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Saknr: 63/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

11.04.2019 

Arkivsaksnr: 

19/914 

Sak nr: 

63/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

63/19 Formannskapet 11.04.2019 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.04.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 02.04.19 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 02.04.19 

 



Saknr: 64/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

11.04.2019 

Arkivsaksnr: 

19/965 

Sak nr: 

64/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

64/19 Formannskapet 11.04.2019 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatenen tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Referat fra Samarbeidsforum Hitra og Frøya 13.03.2019 

Uttalelse fra Orkdalsregionen til fylkeskommunens godsstrategi 

 



Saknr: 65/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

11.04.2019 

Arkivsaksnr: 

18/3228 

Sak nr: 

65/19 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

S82 &13 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

192/18 Formannskapet 04.12.2018 

166/18 Kommunestyret 13.12.2018 

26/19 Formannskapet 26.02.2019 

13/19 Kommunestyret 28.02.2019 

65/19 Formannskapet 11.04.2019 

/ Kommunestyret  

 

KLAGE PÅ DETALJPLAN, MILJØ-, TRANSPORT OG ANLEGGSPLAN (MTA) - FRØYA 

VINDKRAFTVERK  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken ettersendes 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.02.2019 sak 13/19 

 

Vedtak: 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og oversender 

NVE følgende tilleggsuttalelse:  

  

Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket, som vil gi negative 

konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya kommune krever derfor 

at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE tillater høyder i tråd med tidligere kommuniserte 

planer. 

   

Vedtatt med 13 mot 9 stemmer. 

 

Frøya kommune ber NVE sikre at konsekvensene av de foreslåtte endringene av møllehøyde og turbinstørrelse 

utredes og behandles i samsvar med forskrift om konsekvensutdredning. 

 

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til 

vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. NVE bes om å avvente endelig behandling av detaljplan/ 

MTA inntil folkeavstemning er avholdt. 

 

Enstemmig. 

  

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.02.19: 

 

Kristin Furunes Strømskag erklærte seg inhabil da hun er involvert med saksbehandlingen i saken. 

Kjartan Ervik tiltrer møtet under behandling av saken. 

 

Følgende forslag til tilegg i vedtak ble fremmet av Ap og Sv: 
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Frøya kommune ber NVE sikre at konsekvensene av de foreslåtte endringene av møllehøyde og turbinstørrelse 

utredes og behandles i samsvar med forskrift om konsekvensutdredning. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Formannskapets innstilling: 

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og oversender 

NVE følgende tilleggsuttalelse:  

  

Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket, som vil gi negative 

konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya kommune krever derfor 

at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE tillater høyder i tråd med tidligere kommuniserte 

planer. 

  

Vedtatt med 13 mot 9 stemmer avgitt av H, V, Sp og Frp. 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til 

vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. NVE bes om å avvente endelig behandling av detaljplan/ 

MTA inntil folkeavstemning er avholdt. 

 

Enstemmig. 

 

 

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

1. Kommunestyret ber rådmannen om å utforme et brev til tiltakshaver av den planlagte vindmølleparken, der det 

orienteres om at vindmøller med samlet høyde på 180 meter og turbinstørrelse på 4,3 MW vil kreve 

planendring/ny dispensasjon fra kommuneplanens arealdisponering til LNF-formål, og at dispensasjon innvilget 

10.03.2016 ikke gir rett til å etablere annet en det anlegget som var beskrevet i konsesjonssøknad fra mars 2012 

og NVEs konsesjonsvedtak fra 2012. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å sendte NVE et brev i samsvar med ovennevnte strekpunkt. 

 

3. Kommunestyret legger til grunn at kommunens dispensasjonsvedtak av 10.03.16 faller bort etter 3 år, hvis ikke 

anleggsarbeidene for dispensasjonspliktige tiltak i det kartfestede konsesjonsområdet er igangsatt innen utløpet 

av treårsfristen. 

 

Falt med 9 mot 13 stemmer avgitt av Ap og Sv. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.02.2019 sak 26/19 

 

Vedtak: 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og oversender 

NVE følgende tilleggsuttalelse:  

  

Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket, som vil gi negative 

konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya kommune krever derfor 

at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE tillater høyder i tråd med tidligere kommuniserte 

planer. 

