsetema  Anlegget vil være et positivt tilbud, spesielt til barn 
og unge. Tiltaket vil også bidra til positiv integrering 
av innvandrergrupper. 

Risiko og sårbarhet  Området ligger i et område med stor mulighet for 
marin leire. Før oppføring av et stort bygg bør grunn-
forholdene undersøkes. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 

 Positiv utvidelse av sosial/kulturell infrastruktur. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Fotballhall utvider tilbudet for barn og unge og vil 
også kunne bidra positivt til innvandrergrupper. 
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Oppsummering/anbefaling: Utbygging av fotballhallen er et svært positivt tiltak, særlig for barn og 
unge. Tiltaket berører Golanskogen og her bør det vektlegges å minimalisere uttak av trær. Det bør 
tas hensyn til boligbebyggelsen vest for hallen ved at byggets volum/høyde trappes ned mot vest. 
Området må undersøkes for kvikkleire. Atkomst til anlegget forusettes å skje i tilknytning til eksiste-
rende veg i område for tjenesteyting, ev. med en justering av denne. 
I 1, utvidelse til idrettsanlegg anbefales.  
 
  



 
 
 
 
 
 

71 
 

TURVEG 1  SISTIEN  
Navn, gårds- og bruksnummer Tiltaket berører eiendommer mellom Siholmen og 

Nordhammervika. 
Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Si-
holmen til Rabbakaia, ønskes videreført fram til 
Nordhammarvika.  
 
Sistien sees i sammenheng med eksisterende gang- og 
sykkelvegtilbud langs fylkesveg 714. Disse vil danne tur-
vegtilbudet "Sistranda rundt" og er også knyttet til turve-
ger innover Hauan. Stien binder også sammen ulike områ-
der og aktiviteter som foregår i strandsona.   
 
Stien vises i planforslaget som turveg. Denne vil få en en-
kel opparbeiding, gruslagt i 2,-2,5 meters bredde. Dette 
skal gjøre stien tilgjengelig også for syklister og barnevog-
ner. Det er viktig å innordne stien til landskapet og unngå 
å overdimensjonere den.   
 
I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide raste-
plass/utsiktspunkt ved endepunktet i sør, rett nord for 
avkjørsla til Nordhammervik næringspark.  Her ligger en 
del av den gamle fylkesvegen i en kurve på utsida av da-
gens veg.  Det forutsettes at bilatkomst til området skjer 
via atkomstvegen til industriområdet, og at området ellers 
opparbeides som en rasteplass med utsikt mot sjøen.  
 
Turstien er både ment å være et tiltak som skal fremme 
rekreasjon og friluftsliv, samtidig som det utgjør en attrak-
tiv veg for gående og syklende på veg til fra daglige gjø-
remål.  

Dagens bruk Sammensatt arealbruk langs hele stien 
Områdets størrelse og avgrensning Turvegen slik den er avgrenset i kartet over er om lag 2,7 

km lang.  
Formål i kommunedelplan 2009 Turvegen går gjennom mange ulike arealformål, men 

ligger hovedsakling innenfor LNFR-formål.  
Kommunedelplan for Sistranda 2009 har følgende juridis-
ke bestemmelse: 
 Bygging av turvegen skal skje på mest mulig skånsom måte, 
og skal ikke innebære utfylling i sjø eller andre omfattende 
terrenginngrep i strandsonen.  
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Av retningslinjene framgår følgende (disse er ikke juridisk 
bindende): 
Planen regulerer inn en trasé for Sistien. Sistien skal utformes 
som en enkel men representativ gangveg. Denne skal legges i 
terrenget og traséen er regulert rundt naust og landskaps-
formasjoner for å oppnå dette. Den er tenkt utformet i natur-
stein og lagt i sand slik at den glir inn i landskapet, men sam-
tidig framstår som estetisk og bymessig – et viktig byrom i 
"kystbyen". 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Stien går hovedsaklig i utkanten av dyrka mark. 
Naturmangfold  Noen observasjoner av rødlista fuglearter er gjort, 

men registreringene ligger ikke inn i arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Dette betyr at kvaliteten 
og/eller relevansen på registreringen ikke er god nok.   

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone  Planforslaget anses som positivt for allmennhetens 

tilgang til strandsonen.  
Landskap og estetikk  Turveg i området vurderes ikke å ha negativ virkning. 
Kulturminner og kulturmiljø  Et kulturminne (øks av flint) med uavklart vernestatus 

på g.nr/b.nr 20/6. Kulturminnet kan tenkes synlig-
gjort for brukere av stien, og på denne måten være 
en kvalitet ved turvegen.  

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

Støy 
  

 Arealbruken fører ikke til økt støy, og bruksformålene 
det legges opp til er ikke støyfølsomme.   

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

 Tilrettelegging av turveg vurderes som positivt med 
tanke på barn og unges oppvekstvilkår.  

Friluftsliv  Store deler av stien ligger innenfor et område som er 
registrert som svært viktig friluftsområde. Etablering 
av en sti vil øke friluftsverdien. 

Øvrige folkehelsetema  Tiltaket er svært positivt i et folkehelseperspektiv. Det 
gir mulighet for økt fysisk aktivitet og positive natur-
opplevelser. Ferdsel langs mørklagte og folketomme 
områder kjennes utrygt for mange. 

Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire langs stien, men 
etablering av sti er et så lite inngrep at det ikke vil øke 
eventuell skredfare i området.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 
veger). 
  

 Turstien vil kunne utgjøre et supplement til det mer 
opparbeidede gang- og sykkeltilbudet langs fylkes-
vegen.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Sistien vurderes som et positivt tiltak med tanke på 
Sistrandas attraktivitet som tettsted.  

Oppsummering/anbefaling: Etablering av turveg i strandsonen vurderes ikke å ha negative konse-
kvenser av betydning. Ved opparbeiding av stien bør en være oppmerksom på ev. kulturminner. Det 
er ikke aktuelt med belysning av stien fordi tilpassing til naturen/landskapet er ansett som viktigere 
enn belysning i dette området. Det legges opp til enklere standard på stien enn det som var forutsatt 
i retningslinjene fra kommunedelplan 2009. Begrunnelsen er at mindre urbant preg gir bedre land-
skapstilpassing. Det vil dessuten bli mindre kostnadskrevende å etablere den. Nedenfor Midtsian skal 
stien ha universell utforming, og gis  et mer urbant uttrykk. Turvegen anbefales utvidet. 
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F1  FRØYA FOLKEPARK  
Navn, gårds- og bruksnummer 22/2, 22/3, 22/7, 21/43, 21/1, 21/123 
Forslagsstiller Frøya kommune 

Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å legge til rette for etablering av en 
opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske 
utvikling. Det innebærer tilrettelegging for museums- og 
kulturaktiviteter og at noen historiske bygg blir flyttet til 
området. Under gjengis en foreløpig skisse. 
Administrasjonsbygg for Folkeparken kan etableres sør for 
Frøya kultur- og kompetansesenter innenfor området 
avsatt til Sentrumsformål.  
Sammenhengen med etablering av Sistien er viktig.  

 
Dagens bruk Strandsone/dyrka mark med drivhus (ikke i bruk) med 

tilhørende parkering, atkomstveg og lagerareal. 
Områdets størrelse 19 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og sentrumsområde 
Foreslått formål:                                                                   Friområde med åpning for å oppføre bygninger av histo-

risk og kulturell verdi.  
TEMA- MILJØ  Forklaring, kunnskapsgrunnlag, vurdering 
Landbruk  Området er registrert med 18,8 daa fulldyrka jord. 

Innenfor dette arealet er det imidlertid bygd drivhus 
(ikke lenger i bruk) og bedehus med tilhørende par-
kering, atkomstveg og lagerareal, slik at dyrka mark i 
praksis er vesentlig redusert, til ca 10- 12 daa.  

Naturmangfold  Det er kartlagt to arter av nasjonal forvaltningsinter-
esse: Brushane er en sårbar art i henhold til Norsk 
rødliste 2010, og av særlig stor forvaltningsinteresse.  
Vipe er en nær trua art i henhold til Norsk rødliste 
2010, den er av stor forvaltningsinteresse. Området 
(sjøen) brukes til foringsområde. 
Området er allerede mye brukt av allmennheten, 
men etablering av folkepark og utbygging av Sistien 
vil føre til økt ferdsel.  Det er forventet at artene til-
passer seg situasjonen da det er mange tilsvarende 
foringsområder i nærheten.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant  
Strandsone  Tiltaket omfatter strandsonen, men vil heller fremme 

enn begrense tilgangen for allmennheten.  
Landskap og estetikk  Folkepark med tiltenkte bygninger skal gi et bilde av 

gamle Sistranda og gli naturlig inn i området.  
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Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer 
TEMA- SAMFUNN  Forklaring, kunnskapsgrunnlag, vurdering 
Barn og unges oppvekstvilkår  Strandsonen er et viktig område for barn og unge på 

Sistranda.  
Friluftsliv  Området er mye brukt til kiting. Dette lar seg kombi-

nere, og kitingmiljøet vil også kunne få benytte et 
historisk bygg til sin aktivitet/klubbhus. 

Folkehelse  Tiltaket vil utgjøre en sosial møteplass og bidra til 
positiv integrering av innvandrergrupper. 

Infrastruktur og kollektivtrafikk  Det finnes eksisterende infrastruktur i området  
Risiko og sårbarhet  Deler av området er utsatt for stormflo og havnivå-

stigning. Lokalisering av bygg må innordne seg dette.  
Området har stor mulighet for marin leire og grunn-
forholdene må derfor undersøkes.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Tiltaket vil ha positiv effekt som sosial og kulturell 
møteplass og være et positivt tilbud til alle grupper i 
befolkningen.  

Oppsummering/anbefaling: Etablering av Folkepark kan kombineres med kiting og vil bidra posi-
tivt til det sosiale og kulturelle miljøet på Frøya. Folkeparken blir liggende sentralt på Sistranda og vil 
virke samlende for alle grupper i befolkningen og vil bidra positivt til integrering av innvandrere.  
Administrasjonsbygg for Folkeparken forutsettes bygd sør for Frøya kultur- og kompetansesenter 
innenfor området avsatt til Sentrumsformål.  God utforming  av Sistien mellom F1 og Administra-
sjonsbygget vil være vesentlig, se bestemmelse 3.6. 
 
De registrerte rødlisteartene bruker sjøområdet som foringsplass.  Det er forventet at artene tilpasser 
seg situasjonen når kommunesenteret blir stadig mer utbygd. Det er alternative foringsområder i 
nærheten, som ligger utenfor kommunesenteret.  
 
Området avsettes til friområde da utomhusaktiviteter vil være vesentlig. Det åpnes for etablering av 
bebyggelse knyttet til museale/kulturelle formål.  
 
Arealdisponeringen anbefales. Det må utarbeides reguleringsplan for tiltaket der rammen for ut-
bygging avklares og samfunnssikkerhet vurderes nærmere med tanke på tilpassing. 
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Planforslagets samla virkning etter utredningstema 

Kommunedelplan for Sistranda omfatter grovt sett tre hovedtyper av landskap:  
Strandsone, en sone med bebyggelse innimellom dyrka/dyrkbar mark og til sist kystlyng-
hei/torv/myr.   
 