  

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til 

vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. NVE bes om å avvente endelig behandling av detaljplan/ 

MTA inntil folkeavstemning er avholdt. 
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Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

 

 

 

 

 

Formannskapets behandling i møte 26.02.19: 

 

 

Rådmanns forslag: 

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og oversender 

NVE følgende tilleggsuttalelse:  

 

«Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket. Kommunestyret i Frøya 

kommune henstiller derfor NVE å pålegge tiltakshaver endring av planlagt vindmøllehøyde, slik at høyden er i 

tråd med tidligere kommuniserte planer» 

 

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til 

vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. Frøya kommune oversender resultatet til NVE så raskt 

dette foreligger. 

 

Falt enstemmig. 

 

 

 

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

 

1.  Formannskapet instruerer rådmannen om å utforme et brev til tiltakshaver av den planlagte 

vindmølleparken, der det orienteres om at vindmøller med samlet høyde på 180 meter og turbinstørrelse 

på 4,3 MW vil kreve planendring/ny dispensasjon fra kommuneplanens arealdisponering til LNF-

formål, og at dispensasjon innvilget 10.03.2016 ikke gir rett til å etablere annet en det anlegget som var 

beskrevet i konsesjonssøknad fra mars 2012 og NVEs konsesjonsvedtak fra 2012. 

 

 

2.  Formannskapet instruerer rådmannen om å sendte NVE et brev i samsvar med ovennevnte strekpunkt. 

 

 

3.  Formannskapet legger til grunn at kommunens dispensasjonsvedtak av 10.03.16 faller bort etter 3 år, 

hvis ikke anleggsarbeidene for dispensasjonspliktige tiltak i det kartfestede konsesjonsområdet er 

igangsatt innen utløpet av treårsfristen. 

 

4.  Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI 

til vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. Frøya kommune oversender resultatet til NVE 

så raskt dette foreligger.Vi ber om at NVE avventer behandlingen til etter folkeavstemningen. 

 

Falt med 4 mot 3 avgitt av Ap. 

 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og oversender 

NVE følgende tilleggsuttalelse:  

  

Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket, som vil gi negative 

konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya kommune krever derfor 
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at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE tillater høyder i tråd med tidligere kommuniserte 

planer. 

  

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til 

vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. NVE bes om å avvente endelig behandling av detaljplan/ 

MTA inntil folkeavstemning er avholdt. 

  

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av V, H, Sp og Frp. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.12.2018 sak 166/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tilrår Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan for Frøya vindkraftverk med 

følgende endringer: 

 

1. Det skal utarbeides en ROS-analyse som kartlegger tidsperioden når myke trafikanter er særlig utsatt på 

veistrekningen FV 714 Nordhammarvika – Nabeita skole – Frøya vindkraftverk. Dette skal danne 

grunnlag for detaljplan for transport av utstyr. Det skal settes en tidsfrist for når utjevnede fartshumper 

ved Nabeita oppvekstsenter skal tilbakeføres.  

 

 

2. Kommunen ønsker at man ser på muligheten for å utarbeide turstier i tilknytning til endepunktene for 

internveiene, slik at man oppnår flere rundløypemuligheter og da sannsynligvis større bruk av området i 

et folkehelseperspektiv. Tilrettelegging av turstier med rundløypemulighet vil også bidra til å lede 

turgåing til ønskede områder. 

 

 

3. Kommunen skal delta i drøftinger om plassering av masseuttak og deponi, da dette kan ha innvirkning 

på elementer tilliggende miljørettet helsevern som støy mv. 

 

4. Plasseringen av turbin 1,2,3,4 og 5 tillates ikke, men flyttes vekk fra området nord-vest i 

konsesjonsområdet, slik at de ikke blir stående mellom reirhylle og næringssøkområde for hubropar. 

Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14 og en kan unngå en utbygging i det viktige 

naturområdet Røssvassmyra og redusere kollisjonsfaren for hubro ved at gjennomflyging til 

fødesøksområdene reduseres. 

 

5. I tabell 7.4, fjerde punkt, om perioder for anleggsarbeid for disse to turbinene, kreves det derfor ikke 

noen hensyn. Formuleringer som så langt det er mulig er uklare retningslinjer. Forstyrrelser i 

hekkeperiode for hubro skal unngås.  

Forstyrrelser av hubro I hekkeperioden 31.01 til 1.10 skal ikke forekomme. 

 

 

6. Følgende tiltak/revidering av tiltak tas inn i tabell 10: Tiltak friluftsliv:  

 

 Et avtalt antall tilrettelagte rasteplasser/gapahuk/utkikkspunkt i området skal opparbeides 

av utbygger. Plassering og utforming skjer i samarbeid med kommunen og/eller frivillige 

organisasjoner.  

 

 Utbygger skal opparbeide en offentlig tilgjengelig parkeringsplass for et visst antall biler 

ved innkjøringen til konsesjonsområdet. 

 

 Tidligere forslag om utleieordning for sykler i området for vindkraftverk tas inn i planen 

igjen. 

 

 

7. Avbøtende tiltak utvides slik at alle naboer kommer under tillatt grense for skyggekast (< 8 timer/år).  
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8. Fylkeskommunen skal utføre oppmerking av kulturminnet Tomasvatnet 1 med sikringssone før 

anleggsstart. 

 

Enstemmig. 

 

9. Turbin 7 flyttes slik at sveipearealet ikke kommer i konflikt med områdene utenfor det opprinnelige 

konsesjonsområdet. 

 

Vedtatt med 21 mot 2 stemmer 

 

 

Alternativt: 

 

Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, særlig ved at 

størrelsen på vindturbinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske 

tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekast for 

omgivelsene. 

 

Vedtatt med 18 mot 3 stemmer 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 13.12.18: 

 

Rep. Kristin Strømskag erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Sv og Sp: 

I første rekke: 

 

Frøya kommune vil ikke tilrå den framlagte MTA med detaljplan for Frøya vindkraftverk, og er av den 

oppfatning at de foreslåtte endringen bare innebærer praktiske og økonomiske hensyn tatt av utbyggeren på 

bekostning av natur- og miljøkvalitetene i og utenfor konsesjonsområdet. Frøya kommune ber 

konsesjonsinnehaveren forholde seg til de opprinnelige planene, med maksimal navhøyde på 84 meter på 

vindmøllene. 

 

Falt med 10 mot 12 stemmer avgitt av Frp. H, V, Sp og Sv. 

 

 

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

 

Alternativt: 

 

Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, særlig ved at 

størrelsen på vindturbinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske 

tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekas for 

omgivelsene. 

 

Vedtatt med 19 mot 3 stemmer avgitt av Pål Terje Bekken, Ann Kristin Kristoffersen og Helge Borgen. 

 

Tillegg i pkt 4: 

Plasseringen av turbin 1,2,3,4 og 5. 

Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14 og en kan unngå en utbygging I det viktige 

naturområdet Røssvassmyra og redusere kollisjonsfaren for hubro ved at gjennomflyging til fødesøksområdene 

reduseres. 

 

Enstemmig. 

 

Tillegg pkt 5: 

Forstyrrelser av hubro I hekkeperioden 31.01 til 1.10 skal ikke forekomme. 
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Enstemmig. 

 

Nytt punkt: 

Turbin 7 flyttes slik at sveipearealet ikke kommer i konflikt med områdene utenfor det opprinnelige 

konsesjonsområdet. 

 

Vedtatt med 19 mot 2 stemmer avgitt av Sv og Sp. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.12.2018 sak 192/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tilrår Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan for Frøya vindkraftverk med 

følgende endringer: 

 

1. Det skal utarbeides en ROS-analyse som kartlegger tidsperioden når myke trafikanter er særlig utsatt på 

veistrekningen FV 714 Nordhammarvika – Nabeita skole – Frøya vindkraftverk. Dette skal danne 

grunnlag for detaljplan for transport av utstyr. Det skal settes en tidsfrist for når utjevnede fatshumper 

ved Nabeita oppvekstsenter skal tilbakeføres.  