I planprogrammet er det redegjort for at området med kystlynghei, torv og myr skal tas vare på 
som naturtype og friluftsområde.  Dette er også områder som avgrenser tettstedet på en natur-
lig måte og slik bidrar til at bebyggelsen blir mest mulig samla rundt sentrum.  Dette gir også 
korte avsander mellom daglige gjøremål for mange og bidrar positivt til å redusere biltrafikk. 
Denne situasjonen gir et særlig utbyggingspress på landbruksjord og til dels i strandsonen. 

 

VIRKNINGER FOR LANDBRUK 
I tillegg til boligområder, foreslås det omdisponert jordbruksareal til offentlig tjenesteyting. 
Næringsområde N2 berører noe lavbonitetsskog og Folkeparken (F1). 
 
Flere av innspillene er redusert for å begrense utbygging på jordbruksareal. Dette er spesielt i områ-
der der omreguleringa fører til særlige driftsmessige ulemper og der området er en del av et større 
område med jordbruksareal.   
 
Foreslått ny arealbruk i kommunedelplanen berører 

• Ca 14 daa fulldyrka mark til bolig, 38 daa til offentlig tjenesteyting og 13 daa til Folkepark 
og vann og avløpsanlegg. Totalt 63 daa. 

• 35 daa dyrkbar mark til bolig og 10-12 daa til Folkepark, total 45-47 daa. 

 

VIRKNINGER FOR NATURMANGFOLD 
Sistranda er et kommunesenter i sterk utvikling. Urbaniseringen vil påvirke naturmangfoldet. Det er 
registrert flere rødlista fuglearter i de sjønære områdene. Flere av artene er registrert inne på land og 
det er kjent at strandsonen/vannkanten er det viktigste området for næringssøk.  Registreringene 
ligger hovedsaklig ikke inne i liste over arter av nasjonal forvaltningsinteresse, unntak er arter registrert 
i F1 og S2. I F1 er brushane (sårbar art) og vipe (nær trua art) registrert som næringssøkende. I S2 er 
rasteområdet for de registrerte artene på hustak. Her har artene tilpasset seg et område med relativt 
stor aktivitet. Artene har alternative forings- og rasteområder i nærheten, som ligger utenfor kommu-
nesenteret.   
Utvikling i områdene anses ikke å ha negativ konsekvens for artene. Artene er registret rastende eller spi-
sende og gjerne da i områder som allerede er bebygd.  
 

 

VIRKNINGER FOR VANN OG VASSDRAG 
Det er ikke kartlagt negative virkninger for vann og vassdrag.  
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VIRKNINGER FOR STRANDSONE 
Strandsonen blir berørt i store deler av Sistranda gjennom etablering av Folkepark, utvidelse av Sistien 
og bestemmelse om spredt naust i LNFR området. Dette anses imidlertid som positive tiltak som er 
viktig for allmennheten.  
 
Det bemerkes at det er begrenset mulighet til å bygge nye naust i området. Sør for Rabben småbåt-
havn var det i kommunedelplan fra 2009 avsatt et naustområde på 4,6 daa mellom fylkesvegen og 
sjøen. Her foreslås området nærmest vegen tilbakeført til LNFR, slik at naustområdet blir på 1,9 daa. 
 
En mindre utvidelse av Byggeriet, S1, og endret formål til sentrumsformål på Siholmen anses heller 
ikke å gi negative virkninger for allmennheten, friluftsliv eller natur-/kulturverdier i området.   
 
Næringsområde N1, utvidelse av Nordhammarvika næringspark med utfylling av næringsareal i sjø, 
har negativ virkning for landskapet.  Foreslått arealdisponering har imidlertid stor samfunnsverdi og 
ved å ta tilstrekkelig hensyn til landskapet kan dette aksepteres. Ca 200 meter strandlinje blir berørt. 
 
Boligområde B7 berører ca 120 meter av strandsonen. Det er imidlertid tatt hensyn til Sistien og all-
mennhetens interesser ved å opprettholde en 30 meters-sone ned mot sjøen til LNFR. Dette reduserer 
de negative konsekvensene. Ved detaljplanlegging av boligområde B11, må det også tas særlige hen-
syn i detaljplanleggingen. 
 
 

VIRKNINGER FOR LANDSKAP OG ESTETIKK 
Innspill som strekker seg opp i heilandskapet er blitt avvist med bakgrunn i bl.a. landskap/kystlynghei.  
Nye byggeområder som inngår i planen, vil i hovedsak ikke ha særskilt negativ landskapseffekt. Unn-
tatt er næringsområde N1 og N2. Det foreslås avbøtende tiltak med utfylling med en naturlig utseen-
de kystlinje i N1 og skjerming av N2. For boligområde B7 kreves også spesielt tilpassede boliger for at 
de ikke skal ruve for mye i landskapet eller ødelegge utsikten fra eksisterende boliger. For boligområ-
de B11 må det også tas særlige landskapshensyn i detaljplanleggingen. 
 
 

VIRKNINGER FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 
Innspill Turveg 1, Sistien, berører et funnsted med uavklart vernestatus. Det forutsettes at turvegen 
kan etableres.   

 

VIRKNINGER FOR FORURENSNING: LUFT, JORD OG VANN 
For innspillene som medfører fylling i sjø (N1 og S1), må det kartlegges hvordan utfylling påvirker 
vannressursen, og om det berører forurensa grunn. Det må sikres at det brukes rene masser ved utfyl-
ling. Dette følger av forurensningsloven.  

 

VIRKNINGER FOR STØY 
Enkelte av innspillsområdene ligger nært fylkesveg 714, og er utsatt for vegtrafikkstøy jf. støyvarsel-
kart. Her må dette utredes med tanke på avbøtende tiltak i forbindelse med detaljplanleggingen. 
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VIRKNINGER FOR SAMMENHENG AREALBRUK – TRANSPORTBEHOV 
Det er lagt vekt på fortetting/kompakt utnytting av arealene. Det foreslås gode gang/sykkel-
forbindelser der dette mangler.  Korte avstander er vektlagt. Boligområde B1 og B11 ligger lengst 
unna sentrum (ca 1,6 km). Her er det utbygd gang-/sykkelveg 
 
Foreslåtte næringsområder er samlet i sørdelen av planområdet. Slik er det enkelt for folk som bor 
både på Sistranda og Hammarvika med tilstøtende områder, å komme seg til/fra dette store arbeids-
plassområdet til sykkel eller til fots.   

 

VIRKNINGER FOR FYLKESVEG 714/TRAFIKKSIKKERHET 
Fv. 714 har hovedsakelig lokal trafikk. ÅDT er ca. 3000 på Midtsian. Mye av næringstransporten på 
Frøya følger dessuten fv. 716.  Etablering av Miljøgate gjennom sentrale deler av Sistranda har bidratt 
til et triveligere og tryggere tettstedsmiljø.  Kommunedelplanen legger opp til at Sistien kan nyttes 
som et supplement til eksisterende gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Sistien kan brukes til å 
komme seg inn til Miljøgata, der det er bedre tilrettelagt for kryssing for mjuke trafikanter enn ellers 
langs fylkesvegen. Forøvrig må kryssing av  fv. 714 kan skje i merkede fotgjengerfelt ved avkjørselen 
til Nordhammervika næringspark (behov for nytt gangfelt) og ved Siholmen (eksisterende), jf. inten-
sjonen med Sistranda rundt. Det må i tillegg legges til rette for sikker kryssing av fylkesvegen der det 
etableres aktivitet på sjøsida av fylkesvegen. Detaljert utforming forutsettes løst på detaljplannivå.  
 
Behov for nye avkjørsler/bruk av eksisterende avkjørsler: 

• Avkjørsel til N1 vil følge eksisterende avkjørsel til Nordhammarvik næringspark. 
• Eksisterende avkjørsel fra fylkesvegen til naust må utbedres for å betjene boligområde B7. 
• Parkering og bilatkomst til folkeparken F1 skal benytte seg av sentrumsparkering forøvrig. Det 

vil dessuten bli kjøreatkomst til administrasjonsbygget i område avsatt til sentrumsformål sør 
for Frøya kultur- og kompetansesenter. Det skal utarbeides reguleringsplan for områdene.  

 

VIRKNINGER FOR BARN OG UNGES OPPVEKSTVILKÅR 
Planen er tilpasset for å ivareta barn og unges interesser. Barnetråkkrapporten er lagt til grunn for 
planarbeidet. I denne rapporten er Golanskogen påpekt som særlig viktig.  Her er det kryssende inter-
esser for ulike grupper barn og unge, mellom fotballhall og bevaring av Golanskogen.  Fotballhall bør 
imidlertid ligge i tilknytning til idrettsplassen. Det skal legges vekt på å bevare det meste av Go-
lanskogen ved utbygging av området.  
 
Etablering av fotballhall og nytt forretnings-/tjenesteyting-/boligbygg i sentrum (i samsvar med gjel-
dende reguleringsplan) vil føre til økt trafikk langs Mellomvegen og videre til Fotballhallen. Det fore-
slås fortau på strekningen. 
 
Det er tatt inn bestemmelse om areal for uteopphold i boligområder.  
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VIRKNINGER FOR FRILUFTSLIV 
Etablering av Sistien (mellom Siholmen – Nordhammarvika) sammen med utbygd gang-sykkelveg, vil 
gi et godt tilbud også til turgåere. Sammen med turstier i Hauan (nærturområde) er mulighetene 
mange og varierte. Turvegen har god tilgjengelighet for de fleste brukergrupper. 

 

VIRKNINGER FOR ØVRIG FOLKEHELSETEMA 
Kriminalitetsforebygging i bomiljø/sentrum/nærmiljø er tiltak som i hovedsak vil bli vurdert i detalj-
plan og byggesak. Dette kan dreie seg om god belysning samt ryddige og tiltalende omgivelser. 
Sammen med møblering med benker o.l. i uteoppholdsaraelene, vil dette invitere folk til å bruke om-
rådene og dette virker i seg selv kriminalitetsforebyggende.   
 
I kommundelplanen er det lagt vekt på at samla arealbruk skal ha gode forutsetninger for å utgjøre et 
nett av attraktive møteplasser i gode omgivelser. Bl.a. Sistien og andre turveger samt Folkeparken og 
sentrumsområdet bygger opp undere dette. Ved opparbeiding av næringsarealer er det viktig å legge 
opp til god belysning og andre trygghetsfremmende tiltak, skjemmende lagring og rot bør unngås så 
langt det er mulig, og ev. skjermes fra områder som er tilgjengelig for folk flest.  
 
Helseforskjeller i befolkningen. Frøya/Sistranda er et forholdsvis lite og oversiktlig samfunn.  Samla 
arealdisponering legger ikke opp til at det skal kunne bli store helseforskjeller i befolkningen.  Ved 
etablering av Folkeparken og ny fotballhall er det forventet at dette vil være positivt for alle og virke 
samlende for alle grupper. Det vil være gode integreringstiltak for innvandrere.  
 