 

2. Kommunen ønsker at man ser på muligheten for å utarbeide turstier i tilknytning til endepunktene for 

internveiene, slik at man oppnår flere rundløypemuligheter og da sannsynligvis større bruk av området i 

et folkehelseperspektiv. Tilrettelegging av turstier med rundløypemulighet vil også bidra til å lede 

turgåing til ønskede områder. 

 

3. Kommunen skal delta i drøftinger om plassering av massetak og deponi, da dette kan ha innvirkning på 

elementer tilliggende miljørettet helsevern som støy mv. 

 

4. Plasseringen av turbin nr. 1 og 2 tillates ikke, men flyttes vekk fra området nord-vest i 

konsesjonsområdet, slik at de ikke blir stående mellom reirhylle og næringssøkområde for hubropar. 

Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14, og det er mulig å unngå Røssvasmyra 

innenfor konsesjonsområdet.  

 

5. I tabell 7.4, fjerde punkt, om perioder for anleggsarbeid for disse to turbinene, kreves det derfor ikke 

noen hensyn. Formuleringer som så langt det er mulig er uklare retningslinjer. Forstyrrelser i 

hekkeperiode for hubro skal unngås.  

 

6. Følgende tiltak/revidering av tiltak tas inn i tabell 10: Tiltak friluftsliv:  

 

 Et avtalt antall tilrettelagte rasteplasser/gapahuk/utkikkspunkt i området skal opparbeides 

av utbygger. Plassering og utforming skjer i samarbeid med kommunen og/eller frivillige 

organisasjoner.  

 

 Utbygger skal opparbeide en offentlig tilgjengelig parkeringsplass for et visst antall biler 

ved innkjøringen til konsesjonsområdet. 

 

 Tidligere forslag om utleieordning for sykler i området for vindkraftverk tas inn i planen 

igjen. 

 

7. Avbøtende tiltak utvides slik at alle naboer kommer under tillatt grense for skyggekast (< 8 timer/år).  

 

8. Fylkeskommunen skal utføre oppmerking av kulturminnet Tomasvatnet 1 med sikringssone før 

anleggsstart. 

 



Saknr: 65/19 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 



Saknr: 66/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

11.04.2019 

Arkivsaksnr: 

19/441 

Sak nr: 

66/19 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

S82 &02 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

25/19 Formannskapet 26.02.2019 

12/19 Kommunestyret 28.02.2019 

66/19 Formannskapet 11.04.2019 

/ Kommunestyret  

 

OPPFØLGING AV DISPENSASJONSVEDTAK AV 10.03.2016  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken ettersendes 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.02.2019 sak 12/19 

 

Vedtak: 

Krav om omgjøring av dispensasjonsvedtaket i sak 49/16 tas ikke til følge. 

Denne beslutningen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. 

Dersom det er slik at dispansasjonsvedtaket faller bort etter 3 år, og tiltakshaver ikke har startet utbyggingen 

innen fristen, må ny sak fremmes politisk. 

 

Vedtatt med 12 mot 11 stemmer. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.02.19: 

 

 

Kristin Furunes Strømskag erklærte seg inhabil da hun er involvert med saksbehandlingen i saken. 

Kjartan Ervik tiltrer møtet. 

 

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

 

Kommunestyret tar foreliggende prosessvarsel av 22.01.19 fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, og 

vurderinger av denne fra Advokatfirmaet Bjerkan Stav, til orientering.  

Falt med 11 mot 12 stemmer med Ordførers dobbeltstemme avgitt av Berit Flåmo, Kristin Reppe Storø, Pål 

Terje Bekken, Gunn Heidi Hallaren, Torbjørn Måsøval, Vida Zubaite Bekken, Heidi Taraldsen, Ann Kristin 

Kristoffersen, Harald Lassen, Roar Hammernes og Gustav Gjevik.  

 

Formannskapets innstilling: 

 

Krav om omgjøring av dispensasjonsvedtaket i sak 49/16 tas ikke til følge. 

Denne beslutningen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. 