Universell utforming skal bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. 
Det dreier seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like muligheter til sam-
funnsdeltakelse. Universell utforming er et tema som i hovedsak vurderes i byggesak og ev. detaljre-
gulering.  
 
I kommundelplanen er det vektlagt at trafikksystemet, særlig for myke trafikkanter, skal være lett å 
orientere seg i. Det er videre lagt opp til at noen turveger skal være spesielt enkle å ferdes på for de 
fleste brukergrupper. Dette gjelder Ørndalsvegen og Sistien som er utformet slik at en skal kunne 
komme fram med barnevogn/rullestol. Turvegene har stort sett ikke fast dekke av hensyn til tilpassing 
til naturen. Gjennom sentrum, fra Folkeparken til området med sentrumsformål sør for Frøya kultur- 
og kompetansesenter, gis Sistien særskilt standard. For Sistien videreføres forøvrig kommuneplanbe-
stemmelse fra 2009 om at bygging av Sistien skal skje på en mest mulig skånsom måte uten omfat-
tende terrenginngrep eller fylling i sjø. 

 

VIRKNINGER FOR RISIKO OG SÅRBARHET  
Det vises til ROS- analysen, som omtaler forhold under hvert enkelt utbyggingsområde. 

 

VIRKNINGER FOR ØKONOMI/INFRASTRUKTUR (SKOLE, BARNEHAGE VEGER) 
I og med at hele planområdet ligger sentrumsnært, kan de fleste områdene relativt lett knyttes til 
eksisterende kommunalteknisk infrastruktur. I enkelte områder må det på reguleringsplannivå vurde-
res hvordan en skal løse atkomst fra fylkesvegen.  
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Boligområdene ligger innenfor akseptabel avstand fra sosial infrastruktur på Midtsian (skoler, barne-
hager, osv). Dette gjelder også idrettsanlegg og øvrige sentrumstilbud. De fleste utbyggingsområde-
ne ligger gunstig til for bruk av kollektivtilbud.  

 

VIRKNINGER FOR SAMFUNN, KULTUR OG NÆRINGSLIV 
Alle nye områder vurderes å være positive med tanke på Sistrandas utvikling, tettstedets attraktivitet 
som bosted og/eller muligheter for næringsutvikling.  
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RISIKO- OG SÅRBARHETS-
ANALYSE (ROS) 
 
VURDERING AV RISIKO, FARER SOM GJELDER HELE PLANOMRÅ-
DET OG VURDERING AV BEHOV FOR AVBØTENDE TILTAK /HVILKE 
HENSYN SOM MÅ TAS  
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Metode 

Det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder: Sam-
funnssikkerhet i planlegging, revidert desember 2011. 
 
Mulige uønskede hendelser er sortert etter  
• Naturlige hendelser i planområdet som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm. 
• Hendelser som kan påvirke omgivelsene som følge av planlagte formål.  
Forhold som er med i sjekklista, men ikke er relevant, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt. Dette er kun 
unntaksvis utdypet videre.  
 
Samlet risikovurdering, risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens, er gitt i matrise: 
Konsekvens  Ufarlig: 1 En viss fare: 2 Kritisk: 3  Farlig: 4 Katastrofalt: 5 
Sannsynlighet 
Meget sannsynlig: 4      
Sannsynlig: 3      
Mindre sannsynlig- 
få tilfeller: 2 

     

Lite sannsynlig- 
ingen tilfeller: 1 

     

 

BEGREPER: 
Lite sannsynlig: Mindre enn en gang i løpet av 50 år 
Mindre sannsynlig: Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 
Sannsynlig: Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år  
Meget sannsynlig: Mer enn en gang i løpet av ett år.  
Ufarlig: Ingen personskader eller miljøskader. Systembrudd er uvesentlig 
En viss fare: Få/små personskader og mindre/lokale skader på miljø. System settes midlertidig ut av 
drift. 
Kritisk: Alvorlige personskader og omfattende skader på miljø med regionale konsekvenser og resti-
tusjonstid <1 år. System settes ut av drift i flere døgn.  
Farlig: Alvorlige personskader/en død, omfattende skader på miljø med regionale konsekvenser og 
restitusjonstid >1 år. System settes ute av drift over lengre tid. 
Katastrofalt: En/flere døde, svært alvorlige og langvarige skader på miljø/uopprettelig. System settes 
varig ut av drift. 
 
Uakseptablel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko til gul 
eller grønn 
Risiko bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.  
Akseptabel risiko. 
 

 

Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak 

Under er det vurdert om planområdet er utsatt for risiko for uønska hendelser. 
Områder merket med * er utdypet under tabellen. 
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Naturlige hendelser Aktuelt? Sansyn-

lighet 
Konsekvens Risiko 

1 *Radongass Ja 3 2  
2 *Skog-/lyngbrann Ja 3 3  
3 *Stormflo Ja 3 3  
4 *Vindutsatt Ja 3 2  
5 Nedbørsutsatt Nei    
6 Snø- eller steinskred Nei    
7 Flodbølger Nei    
8 *Masseras/-skred Ja 2 3  
9 Flom/flomskred Nei    
 
*1. Radongass 
 Det finnes noen lommer med høy aktsomhetsgrad for radongass innenfor planområdet. Disse 

er kommentert for hvert enkelt innspill i konsekvensutredningen.   
  
 Avbøtende tiltak: 
 Dette ivaretas av TEK 10 når området skal bygges ut. 
 
*2. Skog og lyngbrann 
 Lite regn sammen med mye vind gjør Sistranda utsatt når det gjelder lyngbrann. Jf. lyngbran-

nen i Hauan ovenfor Sistranda i januar 2014. Kommunen har opparbeidet god akutt bered-
skap der de samarbeider godt med andre kommuner. Det er verdt å merke seg at de sterkeste 
vindene kommer fra vest. Dermed er sannsynligheten for at lyngbranner skal true bebyggel-
sen på Sistranda mindre, men uansett er dette en hendelse som kan ha katastrofale konse-
kvenser. 

   
Avbøtene tiltak:  

 God brannberedskap ivaretas forøvrig gjennom øvelser og øvrig beredskapsarbeid. Branngate 
kombinert med turveg Sistranda rundt er vurdert, men er foreløpig ikke aktuelt. Etablering av 
slik branngate bør i så fall utgjøre en ytre grense for utvikling av Sistranda som tettsted. 

   
 
*3. Stormflo 
 I følge Tek 10 skal det for bygg som beregnes for personopphold tas utgangspunkt i 200 års 

stormflo. Dette gjelder bolig, fritidsbolig og campinghytte, garasjeanlegg og brakkerigg, skole 
og barnehage, kontorbygning, industribygg og driftsbygning i landbruket som ikke inngår i 
sikkerhetsklasse F1. 200 års stormflo må dessuten korrigeres for forventet havnivå i år 2100. 
For Sistranda tilsier dette en minimumskote på 2,32m for etablering av bygg for personopp-
hold. Dette er i tråd med Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for sam-
funnssikkerhet (DSB) sine anbefalinger og Miljødirektoratets rapport M-405 om beregnet en 
havnivåstigning.  

  
Hensyn til mulig stormflo:  

 Område utsatt for stormflo (opp til kote 2,32 moh) vises som hensynssone i kommune-
delplankartet. Det følger bestemmelse om forbud mot spesifiserte tiltak under stormflonivået. 

 
 
*4. Vindutsatt  
 Med Sistrandas beliggenhet ut mot storhavet forekommer ekstremvær med strek vind flere 

ganger i året. Dermed er også fare for at løse gjenstander og gjenstander som er for dårlig for-
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ankret på land og til sjøs, blir tatt av stormen og kommer ukontrollert gjennom lufta/sjøen. 
Innbyggerne er vant til å håndtere slike hendelser og det er viktig å vektlegge at nye innbyg-
gere også får slik  kunnskap.  

   
Nærmeste målestasjonen for vind er målestasjonen på Ørlandet, jf. data fra Metrologisk insti-
tutt (eklima). I de siste 10 åra (01.01.2005-31.12.2014) er det registrert maks. vindhastighet på 
48.4 m/s. Til sammenligning var maks. vindhastighet i perioden 1961 til 1990 på 27,8 m/s. 
Middelhastigheten for vind har i de samme periodene økt fra 5,8 til 6,0 m/s. Fremherskende 
vindretning er fra sørøst, mens de sterkeste vindene kommer fra vest, jf. vindrose under. Dette 
er også i samsvar med erfaringer på Frøya. Ut fra at klimautfordringene forventes å øke i åra 
som kommer, må en være forberedt på at antall dager med sterk vind på Frøya vil øke.  
 
Tilpasning og avbøtende tiltak: 
I beredskapsarbeidet må rutiner for sikring av gjenstander og skjerming mot vind osv. gjen-
nomgås. Den enkeltes ansvar for å sikre eiendeler/gjenstander gjennomgås og gjøres kjent i 
lokalsamfunnet.  
 

  
 
*8. Masseras/skred 
 Store områder innenfor kommundelplan Sistranda består av marin strandavsetning hvor det 

er stor sannsynlighet for å finne marin leire, jf. kart på neste side. Området er imidlertid ikke 
kartlagt mht. forekomst av kvikkleire og i mange av områdene er jordsmonnet så tynt at faren 
for kvikkleireskred vurderes som liten. Planområdet har også en del berg i dagen samt områ-
der med torv/myr innimellom.  Forslag til nye byggeområder er i hovedsak fortetting/direkte 
utvidelse av eksisterende byggeområder, og det er ikke grunn til å anta at disse områdene er 
utsatt for skred.  

   
 Avbøtende tiltak: 
 I områder der det kan være skredfare må det i forbindelse med byggesak / reguleringsplan 

utføres grunnundersøkelser. Dette ivaretas av bestemmelser og retningslinjer.  
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Marin strandavsetning er dannet av bølge og strømaktivitet i 
strandsonen og består av rundet og godt sortert materiale.  

Finkornige marine avsetninger, herunder marin leire og 
kvikkleire, finnes kun innenfor den løsmassetypen som 
kalles hav- og fjordavsetninger. Denne løsmassetypen er 
markert med blå farge på det kvartærgeologiske kartet, der 
avsetningen finnes i dagen. Imidlertid er det mulig å finne 
hav- og fjordavsetninger under andre løsmassety-
per under den marine grensen. 

 
  



2. I N N SPI LL SOM ER I TRÅD M ED GJE LDE N DE
KOM M U N E DE LPLAN

Det har kommet inn innspill som vurderes å være i t råd med gjeldende kommunedelplan, og følgelig ikke er
vurdert i konsekvensutredninga:

Avsender Innspillet gjelder Kommentar
Stig Bremnes Endringer av eiendomsgrenser i boligom råde. Det er fradelt

en del av eiendommen til merknadsgiver far for å gi plass til
en planlagt veg. Det vurderes som lite sannsynlig a t vegen
kommer, og merknadsgiver ønsker arealet tilbakeført til
eiendommen den var fradelt fra.

De aktuelle eiendommene
er i sin helhet regulert til
boligformål i gjeldende
kommunedelplan. Justering
av eiendomsgrenser kan
foretas uten
reguleringsmessige grep i
kommunedelplanen.