Dersom det er slik at dispansasjonsvedtaket faller bort etter 3 år, og tiltakshaver ikke har startet utbyggingen 

innen fristen, må ny sak fremmes politisk. 

 

Vedtatt med 12 mot 11 med Ordførers dobbeltstemme avgitt av Eli Ann Karlsen, Sv, Sp, Frp, H og V. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.02.2019 sak 25/19 

 

Vedtak: 

Krav om omgjøring av dispensasjonsvedtaket i sak 49/16 tas ikke til følge. 

Denne beslutningen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. 

Dersom det er slik at dispansasjonsvedtaket faller bort etter 3 år, og tiltakshaver ikke har startet utbyggingen 

innen fristen, må ny sak fremmes politisk. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

Formannskapets behandling i møte 26.02.19: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Krav om omgjøring av dispensasjonsvedtaket i sak 49/16 tas ikke til følge. 

Denne beslutningen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. 

Dersom det er slik at dispansasjonsvedtaket faller bort etter 3 år, og tiltakshaver ikke har startet utbyggingen 

innen fristen, må ny sak fremmes politisk. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av H, V, Sp og Frp. 

 

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

 

Formannskapet tar foreliggende prosessvarsel av 22.01.19 fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, og 

vurderinger av denne fra Advokatfirmaet Bjerkan Stav, til orientering.  

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

Rådmanns forslag: 

Komunestyret vedtar at: 

 

 Dispensasjonsvedtak i sak 49/16 - fattet av Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016, er gyldig. 

 Denne beslutningen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. 

 

Falt enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

 



Saknr: 67/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

11.04.2019 

Arkivsaksnr: 

17/1658 

Sak nr: 

67/19 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

M42 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

104/17 Formannskapet 15.06.2017 

67/19 Formannskapet 11.04.2019 

7/18 Formannskapet 15.01.2018 

103/18 Formannskapet 19.06.2018 

84/18 Kommunestyret  

47/19 Formannskapet 19.03.2019 

35/19 Kommunestyret 28.03.2019 

/ Formannskapet  

 

BOBILTØMMING, LEIEAVTALE  

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til leieavtale ettersendes 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.03.2019 sak 35/19 

 

Vedtak: 

Saken behandles endelig av formannskapet ut fra innspill gitt av kommunestyret 280319. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.03.19: 

 

Rep. Bjørnar Grytvik ba om vurdering av sin habilitet da hans bror er en av tilbyderne. 

Rep. Bjørnar Grytvik ble enstemmig vurdert inhabil. 

 

Møtet lukkes etter § 31.5 med 19 mot 1 stemme avgitt av rep. Knut Arne Strømøy.  

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap/Sv: 

 

Saken behandles endelig av formannskapet ut fra innspill gitt av kommunestyret 280319. 

 

Enstemmig. 

 

Rådmanns forslag: 

 

1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ferdigforhandle en leieavtale med Frøya Transportsenter.  

2. Avtalen blir forelagt Formannskapet til endelig godkjenning. 

3. I avtalen skal det være med en opsjon på tilkobling/tømming av septikk fra småbåter.  

4. Prosjektet finansieres av prosjekt 551499 – Opparbeidelse av næringsareal 

5. Rådmannen innarbeider driftsutgifter i budsjettet for 2020 og i hele leieperioden 

 

Falt enstemmig. 

 

 



Saknr: 67/19 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2019 sak 47/19 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ferdigforhandle en leieavtale med Frøya 

Transportsenter.  

2. Avtalen blir forelagt Formannskapet til endelig godkjenning. 

3. I avtalen skal det være med en opsjon på tilkobling/tømming av septikk fra småbåter.  

4. Prosjektet finansieres av prosjekt 551499 – Opparbeidelse av næringsareal 

5. Rådmannen innarbeider driftsutgifter i budsjettet for 2020 og i hele leieperioden 

 
 

 

 

Formannskapets behandling i møte 19.03.19: 

 

Møtet lukkes etter Kl § 31.5  

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.06.2018 sak 103/18 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 19.06.18: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Saken utsettes. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt av H og Frp. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 7/18 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 15.01.18: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2017 sak 104/17 

 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar at anbudsutlysningen trekkes. 