Nils J. Vang Mener at gangbrua over fylkesvegen på Sistranda er et
byggverk som gir et visuelt minne som mange vil kny tte til
Frøya og Sistranda, og foreslår dekorasjon av denne for å
gjøre den til noe fint og severdig.

Ligger utenfor det som
kommuneplanarbeidet skal
omfatte.

Sistranda
småbåtforening

Skisserer utvidelse av småbåthavna på nordsida av
Siholmen.

Vurderes å være i
gjennomførbart innenfor
rammene som gjeldende
kommunedeplan setter.
Arealbruken i sjø og på land
i det aktuelle området
forutsettes videreført i ny
plan.

Handelssentrum
AS

Ønsker et område i sentrum (se kartutsnitt under)
omregulert til bolig/forretning/kontor, med parkeri ng i
sokkel.

Området er i gjeldende
kommunedelplan regulert
til sentrumsformål, som
omfatter forretninger,
tjenesteyting og
boligbebyggelse, herunder
parkering og nødvendige
grønne (ute-)areal til
bebyggelsen.

Innspillet er i samsvar med
gjeldende kommundelplan
fra 2009 og reguleringsplan
for området.
Reguleringsplanen skal
fortsatt gjelde og legges til
grunn i
kommunedelplanen.

Frøya kommune Innspillet går ut på etablering av bo liger på et areal
beliggende i tilknytning til sentrumskjernen, mello m
fylkesveg 714 og sjøen. Det ligger pr. i dag flere boliger langs

I gjeldende
kommunedelplan er arealet
regulert til sentrumsformål,



fylkesvegen, mens arealet videre ned mot sjøen i ho vedsak
er ubebygd.

hvor boliger inngår.

Frøya kiteklubb Markerer en sone på land som av sik kerhetshensyn må være
fri for bebyggelse og farlige objekter. Aktuelle ti ltak:

• Fjerne trær
• Lage slett overgang mellom dyrka mark og stranda
• Fjerning av større steiner ute i vannet og på land
• Ingen båter på utlegg i det aktuelle området
• Planering av området nedenfor kulturhuset-
• Fjerning av lysmaster på nedsida av

kompetansesenteret.

Ønsker også at det etableres et naust for vannsport i det
aktuelle området, med fasiliteter som dusj,
omkledningsrom, låsbar oppbevaring, oppvarmet
oppholdsrom etc.

Innspillet omhandler for
det meste detaljer som ikke
behøver å forankres på
kommuneplannivå. En tar
innspillet likevel med i
konsekvensutredninga



Til  

Frøya Hovedutvalg for forvaltning 

Frøya formannskap 

Frøya kommunestyre 

 

12.01.2016 

 

 

Kommuneplanens arealdel for Sistranda -  

Innspill om areal til sentrums- og sjønære boliger på gnr/bnr 19/9 og 19/20, Rabben 

 

Som eier av gnr/bnr 19/9 ved Rabben sendte vi innspill ved oppstart av arbeid for 

kommunedelplan for Sistranda. Der ba vi om at den delen av eiendommene gnr/19/9 og 

19/20 som ligger vest for fv. 714 skulle vises til boligformål og at den delen av eiendommene 

som ligger øst for fv. 714 skulle vises til annet byggeområde for naust. 
 

Vi er godt fornøyd med at forslag til plankart som Rådmannen la frem til behandling i 

formannskapet den 8.12.15 viser nytt boligområde for del av eiendommen som ligger ovenfor 

vegen. Området nedenfor vegen er imidlertid vist til LNF-område. Området nord for 19/9 er 

vist til nytt boligområde, B7. Vi ønsker at dette utvides sørover slik at det også omfatter 

eiendommene gnr/bnr 19/9 og 19/20. Bakgrunnen er at det er mangel på boliger på Frøya, 

området er sentrumsnært og vil kunne gi attraktive, og etterspurte, sjønære boliger. Området 

er av samme beskaffenhet/bonitet og med samme arealbruksinteresser, som det nye 

boligområdet det grenser inntil mot nord og det er naturlig å se disse områdene i 

sammenheng.  
 

Under er område som ønskes til fremtidig boligområde vist med rød strek i et utsnitt av 

forslag til plankart som ble lagt frem for behandling i formannskapet den 8.12.15. 

 

 

Forslag til nytt 

boligområde 



 

Vi imøteser Frøya kommunes tilbakemelding på vårt innspill til utbyggingsprosjekt som har 

arbeidstittel Rabben Panorama.  

 

Med vennlig hilsen 

THM Invest AS 

 

 

Svein Jarle Midtøy 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/75    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV REPRESENTANT MED PERSONLIG VARAREPRESENTANT TIL 

REVISJON MIDT-NORGE IKS  

 

 

Forslag til vedtak: 

Som representant til Revisjon Midt-Norge velges……………. 

 

Som personlig vararepresentant velges…………… 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra Revisjon Midt-Norge. 

 

Saksopplysninger:   

 

I selskapsavtalens §8 fremgår det at representantskapets leder og nestleder er valgkomite for 

valg av styret.  

For at valgkomiteen skal ha et godt grunnlag for sitt arbeid ber Revisjon Midt-Norge om at 

kommunene fremmer forslag til kandidater til styret. 

Selskapet skal innfri lovens krav om representasjon av begge kjønn i styret, og revisjonen ber 

om at kommunene fremmer forslg til en kvinne og en mann. 

 

Vurdering: 

 

For at kommunene, representantskapet og valgkommiteen skal ha det beste grunnlag for valg 

til styret, er det viktig at kommunene fremmer forslag til kandidater til styret. Dette vil bidra 

til en større åpenhet og påvirkning i valgprosessen. 

 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kirsten R. Antonsen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/81    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Administrasjonsutvalget 

Kommunestyret 

 

DEBATTHEFTE KS  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommune ønsker at generelle tillegg skal prioriteres 

2. Frøya kommune ønsker at høyskolegruppene skal prioriteres ved sentrale tillegg. 

3. Frøya kommune mener at fagarbeidere over 10 år skulle vært høyere i forhold til assistenter 

med 20 års ansiennitet. Her skiller kun kr. 4.500. Denne skjevheten burde benyttes av den 

disponible rammen. 

4. Frøya kommune ønsker at det blir sett på arbeidstidsordninger og evt. andre ytelser for de 

som går heltid, spesielt i turnustjenester. 

5. Frøya kommune har ingen forslag om endringer i avtalen i forhold til sykefravær, men ser 

gjerne at ordlyden endres i forhold til lov og avtaleverk. 

6. Frøya kommune viser her til punkt 5. 

7. Frøya kommune støtter KS’ målsetninger i forhold til pensjon. 

8. Frøya kommune ser ingen behov for særskilte endringer i særavtalene som utløper i 2016 

 

 

Vedlegg: 

 

16/81-1 DEBATTHEFTE KS  

  

 

 

Saksopplysninger:   
Våren 2016 skal det forhandles om Hovedtariffavtalen, og gjennomføres sentrale 
lønnsforhandlinger i KS-området. Forhandlingene starter etter påske og fristen er 30. april. Hvis 
partene ikke kommer til enighet går oppgjøret til mekling.  
 
KS har som arbeidsgiverorganisasjon fått fullmakt til å inngå sentrale tariffavtaler på våre vegne. Det 

er Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatet. Dette krever bred forankring hos 

medlemmene, både gjennom gode politiske prosesser i hver kommune og fylkeskommune og på de 

fylkesvise strategikonferansene som KS arrangerer. KS har nå sendt ut årets debatthefte med 



problemstillinger og spørsmål knyttet til det forestående hovedtariffoppgjøret. 

Fylkestinget/kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i den enkelte 

fylkeskommune/kommune, og rådmannen legger derfor frem problemstillingene og spørsmålene i 

debattheftet til politisk behandling. 

1. KS som tariffpart og arbeidsgiverorganisasjon 

KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Som overordnet tariffpart forhandler KS 
på vegne av medlemmene, unntatt Oslo kommune, med fire forhandlingssammenslutninger i de 
sentrale tariffoppgjørene. De fire sammenslutningene er LO Kommune, Unio, YS Kommune, og 
Akademikerne Kommune. Disse representerer til sammen 39 arbeidstakerorganisasjoner.  

I henhold til KS vedtekter skal Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen vedtas gjennom uravstemning 

når oppgjøret er ferdig. For KS som arbeidsgiverorganisasjon er det derfor viktig at medlemmene 

også  tar stilling til forhandlings-/eller meklingsløsningen som sendes til uravstemning. 

Det fremkommer av kommunens delegasjonsreglement at det er YY som avgir stemme på vegne av 

X kommune/fylkeskommune.  

2. Lønnsoppgjør 

Tiden med høy reallønnsvekst ser ut til å være over. Økte priser og høyere arbeidsledighet betyr 
svakere reallønnsvekst enn norske arbeidstakere har vært vant til de siste 15 årene.  

Den økte arbeidsledigheten innen yrker knyttet til petroleumsnæringen bidrar trolig til å trekke ned 
den gjennomsnittlige lønnsveksten for hele økonomien.  

Hovedtariffavtalen gjelder over 420 000 ansatte, som utfører 330 000 årsverk. Den samlede 

lønnsmassen for kommunesektoren 253 mrd. kroner.   

De fleste arbeidstakerne i tariffområdet (ca. 90 prosent) er omfattet av systemet med sentral 

lønnsdannelse. Det vil si at partene sentralt avtaler lønnsendringene. Ved hovedoppgjørene settes 

det vanligvis også av en pott til fordeling ved lokale lønnsforhandlinger. 

3. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer 

Hovedtariffavtalen er et viktig verktøy for arbeidsgiverpolitikken. I tillegg til å regulere lønns- og 

arbeidsvilkår for alle ansatte reguleres også andre ting som pensjon, arbeidstid og ytelser under 

sykdom m.v. 

Tema som kan være aktuelle i tariffoppgjøret 2016 er bidrag for å styrke arbeidet med heltidskultur 

og økt nærvær. Fremtidens rekrutterings- og kompetanseutfordringer belyses også i debattheftet. 

Pensjon ventes å bli et sentralt tema i det kommende tariffoppgjøret. KS ser muligheter for 
tilpasninger i offentlig tjenestepensjon og AFP. Dette kan gi fordeler både for kommunene, 
arbeidstakerne og samfunnet. Regjeringen har startet et arbeid med å utrede mulige endringer.  
Gode offentlige pensjonsordninger er et viktig rekrutteringsargument for kommunene. 
KS´ målsetninger for tilpasningene er at de: 
- gir mer forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgiverne 
-  bidrar til å begrense kostnadsveksten 
- gjør offentlig tjenestepensjon og AFP mer tilpasset arbeidslinjen 
- bygger på de samme prinsipper som alderspensjon i folketrygden  



- legger bedre til rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor 
- sikrer fortsatt gode pensjonsordninger i offentlig sektor 

 

1. Spørsmål til debatt 

I debattheftet for 2016 stilles følgende åtte spørsmål: 

1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres? 
2. Hvilke stillingsgrupper bør eventuelt prioriteres ved sentrale tillegg? 
3. Er det behov for å bruke deler av disponibel ramme til tilpasninger til det nye lønnssystemet? 
4. Hvordan kan Hovedtariffavtalen bli et bedre verktøy for å utvikle en heltidskultur? 
5. Er det behov for endringer i Hovedtariffavtalens sykelønnsbestemmelser for å oppnå en enklere 

praktisering av regelverket. 

6.  Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær? I så fall hvilke? 

7. Er denne gjennomgangen av pensjon i samsvar med kommunens / fylkeskommunens synspunkt? 
8. Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 
2016? I så fall – hvilke endringer?  
 

 

 

Vurdering: 

 

Administrasjonen anbefaler at det blir tatt en diskusjon rundt disse temaene. 
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D eb atth efte – KS sp ør
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I N N H OLD

FORORD

Våren 2016 skal Hovedtariffavtalen
forhandles og det skal gjennomføres
sentrale lønnsforhandlinger i KS-
om rådet.

Som arbeidsgiverorganisasjon har
KS fått fullmakt av medlemmene til å
inngå sentrale tariffavtaler på deres
vegne. Det er Hovedstyret i KS som
vedtar forhandlingsmandatet. Dette
kan imidlertid ikke gjøres uten en bred
forankring hos medlemmene, både
gjennom gode politiske prosesser i
hver kommune og fylkeskommune, og
på de fylkesvise strategikonferansene
som KS arrangerer. Disse konferan -
sene er svært viktige møteplasser for
mandatprosessen i KS. At kommune -
sektoren står samlet bak behov og
prioriteringer, gir KS en solid forhand -
lingsposisjon og grunnlag for å oppnå
et godt forhandlingsresultat på vegne
av medlemmene.

Debattheftet gir nyttig bakgrunns-
informasjon og en oversikt over
sentrale problemstillinger som kan
bli aktuelle i tariffoppgjøret 2016.

Til kommunene
og fylkeskommunene

ARBEIDSGIVERORGANISASJONEN KS,
MANDATPROSESSEN,

MEDLEMMENE OG PARTEN E

03

04

05

1 4

LØN NSOPPGJØRENE I N ORGE
DET INNTEKTSPOLITISKE SAMARBEIDET OG

FRONTFAGET

ØKON OMISKE AN SLAG OG
FORUTSETNINGER FOR 201 6
LAVERE FORVENTET REALLØNNSVEKST

ARBEI DSGIVERPOLI TISKE
UTFORDRINGER

Fylkestinget/kommunestyret har det
overordnede arbeidsgiveransvaret og
KS oppfordrer derfor til at problem-
stillingene og spørsmålene i debatt -
heftet behandles politisk. Svarene er
vesentlige bidrag til vedtak som skal
fattes av KS fylkesmøte (eller fylkes-
styre) i etterkant av strategikonferans-
ene, og som deretter vil inngå som en
viktig del av hovedstyrets beslutnings-
grunnlag når mandatet vedtas.

KS i fylkene inviterer til strategi-
konferanser og fylkesmøter i perioden
januar – mars 2016. Her presenteres
det mer utfyllende og oppdatert
informasjon som grunnlag for dialog
og debatt.

Jeg vil dessuten minne om at med -
lemmenes involvering ikke er over
etter å ha gitt KS tilbakemeldinger før
lønnsoppgjøret. Det er også svært
viktig at medlemmene svarer når
Hovedtariffavtalen sendes på ur-
avstemning forsommeren 2016.

God debatt!

Oslo, november 2015

Lasse Hansen
Administrerende direktør

OFFENTLIG TJENESTEPENSJON
TEMA I 2016

1 7
RESULTATET VEDTAS AV

MEDLEMMENE

SÆRAVTALEFORH ANDLINGEN E I
2016

06
REKRUTTERI NG, LØNN OG
LØN NSFORHANDLI NGER
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Det er Hovedstyrets mandat som er grunnlaget for administra -
sjonens forhandlinger med LO Kommune, Unio, YS Kommune,
og Akademikerne Kommune. Disse re sammenslutningene
representerer 39 arbeidstakerorganisasjoner.

Alle kommuner og fylkeskommuner (unntatt Oslo) har gitt KS
fullmakt til å inngå og si opp sentrale tariffavtaler på vegne av
medlemmene. I henhold til vedtektene skal Hovedtariffavtalen og
Hovedavtalen vedtas gjennom uravstemning. For KS som
arbeidsgiverorganisasjon er det derfor viktig at medlemmene
faktisk tar stilling til forhandlings-/eller meklingsløsningen som
sendes til uravstemning. Hvem som avgir stemme på vegne av
kommunen/fylkeskommunen vil normalt fremgå av delegerings-
reglementet. Alle medlemmer blir bundet av et uravstemnings-
resultat når det foreligger. Det samme gjelder hovedstyrevedtak
der Hovedstyret fatter vedtak om godkjenning av et forhandlings -
forslag (gjelder mellomoppgjøret og sentrale særavtaler).

KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Som
overordnet tariffpart forhandler KS på vegne av medlemmene,
unntatt Oslo kommune, med re forhandlingssammenslutninger.

Arbeidsgiverorganisasjonen KS, mandatprosessen,
medlemmene og partene

...medlemmenes plikter og rettigheter, samt KS’
fullmakter, ligger i vedtektene for arbeidsgiver-
virksomheten? «Medlemmene er bundet av
gjeldende tariffavtaler og er forpliktet til å
fastsette lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i
samsvar med disse.»

Gjennomføring av tariffoppgjør
– i korte trekk

Forber edelser

debatthefte og strategi-
konferanser

vur deringer og
prioriteringer

Mandat fra
hovedstyr et

Forhandlinger

partene utvekser krav/
tilbud i fler e runder

KS kostnadsber egner ,
analyser er og vur der er

kravene

Brudd i
forhandlingene

Forhandlingene
før er til enighet
om ny avtale

Tvungen mekling

Str eik

Når avtalen for eligger
som forhandlingsløsning,

meklingsløsning eller
etter str eik, sendes den

til uravstemning

JA i uravstemningen
betyr at avtalen er vedtatt

og er bindende for
medlemmene

Enighet
VISSTE DU AT...

ARBEIDSGIVERORGANISASJONEN KS, MANDATPROSESSEN, MEDLEMMENE OG PARTENE
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Arbeidslivet i Norge kjennetegnes av sterke og ansvarlige
organisasjoner, koordinerte lønnsoppgjør, partenes tilslutning til
frontfagmodellen, en relativt høy organisasjonsgrad og høy yrkes-
deltakelse. Det inntektspolitiske samarbeidet mellom myndig -
hetene og arbeidslivets parter dreier seg i utgangspunktet om
å få partene til å ta ansvar gjennom å koordinere frem helhetlige
løsninger på tvers av avtaleområdene i Norge. Til grunn for dette
ligger forståelsen av at konkurranseevnen til norsk industri ikke
skal svekkes sammenlignet med handelspartnerne. Det inntekts-
politiske samarbeidet har stort sett virket forpliktende på arbeids -
livets parter og gir grunnlag for felles forståelse av de økonomiske
rammebetingelsene landet står overfor til enhver tid. Koordine-
ringen bidrar til å dempe interessemotsetninger mellom sektorene
og avtaleområdene.

Lønnsoppgjørene i Norge
– det inntektspolitiske samarbeidet og frontfaget
Partene i arbeidslivet i Norge har tradisjonelt selv tatt ansvar for å nne forhandlingsløsninger.
Tilslutningen til frontfagmodellen, og det inntektspolitiske samarbeidet mellom arbeidslivets
parter og myndighetene, bidrar til at lønnsoppgjørene i de store forhandlingsområdene i Norge
blir avtalt innenfor om lag samme økonomiske ramme.

å unngå at lønnsveksten over tid ikke blir høyere
enn hos våre handelspartnere.

å sikre en sunn samfunnsøkonomi med et
sterkt og konkurransedyktig næringsliv og høy
sysselsetting.

Modellen bygger på ideen om at lønnsveksten i Norge
må tilpasses lønnsutviklingen i konkurranseutsatt
industri og næringer. Frontfagsmodellen har bred
tilslutning blant arbeidslivets parter og har følgende
egenskaper:

FRONTFAGSMODELLEN

I praksis fungerer modellen ved at partene i privat
sektor (NHO og LO) forhandler først. Den økonomiske
rammen som her avtales, danner stort sett en «mal» for
de påfølgende lønnsoppgjørene i offentlig sektor.

LØNNSOPPGJØRENE I NORGE
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Økonom iske anslag og foru tsetninger for 201 6
– lavere forventet reallønnsvekst
Økte priser og høyere arbeidsledighet betyr svakere reallønnsvekst enn norske
arbeidstakere har vært vant til de siste 1 5 årene.

...de sentrale forhand -
lingene omfatter om
lag 379.000 ansatte
som utfører om lag
296.000 årsverk? Den
samlede lønnsmassen
inklusiv sosiale kost -
nader utgjør om lag
1 90 milliarder kroner.

VISSTE DU AT...

Årslønnsveksten i Norge har i perioden 2009–201 3 vært på rundt 4 prosent per år. I 201 4
falt veksten til 3,1 prosent. Dette var den laveste nominelle lønnsveksten på 20 år, og real -
lønnsveksten ble om lag 1 prosent. I 2015 vil reallønnsveksten sannsynligvis øke med beskjedne
0,5 prosent, ifølge SSB. De svakere utsiktene for norsk økonomi med økende arbeidsledighet,
særlig innen yrker knyttet til petroleumsnæringen, og redusert lønnsomhet i deler av front-
faget, gir grunnlag for å anta at lønnsveksten vil bli lavere enn det Norge har opplevd de siste
1 5 årene. Den langvarige og sterke svekkelsen av kronekursen medvirker til en importdrevet
prisstigning. Hvis prisveksten blir om lag lik SSBs prognose, vil 201 6 kunne bli et år med lav
reallønnsvekst.

KS vil gjennom det inntektspolitiske samarbeidet arbeide for at det i 201 6 blir gjennomført et
ansvarlig lønnsoppgjør. Det legges til grunn at partene i kommunal sektor forholder seg til den
økonomiske rammen i frontfaget ved lønnsoppgjøret 201 6. Det relativt lave overhenget (foreløpig
anslått til 0,6 prosent i HTA kapittel 4) vil gi et visst handlingsrom til ulike økonomiske elementer.

Finansdepartementet SSB Nor ges Bank

2,82,8
2,9 2,9

2,7

2,5

Prognoser Konsumprisindeks
(KPI) i 2016 i prosent

Prognoser for nominell årslønns-
vekst fra 201 5-201 6 i prosent

ØKONOMISKE ANSLAG OG FORUTSETNINGER FOR 2016
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Rekruttering og kompetanse
Kommunesektoren er arbeidskraftintensiv og tjenestene som
leveres forutsetter høy kompetanse. Utdanningsnivået blant
ansatte er høyt og har økt de siste årene. Det har vært en svak
nedgang i andel årsverk i stillinger uten krav til kompetanse.
Kommuner har utfordringer med å rekruttere ledere, ingeniører,
sivilingeniører, leger, psykologer, sykepleiere og spesialsykepleiere.
Fylkeskommunene rapporterer at det er yrkesfaglærere, ingeniører,
psykologer og økonomer som er vanskeligst å rekruttere.