Rådmannen vurderer andre løsninger og tar saken tilbake til formannskapet høsten 2017. 



Saknr: 67/19 

 

Det vurderes om vi kan bruke eksisterende slamavskillere som Frøya kommune allerede har etablert rundt om i 

Frøya kommune. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 15.06.17: 

 

Bjørnar Gisle Grytvik ba om vurdering av sin habilitet da hans bror er ansatt i Bremnesgruppen. 

Bjørnar Gisle Grytvik ble enstemmig vurdert inhabil. 

 

Arvid Hammernes ba om vurdring av sin habilitet da han tidligere var saksbehandler i saken. 

Arvid Hammernes ble enstemmig vurdert habil. 

 

 

Følgende omforente forslag til tillegg i vedtak ble fremmet: 

Det vurderes om vi kan bruke eksisterende slamavskillere som Frøya kommune allerede har etablert rundt om i 

Frøya kommune. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

    

Saksopplysninger:   

 

Følgende ble vedtatt i sak 35/19: 

 
Etter drøftinger omkring saken i kommunestyrets møte den 28.03.19, gikk rådmannen i dialog med de 3 

tilbyderne om å levere nytt tilbud der alle utgifter ble ivaretatt (både drifts og investeringsutgifter), slik at 

kommunen får kun en årlig driftsavtale med en tilbyder å forholde seg til. 2 av 3 tilbydere leverte i forhold til 

dette.  

 

Tilbudene ble vurdert i formannskapsmøte 02.04.19, hvorpå rådmann fikk i oppgave å jobbe frem en avtale om 

drift og vedlikehold av bobiltømming med den tilbyderen som leverte det laveste anbudet. 

 



Saknr: 68/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

11.04.2019 

Arkivsaksnr: 

19/970 

Sak nr: 

68/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

68/19 Formannskapet 11.04.2019 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



Saknr: 69/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

11.04.2019 

Arkivsaksnr: 

19/972 

Sak nr: 

69/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

69/19 Formannskapet 11.04.2019 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/914    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.04.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 02.04.19 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 02.04.19 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/965    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatenen tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Referat fra Samarbeidsforum Hitra og Frøya 13.03.2019 

Uttalelse fra Orkdalsregionen til fylkeskommunens godsstrategi 

 

 

 

 



 

 

HITRA KOMMUNE 
 

Rådmannen  

   

Postadresse: Telefon:  Bankgiro: Skattekonto: 

 

Hitra kommune  Postmottak 72 44 17 00  4223.59.80139 6345.06.16178 

7240 Hitra Org.nr. 938 772 924  
E-post: postmottak@hitra.kommune.no      Internett: www.hitra.kommune.no 

 

 
 

 
 
   
 
 

Saksbehandler: Laila Eide Hjertø 
Direkte tlf.:  
Dato:  13.03.2019 
 
Saksnr.: 2017/430-11   Arkivnr.:  

 
Fra:  Laila Eide Hjertø 
Til:   
Samarbeidsforum Hitra og Frøya 

 
 
Kopi til: John Lernes, Snillfjord 
 

Referat fra Samarbeidsforum Hitra og Frøya 13.03.2019 
Hjorten Hotell, Fillan fra kl. 12.00 – 15.10. 

Til stede: Ole L. Haugen, Berit Flåmo, Lars Peder Hammerstad, Pål 

Terje Bekken, Arvid Hammernes, Beathe Sandvik Meland, Laila Hjertø. 
Forfall: Eldbjørg Broholm 

 

Sak Tekst Oppf. 

1 Innkallingen ble godkjent. Lars savnet observatør fra 
Snillfjord. Innkalling til ordfører i Snillfjord er avglemt 

av rådmannen i Hitra. 

 

2 Utredning felles brann- og redning: økonomi, 
fagkompetanse, kvalitet må legges på bordet til 

politikerne. Løsningene skal være «godt nok» for våre 

innbyggere, næring osv. – ikke tilfredsstille 
«papirtigrene».  Lokalkunnskap er en viktig kvalitet.  