Rekrutteringsutfordringene blir ikke mindre i årene som kommer.
For å ivareta tjenestebehovet hos innbyggere, og for å erstatte
medarbeidere som forlater sektoren, vil det fram mot 2024 være
behov for å rekruttere i overkant av 60.000 personer – hvert år.
Dersom sektoren samlet klarer å øke gjennomsnittlig stillings-
størrelse og øke avgangsalderen, reduseres behovet for rekrutte -
ringer betydelig.

VISSTE DU AT...

Rekruttering, lønn og løn nsforh andlinger

Kommunesektoren har et stort rekrutteringsbehov. Lønns- og forhandlingssystemet er et viktig
virkemiddel kommunene har for å beholde og rekruttere medarbeidere.

...74 prosent av årsverkene i fylkeskommunene
utføres av medarbeidere med universitets- eller
høgskoleutdanning? Andelen er nær 50 prosent
i kommunene, mens 30 prosent av årsverkene
utføres av medarbeidere med fagbrev/videre-
gående utdanning.

REKRUTTERING, LØNN OG LØNNSFORHANDLINGER
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Sentrale lønnsbestemmelser
Hovedtariffavtalens lønns- og forhandlingssystem er ett av ere
virkemidler for å beholde og rekruttere arbeidstakere, og er ment
å gi kommunene nødvendig eksibilitet for å kunne ta vare på
og skaffe viktig kompetanse og arbeidskraft. Kommunene har
gjennom lang tid etterspurt en utvikling av avtaleverket i retning
av større eksibilitet for selv å kunne tilpasse seg til egne, lokale
rekrutteringsutfordringer. Forhandlings- og lønnsbestemmelsene
er derfor preget av minimumsløsninger. Dette må imidlertid følges
opp av en aktiv arbeidsgiver- og lønnspolitikk som regelmessig
revideres og tilpasses de lokale behovene.

De este arbeidstakerne i tariffområdet (ca. 90 prosent) er omfattet
av systemet med sentral lønnsdannelse (HTA kapittel 4). Det
vil si at partene sentralt avtaler lønnsendringene. Ved hoved -
oppgjørene settes det vanligvis også av en pott til fordeling ved
lokale lønnsforhandlinger. I disse forhandlingene kan kommunen/
fylkeskommunen prioritere blant annet arbeidstakergrupper det
er vanskelig å rekruttere. Potten kan også brukes til å rette opp
eventuelle utilsiktede lønnsskjevheter.

Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens
kompleksitet og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar,
innsats og resultatoppnåelse. Det skal være en naturlig sammen -
heng mellom arbeidstakerens real- og formalkompetanse, kompe -
tanseutvikling og lønnsutvikling. Lønnssystemet i HTA kapittel 4
består av såkalte lønnsstiger, hvor laveste lønnsnivå og tillegg for
ansiennitet er avhengig av kompetansekrav.

...gjennomsnittlig
lønnsvekst for
kommuneansatte
fra 2009 til 201 4 var
21 ,2 prosent? De
som var ansatt i både
2009 og 201 4 (iden -
tiske personer) hadde
en høyere lønnsvekst:
23,3 prosent.

...det over tid har
blitt fordelt om lag
20 prosent av
disponibel lønns-
midlene gjennom
lokale forhandlinger?

VISSTE DU AT...

REKRUTTERING, LØNN OG LØNNSFORHANDLINGER



KS SPØR

1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal
pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?

SEN TRALT LØN N SOPPGJØR

2. Hvilke stillingsgrupper bør eventuelt
prioriteres ved sentrale tillegg?

3. Er det behov for å bruke deler av
disponibel ramme til tilpasninger til det

nye lønnssystemet?
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...40.000 arbeids-
takere får lønns-
utviklingen fastsatt
utelukkende lokalt i
kommunen/
fylkeskommunen?

...endringene i
sentralt lønnssystem
var etterspurt av
både kommunene/
fylkekommunene og
av arbeidstaker-
organisasjonene?

VISSTE DU AT...

Lokal lønnsdannelse
Ledere med økonomi-, budsjett- og personalansvar og stillinger
med høyere akademisk utdanning får lønnen sin fastsatt lokalt
gjennom årlige lønnsforhandlinger. Ved tilsetting og senere
lønnsregulering skal det lokalt blant annet tas hensyn til stillingens
kompleksitet, kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse,
samt lønnsutvikling i tariffområde og kommunens/fylkes-
kommunens totale situasjon, herunder også den økonomiske
situasjon.

Nytt lønnssystem
I 201 5 ble det innført et nytt lønnssystem i kapittel 4. Dette
systemet sikrer arbeidstakerne en minimumsårslønn og garan -
tert lønnsutvikling basert på lønnsansiennitet. Uavhengig av om
arbeidstaker tidligere har blitt innplassert på et høyt lønnsnivå, for
eksempel på grunn av særskilt kompetanse eller rekrutterings -
hensyn, er arbeidstakeren garantert en lønnsutvikling på grunnlag
av den lønnen vedkommende har, forutsatt at vedkommende ikke
har oppnådd full lønnsansiennitet.

Innføringen av det nye lønnssystemet har imidlertid ført til enkelte
utilsiktede lønnsskjevheter. På sikt er det et felles mål for partene
å utjevne slike utilsiktede lønnsskjevheter. Dette kan gjøres blant
annet ved pro len på det sentrale lønnsoppgjøret og dels ved
lokale lønnsforhandlinger.

REKRUTTERING, LØNN OG LØNNSFORHANDLINGER
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Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og
praktiserer. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 201 5 viser at ertallet av kommuner og
nær alle fylkeskommuner har vedtatt en lokal arbeidsgiverpolitikk. Forankring hos folkevalgte,
ledere, tillitsvalgte og ansatte er vesentlig. Kommuner og fylkeskommuner med lokale arbeids -
giverstrategier mener at det bidrar til bedre lederskap, styrket samarbeid, redusert sykefravær,
mer heltid og bedre omdømme.

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resu ltater

Hovedtariffavtalen
Hovedtariffavtalen er et viktig verktøy for arbeidsgiverpolitikken.
Hovedtariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle
arbeidstakerne i kommunene og fylkeskommunene. I tillegg
regulerer hovedtariffavtalen andre vilkår, som blant annet pensjon,
arbeidstid, ytelser under sykdom, svangerskap og fødsel.

Heltidskultur
Den høye deltidsandelen er en stor utfordring for kommunene og
det ligger et stort arbeidskraftpotensial i å redusere den andelen
som jobber deltid. I september 201 5 undertegnet KS, Fagfor -
bundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund «Det store heltidsvalget
201 5», en forsterket innsats for å nå målet om en kommunesektor
basert på hele stillinger. Det er bred enighet om at heltidskulturen
må bygges lokalt i kommunene. Partene påpeker likevel at hoved -
tariffoppgjøret 201 6 kan gi et positivt bidrag, for eksempel ved å
revidere retningslinjene i Hovedtariffavtalen.

...nesten 9 av 1 0
ansatte i offentlig
sektor (88 prosent)
er stolt av den
jobben de har, og
at det store er-
tallet identi serer
seg med sitt yrke?

...67 prosent av de
ansatte i helse- og
omsorgssektoren
jobber deltid?

VISSTE DU AT...

KS vil styrke ledere og
støtte opp under arbei -
det med å rekruttere
og utvikle gode ledere?
Se heftet «Guide til god
ledelse». Guiden kan
du nne på ks.no

ARBEIDSGIVERPOLITIKK GIR GODE RESULTATER



4. Hvordan kan Hovedtariff-
avtalen bli et bedre verktøy for å

utvikle en heltidskultur?

H ELTI DSKU LTU R

KS SPØR
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...både Hovedtariffavtalen og folketrygd -
loven regulerer sykelønnsrettigheter for
arbeidstakere? Bestemmelsene ses i
sammenheng og utfyller hverandre. På
enkelte områder er de forskjellige.

...samlede kostnader for sykefravær i
kommunal sektor er på omtrent 22
milliarder i året? Av dette betaler kom -
muner og fylkeskommuner 1 2 milliarder,
mens Folketrygden dekker 1 0 milliarder.
Hvert prosentpoengs nedgang i syke-
fraværet sparer samfunnet for omtrent
2,2 milliarder.

...ansatte i kommuner og fylkeskommuner
har den høyeste arbeidsgleden i Norge?
Dette er målt ut fra omdømme, ledelse,
samarbeid, daglig arbeid, lønns- og
arbeidsvilkår, faglig og personlig utvikling
(European Employee Index).

Tiltak for økt nærvær
Høyt sykefravær er fortsatt den største abeidsgiverpolitiske
utfordringen i kommuner. I fylkeskommunene er sykefraværet noe
lavere. Sykefraværet har vært stabilt de senere årene. Kvinner har
mer enn 80 prosent høyere fravær enn menn. En stor kvinneandel
blant de ansatte i kommunal sektor forklarer en del av det høye
sykefraværet i deler av sektoren.

Sykelønnsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen
Etter folketrygdloven beregnes sykepengene ut fra et historisk
grunnlag. Arbeidstaker som mottar sykepenger etter folketrygd-
lovens regler vil derfor ikke nyte godt av lønnstillegg gitt i sentrale
og lokale forhandlinger, ansiennitetsopprykk, tillegg for helge- og
høytider og en eventuell planlagt endring i variable tillegg. Dess -
uten er sykepengegrunnlaget begrenset til 6 G og arbeidstaker
har kun rett til feriepenger beregnet på grunnlag av 48 dager, slik
at en arbeidstaker som har vært langtidssykemeldt ikke vil få fulle
feriepenger.

Hovedtariffavtalen sikrer arbeidstakerne full lønn og feriepenge -
opptjening ved sykdom som om vedkommende var i arbeid. Det
betyr at sykdom ikke påfører arbeidstakerne i kommunal sektor
økonomisk tap, så lenge vilkårene for å få lønn under sykdom
oppfylles. Partene har avtalt denne tilsiktede rettigheten for
arbeidstakerne gjennom forhandlinger.

Hovedtariffavtalen gir imidlertid arbeidstakerne rett til sykepenger
i ere tilfeller enn det som følger av folketrygdloven, samtidig som
det i enkelte tilfeller kan være vanskelig å fortolke sammenheng-
en mellom lov og avtaleverk. Ved å endre ordlyden i enkelte av
Hovedtariffavtalens sykepengebestemmelser, vil forholdet mellom
loven og avtaleverket bli lettere å forstå og praktisere. Gjennom
en annen og bedre bruk av ressursene, får arbeidsgiver dessuten
større muligheter til å ivareta IA-arbeidet og det overordnede må -
let om økt nærvær. Det gjelder forebyggende arbeid og arbeidet
med å tilrettelegge slik at syke arbeidstakere kommer tilbake i
arbeid.

VISSTE DU AT...

ARBEIDSGIVERPOLITIKK GIR GODE RESULTATER



13

5. Er det behov for endringer i hoved -
tariffavtalens sykelønnsbestemmelser
for å oppnå en enklere praktisering av

regelverket?