 

Konklusjon: 

Utarbeide felles ROS-analyse for Frøya og nye Hitra, 

med bistand av ekstern konsulent. 

På bakgrunn av denne finne hva behovet er for kvalitet, 
kapasitet, kompetanse og hva dette vil koste. Avklare 

om dette kan løses i egen region, eller om man må ut 

og samarbeide med større enheter. 

 
 

 

 
 

 

 
Rådm. 

i Hitra 

og 
Frøya. 



 

 Side 2 av 2 

Det skal fremlegges sak for politisk nivå før 

sommerferien 2019. 

 

3 Åpen post: 

 

Tilbakeblikk på saker fremlagt av Lars P. 

Hammerstad: 

 

De fleste punktene er tilbakelagt. 

 
Fylkesvei 714 gjennom Barmanfjorden gjenstår. Felles 

trykk på delstrekninger med utfordringer. 

 
Det som er meldt inn er utbedret. Man bør ta en ny 

offensiv. Problem at veglegemet ikke tåler trykket og 
ny asfalt ikke varer lenge. 

Rådmennene finner 2 – 3 vegstrekninger hver, som 

legges frem til prioritering i de respektive kommunene, 
og en felles henvendelse til Fylkeskommunen. 

 

Nye saker fremlagt av L.P.H.: 

a. Dalpro 
 
Et felles anliggende. Satsningen på Frøya er ikke 

kun et Frøya-prosjekt. Det er et felles prosjekt. 

Hvilket fokus skal eierkommunene ha på 
virksomheten? 

Generell diskusjon om virksomheten. Ny daglig 

leder skal presentere seg og sine planer for driften i 
kommunene. Viktig å ivareta brukerne. Felles 

utålmodighet i forhold til nytt vaskeri på Frøya. 

 

b. Felles politiråd 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Rådm. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 Side 3 av 3 

Har hatt ett møte og skal ha ett til i løpet av 

våren. Planlagt 2 pr. år. Hver kommune venter på 

samarbeidsavtaler for sin kommune.  

Passkiosk? 

Dette er løftet opp og spilt inn til Politimesteren. 

 

c. Legevaktsamarbeid – hva skjer lokalt og opp i 
mot SiO 
 

Ingen endring foreløpig. Legene ønsker mindre 

turnus ikke mere. Skulle gjerne hatt døgnåpen 

legevakttjeneste, men må forholde oss til det 

legene vil være med på. Yngre leger ønsker seg 

et liv utenfor jobb og det legger begrensninger 

på når de vil jobbe. 

 

d. Blått kompetansesenter; forskningsprosjekt 
plastsøppel, marint miljø 
 

Samarbeider om felles aksjonsuke.  

 

Mausund Feltstasjon og Berit har hatt møte med 

Miljøavdelinga hos Fylkesmannen. Stor interesse 

og det blir et dagsseminar hvor kystkommunene 

blir invitert. Svein Arne Andreassen hos 

Fylkesmannen stiller seg bak. 

 

e. Ambulansetjenesten, redusert beredskap 
 

Ambulansetjenesten sin utvikling i forhold til hva 

de kan utføre av førstelinjetjeneste er viktig. Vil 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Råd-

menn 
 

 

 
 

 

 
 



 

 Side 4 av 4 

være en viktig ressurs i tillegg til vår egen 

legetjeneste. Konsultasjoner via nye digitale 

løsninger er på veg inn. 

Hvite ambulanser kan avlaste akuttberedskapen. 

Regionen må stå sammen. 

Berit redegjorde for hva som skjer på Mausund 

og Sula i forhold til innkjøp av hvite biler. 

 

Fagrådet for akuttberedskap kommer til Frøya og 

skal ha møte, viktig å be seg inn til disse. Møtet 

avholdes på Frøya 11.06.19. 

 

f. Helseplattformen, hva gjør vi i fellesskap 
 

Diskuteres i felles formannskapsmøte med 

Trondheim.  