6. Er det behov for endringer i avtale-
verket som kan bygge opp under økt

nærvær? I så fall hvilke?

SYKELØN N & NÆRVÆR

KS SPØR
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Offentlig tjenestepensjon – tema i 201 6
KS ser muligheter for tilpasninger i offentlig tjenestepensjon og AFP som kan gi fordeler både
for kommunene, arbeidstakerne og samfunnet. Regjeringen har startet et arbeid med å utrede
mulige endringer. Pensjon er dermed ventet å bli et sentralt tema i tariffoppgjøret 201 6.

...«Levealders-
justering» betyr at
pensjonen reduseres
forholdsmessig ved
økende levealder?
Så lenge levealderen
øker, må hvert årskull
jobbe lenger enn det
forrige for å oppnå
samme pensjon.

...om du har vært
medlem av ere
offentlige tjeneste -
pensjonsordninger,
vil en egen over-
føringsavtale sikre at
de ulike periodene
blir slått sammen?

Bakgrunn
Tjenestepensjonsordningene i Statens pensjonskasse er
lovhjemlet og kan dermed endres av Stortinget. I KS’ tariff-
område ligger tjenestepensjonen i Hovedtariffavtalen og må
derfor endres gjennom forhandlinger. Kommunesektorens
ansatte fordeler seg på begge ordningene, fordi undervinings-
personalet og sykepleierne er medlemmer i lovfestede
ordninger.

Arbeidet med pensjonsreformen startet i 2001. Målet med
reformen var å sikre bærekraftige velferdsordninger ved å
begrense den fremtidige kostnadsveksten i folketrygden, og å
legge til rette for økte skatteinntekter ved å få arbeidstakerne
til å stå lenger i arbeid, den såkalte arbeidslinja. Systemet
med levealdersjustering og at den fremtidige pensjonsytelsen
vil bli høyere ved å utsette pensjoneringstidspunktet, ventes å
føre til at folk blir værende lenger i arbeid. Levealders-
justeringen er et sentralt virkemiddel for å redusere kostnads -
veksten i folketrygden.

Pensjonsforhandlingene i 2009
Ved forhandlingene i offentlig sektor i 2009 ble partene enige
om en delvis tilpasning av offentlig tjenestepensjon til pensjons-
reformens prinsipper. Det ble avtalt at økende levealder skal
gi lavere pensjon, og det ble avtalt nye regler for årlig regu -
lering av pensjoner under utbetaling, begge deler i tråd med
Stortingets pensjonsvedtak. Disse to endringene bidrar til å
begrense fremtidig kostnadsvekst og gir kommunene større
forutsigbarhet for fremtidig pensjonskostnader.

Det var viktige endringer som ble gjennomført i 2009. Men
offentlig tjenestepensjon og AFP bidrar ikke tilstrekkelig til
arbeidslinja. Offentlig AFP er særlig utfordrende, fordi den
fortsatt er en tidligpensjonsordning der arbeidstaker må fratre
stillingen før fylte 67 år. Privat AFP derimot, er endret til en
livsvarig ytelse, som kan tas ut eksibelt og kan kombineres
med arbeidsinntekt uten avkortning av pensjonen.

VISSTE DU AT...

OFFENTLIG TJENESTEPENSJON
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gir mer forutsigbare pensjonsutgifter for
arbeidsgiverne

bidrar til å begrense kostnadsveksten

gjør offentlig tjenestepensjon og AFP mer
tilpasset arbeidslinjen

bygger på de samme prinsipper som alders-
pensjon i folketrygden

legger bedre til rette for mobilitet mellom
offentlig og privat sektor

sikrer fortsatt gode pensjonsordninger i
offentlig sektor

KS’ målsetninger for tilpasningene er at de:

offentlig ansatte skal hvert år tjene opp
pensjonsrettigheter fra første krone. Dette
sikrer at også personer med lave stillings -
størrelser opparbeider pensjonsrettigheter.
En ordning hvor en forlater sluttlønns-
prinsippet gir større forutsigbarhet hva
gjelder kostnader for arbeidsgiver.

tjenestepensjonen skal, som alderspensjon
i folketrygden, kunne tas ut fra fylte 62 år.
Senere uttak gir høyere årlig pensjon.

arbeid og pensjon skal kunne kombineres
fritt uten avkortning.

pensjonen beregnes som en nettoytelse og
kommer i tillegg til ytelsene fra folketrygden,
dvs. at de kompliserte samordningsreglene
elimineres.

Tilpasninger til folketrygden
En tilpasning av offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP til
folketrygden vil kunne bety at inntekt og pensjon kan kom -
bineres uten avkortning av pensjonsytelsen. Det vil også bli
bedre muligheter for å kompensere for levealdersjusteringen.

Gode offentlige pensjonsordninger er et viktig rekrutterings-
argument for kommunene. Det er nødvendig med tilpasninger
dersom pensjon fortsatt skal være det, også ovenfor yngre
arbeidstakere. F.eks vil verdien av dagens offentlige AFP
svekkes for yngre årskull, ved at det blir lite attraktivt å ta ut
AFP når alderspensjonsnivået blir stadig lavere med økende
levealder. KS mener derfor det er behov for ytterligere tilpas -
ning av offentlig tjenestepensjon og AFP. Slike tilpasninger vil
innebære fordeler både for de ansatte, arbeidsgivere i stat og
kommune og for samfunnet.

Det har lenge vært tilnærmet like pensjonsregler i stat og
kommune. For det første har dette vært ønskelig både av
kommunene, staten og arbeidstakerorganisasjonene. For det
andre er det formalisert gjennom forskrift og overførings-
avtalen som forutsetter en felles pensjonsordning. KS mener
dette bør videreføres. Samarbeidet med staten i pensjons -
spørsmål er derfor svært viktig.

Tilbakemeldinger til KS
Behovet for endringer i offentlig pensjon og AFP ble omtalt i
debattheftet 2015 og gjennomgått på strategikonferansene.
En sammenfatning av fylkesmøtenes uttalelser viser at en ny
pensjonsordning bør bygge på følgende prinsipper:

Videre viser tilbakemeldingene at pensjonsordningene må
oppleves som gode og trygge, for på den måten å være et
rekrutteringsargument. Det ble også gitt tilbakemelding om at
særaldersgrensene må økes og det må vurderes hvilke yrker
som fortsatt har behov for slike aldersgrenser.

I KS’ tariffområde er alminnelig aldersgrense 70 år og om lag
en tredel av arbeidstakerne er omfattet av særaldersgrenser.
Regjeringens utredningsarbeid om mulige endringer i de
offentlige tjenestepensjonsordningene omfatter ikke sær-
aldersgrenser eller endringer i aldersgrenseloven. KS anser at
endringer i de tariffestede aldersgrensene må avvente
regjeringens utredningsarbeid, og forventer ikke at alders -
grenser vil bli et forhandlingstema i 201 6.

OFFENTLIG TJENESTEPENSJON
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7. Er denne gjennomgangen av
pensjon i samsvar med

kommunens/fylkeskommunens
synspunkt?

OFFENTLIG
TJENESTEPENSJON

KS SPØR
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I tillegg til Hovedtariffavtalen er det inngått 1 6 ulike sentrale
særavtaler. 1 3 av disse har utløp 31 .1 2.201 6 og planlegges
reforhandlet i løpet av høsten 201 6. Avtalene forhandles under
fredsplikt. Det er Hovedstyret som i henhold til arbeidsgiver-
vedtektene gir mandat for disse forhandlingene og som har full -
makt til å vedta resultatet. Avtalene regulerer i hovedsak særskilte
vilkår for ulike tjenesteområder og/eller yrkesgrupper. Les mer om
særavtalene på ks.no.

Resu l tatet vedtas av m edl em m en e
Så snart vi har et forhandlings-/meklingsforslag, sendes det
medlemmene til uravstemning. I uravstemningsperioden gjennom -
føres informasjonskonferanser i fylkene. Bruk stemmeretten! Når
resultatet er vedtatt vil KS informere om hvordan resultatet skal
iverksettes.

Særavtal eforh an dl i n ger i 201 6

RESULTATET VEDTAS AV MEDLEMMENE OG SÆRAVTALE FORHANDLINGER I 2016



8. Ser kommunen/fylkeskommunen
behov for særskilte endringer i sær -

avtalene som har utløp i 2016?
I så fall – hvilke endringer?

SÆRAVTALENE

KS SPØR



Hovedavtalen. Grunnleggende spilleregler blant annet om
forhandlingsordning, partsforhold, medbestemmelse og
samarbeid.

HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS-området.
Hovedtariffavtalen er 2-årig, og er inngått mellom KS og
arbeidstakerorganisasjonene med utløp 30. april 2016.
Avtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte.

Hovedtariffoppgjør. HTA inngås for to år. I hovedtariff-
oppgjør kan det forhandles om hele HTA og det føres
samtidig sentralt lønnsoppgjør.

Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten som i
sentrale tariffavtaler ikke følger av tarifftillegg. For eksempel
ansiennitetsopprykk, endringer i lønn ved skifte av stilling
eller at ny medarbeider får høyere eller lavere lønn enn den
som sluttet.

Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor
mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennom -
snittsnivået for hele året. Det forteller dermed hvor stor
lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke
gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre
året.

Økonomisk ramme: Angir lønnsoppgjørets kostnad, det
vil si hvor mye lønnsveksten øker fra et kalenderår til neste.
Lønnsoppgjør beregnes som årslønnskostnad.

Frontfagmodellen/forhandlingsmodellen innebærer at
lønnsveksten koordineres i hele arbeidslivet. Lønnsveksten
for industrien (frontfaget) brukes som «normalutvikling» og
legger premissene for lønnsvekst i skjermede næringer/
sektorer. Pro len på oppgjørene bestemmes innenfor den
enkelte sektor.

ORD OG U TTRYKK
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: 614  

Arkivsaksnr.: 16/95    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

NY HOVEDBRANNSTASJON - SISTRANDA  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

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

2015.  

 

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

det gjelder de innkomne anbud vedtar kommunestyret følgende: 

 

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

brannstasjon på Sistranda. 

 

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

Eiendomsutvikling AS med brannstasjon plassert på Melkstaden i sambruk med KN 

Entreprenør AS er det mest økonomiske fordelaktige og det vises her til den vekting 

som er foretatt i samsvar med tildelingskriteriene gitt i konkurransegrunnlaget.  

 

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

leiekontrakt for leie av brannstasjon inkludert fellesarealer i sambruk med KN 

Entreprenør AS, samt utearealer i henhold til anbud mottatt 07.12.2015 og supplert 

med anbudspris på leie av råtomt mottatt 06.01.2016. 

 

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

Eiendomsutvikling AS som fester om feste av nødvendig festetomt fra Gnr. 22, bnr. 

55 på Melkstaden. Festeavgiften fastlegges til samme størrelse som for resten av 

festekontraktene i Nordhammarvik næringspark. 

 

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

det er klare avtaler for bruken av utearealer inkludert parkering. 

 

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

økning av leiekostnadene innpasses i budsjettet/økonomiplanen fra og med 2017. 

 



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

varsel om vedtak er mottatt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Anbudsprotokoll 

Særutskrift fra k-sak 63/15 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksbehandling og utredning i forbindelse med ny brannstasjon 

 

Saksopplysninger:   

 

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

bygging av ny brannstasjon på Sistranda. I konkurransegrunnlaget skulle det forutsettes både 

kjøp av nøkkelferdig bygg m/tilstrekkelig tomt og et bygg som leies over 10 år med opsjon på 

ytterligere leie i 10 år. Det skulle bes om pris for ulike alternative lokaliseringer, henholdsvis 

på Siholmen og på Melkstaden. 

 

 

 

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

mottatt 3 anbud som følger: 

 

Anbyder Tilbud – kjøp 

(ekskl. mva) 

Tilbud leie 

pr. år 

(ekskl. mva) 

Byggetid 

1. Ruta Entreprenør AS,   

Trondheim 

19.990.000,- 1.990.000,- 8 mndr. 

2. KN Eiendomsutvikling AS,             

Hitra 

13.777.660,-  

+ leie av fellesareal pr. 

år kr. 594.000,- 

1.400.000,- 210 arb. 

dager 

(10,5 mnd) 

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

 

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

anbud når det gjelder selve bygget og opparbeidet uteareal. 

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

inntegnet på tomten blir denne for liten til det bygget som er tilbudt og til det nødvendige 

utearealet. Uansett er deres tilbud så høyt at det ikke vil nå opp i konkurransen. 

 

Som det fremgår av anbudsprotokollen er det anbyder nr. 2 og 3 som er rimeligst og med 

bakgrunn i dette ble det så på nytt sendt forespørsel til disse anbyderne om å komme med pris 

på råtomt både for kjøp og leie. Anbudsfrist var her satt til 06.01.2016.  

 

 

Anbyder nr. 2 har kommet med følgende priser: 

 



 Kjøp av tomt: kr. 1150,- pr. m2 

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

 

Anbyder nr. 3 har kommet med følgende priser: 

 

 Kjøp av tomt: kr. 1.210.000,-  

 Leie av tomt:  kr.      50.000,- 

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

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

Alle priser er ekskl. mva. 

 

Tar man utgangspunkt i de kjøp/leiepriser for råtomt på 2300 m2 som er tilbudt fra tilbyder 

nr. 2 og 3 så får man følgende totale priser ekskl. mva.: 

 

KN Eiendomsutvikling AS: 

 

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

 Leie:  kr.   1.469.000,- pr. år 

 Innløsningssum etter 20 år leie: kr. 8.200.000,- 

 

Frøy Eiendom AS: 

 

 Kjøp: kr. 19.000.000,- 

 Leie:  kr.   1.499.600,- pr. år 

 Innløsningssum etter 20 års leie: kr. 12.000.000,- 

  

 

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

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

eget bygg som ligger inntil brannstasjonen og i sitt tilbud er det forutsatt felles vaskehall, 

møterom og treningsrom. Dette var det åpnet for i konkurransegrunnlaget. 

 

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

fellesarealene som ovenfor nevnt må det betales årlig leie for. Dette utgjør kr. 594.000,- pr. år 

og dette inkluderer alle driftsutgifter som strøm, renhold, kommunale avgifter, samt at 

møterom, vaskerom og treningsrom er innredet med nødvendige møbler og utstyr. 

Disse utgiftene for inngåelse av leieavtale vil også bli betalt av utleier for fellesarealene. For 

de arealer som kun omfatter selve brannstasjonen må leietaker betale strøm, vann og kloakk. 

 

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

vedlikehold av ventilasjon, varmepumper og porter. 

 

Vurdering: 

 

I konkurransegrunnlaget er det inntatt følgende tildelingskriterier: 

 

Pris 60% 

Funksjonalitet/planløsninger 30% 

Byggetid 10% 



 

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

vurderinger for henholdsvis kjøp og leie. Det gis poeng ut fra de priser som er gitt og 

funksjonaliteten til bygget med utearealer. Høyeste poengsum er 10 for hver enkelt kriterie og 

poengsummen multipliseres så med prosenten for vekting. Den som for høyeste poengsum er 

beste anbyder 

 

KJØP AV NØKKELFERDIG BYGG: 

 

KN Eiendomsutvikling AS: 

 

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

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

                                                                         men noe oppveies med at det er store arealer,  

samt kortere avstand til risikoobjekter fra 

Melkstaden) 

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

SUM     = 8,96 

 

Frøy Eiendom AS: 

 

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

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

                     risikoobjekter.) 

Byggetid: 10.0 poeng x 0.1 = 1,0  

SUM     = 9,91 

 

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

 

LEIE AV BYGG M/UTEAREALER: 

 

KN Eiendomsutvikling AS: 

 

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

Funksjonalitet   9,5 poeng x 0,3 = 2,85 

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

SUM     = 9,80 

 

Frøy Eiendom AS: 

 

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

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

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

SUM     = 9,73 

 

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

KN Eiendomsutvikling AS. 

 



Administrasjonen er etter kommunens delegeringsreglement gitt fullmakt til å anta anbud. I og 

med at vi har 2 ulike «vinnere» alt etter om man skal eie eller leie, må antakelse av anbudet 

ses i sammenheng med valg av eierform. Dette er det formannskap og kommunestyre som må 

ta stilling til. 

 

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

med oppføring av nybygg på Mestatomta som selskapet kjøpte i sommer. De forutsetter i sitt 

tilbud at de får erverve kommunens eiendom sør og øst for Mestatomta. Dette for at de skal 

få plass både til brannstasjon og sitt eget bygg med utearealer. De har allerede søkt om å få 

kjøpe/leie denne eiendommen, men vi har avventet denne saken inntil plassering av 

brannstasjon er avklart. 

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

når det gjelder vaskehall, møterom og treningsrom. Disse arealene skal etter tilbudet fullt ut 

driftes av KN Entreprenør inkl. strøm og renhold og er derfor inkludert i leieprisene som er 

tilbudt. Det må også inngås klar avtale med KN Entreprenør AS når det gjelder bruk av 

utearealet, slik at utrykning og ikke minst parkering for mannskapet sin biler ikke er sperret av 

maskiner og utstyr fra utleier. 

 

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

Tomta er tilstrekkelig for de aktiviteter som skal foregå og her er minimale konflikter med 

annen trafikk eller bruk av utearealet. Det må her tillegges at dersom dette alternativet blir 

valgt så må det finnes annen lokalitet for Frøyafestivalen i fremtiden. 

 

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

temperaturen over null i de lokaler vi i dag benytter. Dette er en nødløsning som ble stillet til 

rådighet i fjor vinter og som ikke er en løsning for neste vinter. Med de temperaturer vi nå har 

så må garasjeanlegget oppvarmes med to varmekanoner. Dette er svært kostbart og går 

utover budsjettet innen brannvern som kunne vært benyttet til andre viktige tiltak. 

 

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

og det er allerede kommet reaksjoner fra verneombud. Dette går på garderobeforhold og ikke 

minst manglende ventilasjon av branngasser som avgis fra brannbekledningen.  

 

Etter rådmannens vurdering må det nå snarest igangsettes bygging av ny brannstasjon, slik at 

vi kan møte en ny vinter uten at man må ha slike nødløsninger som man har i dag. Skal Frøya 

kommune har et slagkraftig brann- og redningsvesen så krever dette at man har 

tilfredsstillende lokaler både med hensyn til mannskap og utstyr. 

 

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

formålstjenlig å gå inn i en avtale om leie av brannstasjon. Vi leier i dag brannstasjon inkludert 

areal for FIG og IUA. Totalt utgjør dette en årlig budsjettert leie på totalt 444.000,- + mva. 

Ut fra de tilbud vi nå har mottatt betyr dette en økt utgift på ca. kr. 1 mill pr år for leie av et 

nytt bygg. Med den byggetid som er angitt i tilbudene vil ikke et bygg stå ferdig før på slutten 

av 2016 og en leieutgift vil derfor ikke påløpe før fra budsjettåret 2017. 

 

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

Eiendomsutvikling AS om leie av lokaler til brannstasjon med plassering på Melkstaden. 

Kontraktforhandlingene tar utgangspunkt anbudet fra KN Eiendomsutvikling AS om leie av 

lokaler mottatt 07.12.2015 og supplert med tilbud om leie av råtomt mottatt 06.01.2016. 



 

Det gjøres oppmerksom på at alle tilbyderne har 10 dagers klagerett på antakelse av anbud. 

 

 

 

 

 

 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Fredheim Arkiv: A22 &00  

Arkivsaksnr.: 16/172    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE  

 

 

 

  

Forslag til vedtak:  

 

Kommunestyret vedtar framlagte endringer i vedtekter for SFO, gjeldende fra 1.1.2016.  

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

 

 Reviderte vedtekter SFO, gjeldende fra 1.1.2016  

 Timesatser SFO, gjeldende fra 01.01.2016  

 

 

 

Saksopplysninger/vurdering:  

 

Det henvises til sak 15/1225 i HFD der det foreligger et vedtak om å endre SFO- vedtekter iht 

innføring av søskenmoderasjon på 30% , samt innføring av timebasert betaling. De nevnte 

endringer vil gjelde fra januar-2016.  

Det har kommet innspill til administrasjonen i Frøya kommune om å se på kostnadsnivået for SFO 

i Frøya kommune.  

Rådmannen har tidligere orientert om dette i HFD, der sammenlignbare tall fra 5 andre kommuner 

ble lagt fram.  

Prisnivået varierer fra kommune til kommune, men det går fram av kartleggingen at Frøya 

kommune ligger noe over i pris på heltidsplass og noe under på redusert tilbud.  

Flere kommuner tilbyr også søskenmoderasjon, samt et mer fleksibel timebarert tilbud.  

Det ble derfor gitt et oppdrag om å se på mulighetene for å redusere kostnadsnivået, med et klart 

overordnet mål om at flere foresatte benytter et godt pedagogisk og inkluderende tilbud.  

Det legges herved fram for HFD og KST reviderte endringer i SFO- vedtekter på bakgrunn av 

dette.  

Det er rådmannens oppfatning at fleksibiliteten i dagens ordning praktiseres noe ulikt ved de 

enkelte skolene, som regel med utgangspunkt i en ulik skolestart pga skoleskyss.  



Ved å innføre betaling pr. time opphold og ikke innenfor tre store kategorier oppholdstid, vil man 

få en mer rettferdig og lik ordning.  

Ved innføring av søskenmoderasjon, så åpner man også for at flere familier ønsker å benytte 

tilbudet.  

 

Når det gjelder vurdering av mulig kostnadsreduksjon, så er rådmannen av den oppfatning at den 

ikke er veldig sannsynlig. Basert på tilbakemeldinger fra de største skolene, vil man tvert i mot 

kunne se for seg en mulig inntekstsøkning, i all hovedsak basert på at  

- flere benytter seg at tilbudet når timeprisen slår ut rettferdig  

- eldre søsken som er tatt ut pga kostnadsnivået, tas inn igjen og benytter et tilbud pr. time som 

inkluderer en søskenmoderasjon. 
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