 

g. Dolmsundbrua, vindmåler/bom, gang og 
sykkelveg 
 

Det kommer et dialogmøte mellom kommunen 

og Fylkeskommunen/SVV om løsning. Saken vil 

bli fulgt opp av Hitra kommune. 

 

h. Laksåvika – Aure, Frøya sin deltakelse? 
Beredskap i forhold til sperret tunnel 
 

Det ble referert til brev fra Karin Torset om 

deltakelse i samarbeidet. Det er til behandling på 

Frøya. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 Side 5 av 5 

i. Turistkontor – Kystmuseet har en regional 
funksjon 
 

Samarbeidet mellom kommunene kan bli bedre. 

 

j. Hurtigbåtterminalen – samarbeid, tube over for 
vern mot regn 

 

4  NAV - samarbeidsformer 

 

Hitra og Frøya kommuner har i dag en 

partnerskapsavtale med NAV med en styremodell. Fra 
1.7.19 endres bestemmelsene i Kommuneloven slik at 

denne modellen ikke lenger er lovlig. Det arbeides med 
ny modell for samarbeid. NAV/Staten ønsker at vi 

inngår i en vertskommuneavtale. Hitra ønsker ikke 

vertskommunemodellen, men Frøya har ingen 
problemer med dette. Det er nedsatt en komite av ass. 

rådmenn og NAV-leder som skal belyse flere 

problemstillinger i forhold til samarbeidet.  
 

 

 Neste møte avholdes 17.06. kl. 12.00 på Frøya  

 
 

 

 

Referat Samarbeidsforum 13.03.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Side 6 av 6 

 
 
 
 
 



Uttalelse fra Orkdalsregionen til fylkeskommunens godsstrategi. 

 

Regionrådet i Orkdalsregionen slutter seg i hovedsak til delstrategien som er sendt på høring, men 

det savnes en mer aktiv holdning til å overføre mer gods fra vei til sjø og bane. 

Regionrådet mener at fylkeskommunen må ta en aktiv rolle for at havnene på Hitra og Orkanger blir 

brukt i langt større grad enn i dag. Dette for å oppnå den nasjonale målsettingen på området. 

Regionrådet vil presisere at adkomstforholdene til disse havnene må sikres på en god måte. 

Regionrådet mener at Fv65 – FV701 –Fv700 (Orkanger X700/701Meldal – Berkåk) ogFv65 – Fv701 

(Fylkesgrensa – Storås) må samles til ett punkt og at det nye punktet får førsteprioritet i 

fylkeskommunens videre satsing på vei. 

Fv 710 gjennom Agdenes er en viktig vei for næringstransporten til og fra Fosen og må rustes opp for 

å kunne føre fram gods på en trygg måte. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: S82 &13  

Arkivsaksnr.: 18/3228    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KLAGE PÅ DETALJPLAN, MILJØ-, TRANSPORT OG ANLEGGSPLAN (MTA) - 

FRØYA VINDKRAFTVERK  

 

 

Forslag til vedtak: 

Saken ettersendes 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: S82 &02  

Arkivsaksnr.: 19/441    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

OPPFØLGING AV DISPENSASJONSVEDTAK AV 10.03.2016  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken ettersendes 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: M42  

Arkivsaksnr.: 17/1658    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

BOBILTØMMING, LEIEAVTALE  

 

Forslag til vedtak: 

Forslag til leieavtale ettersendes 

 

Vedlegg: 

 

  

Saksopplysninger:   

 

Følgende ble vedtatt i sak 35/19: 

 
Etter drøftinger omkring saken i kommunestyrets møte den 28.03.19, gikk rådmannen i dialog 

med de 3 tilbyderne om å levere nytt tilbud der alle utgifter ble ivaretatt (både drifts og 

investeringsutgifter), slik at kommunen får kun en årlig driftsavtale med en tilbyder å forholde 

seg til. 2 av 3 tilbydere leverte i forhold til dette.  

 

Tilbudene ble vurdert i formannskapsmøte 02.04.19, hvorpå rådmann fikk i oppgave å jobbe 

frem en avtale om drift og vedlikehold av bobiltømming med den tilbyderen som leverte det 

laveste anbudet. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/970    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/972    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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