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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

61/20 Formannskapet 19.03.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.03.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 03.03.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 03.03.20 
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4/17 Kommunestyret 26.01.2017 

62/20 Formannskapet 19.03.2020 

 

REGULERINGSPLAN BEINSKARDET DEL 3 - ÅPEN KONKURRANSE 

VEDRØRENDE ERVERV AV PLAN OG UTBYGGING AV OMRÅDET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avklare om avtale vedr. område B1 vil bli 

benyttet eller om avtalen kan oppheves og området disponeres for videresalg av 

kommunen. 

2. Område B2 i Beinskardet 3 legges ut for salg til utbygger med sikte på helhetlig 

utbygging av boliger i feltet. Det omtalte område vises på vedlagte kart datert 

10.2.20.  Det forutsettes at det fra tilbyder framlegges et utkast til 

forprosjekt/bebyggelsesplan som skal vurderes sammen med pristilbud før tilbud 

godtas. Det er en forutsetning at forprosjekt skal kunne illustrere gode 

bokvaliteter med fordeling av leilighetstyper, disponering av utearealer med 

hensyn til solforhold, leikeplasser, parkeringsløsninger, arkitektur m.m.   

3. Valg av utbygger skal skje på bakgrunn av pris og kvalitet på forprosjektet. 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å utarbeide forslag til hvordan de to 

elementene skal vektes i forhold til hverandre. Kommunedirektøren gis også 

fullmakt til å sette sammen en gruppe som skal gjennomføre vurdering av de 

innkomne tilbud og lage innstilling på valg av utbygger. 

4. Bebyggelse i området skal være i tråd med reguleringsplan for Beinskardet 3 

godkjent av Frøya kommunestyre 15.12.2016, sak 211/16 

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle med utbygger og lage forslag til 

utbyggingsavtale som skal til kommunestyret for endelig godkjenning 

6. I område B3 fradeles inntil 8 stk enkelttomter som legges ut for salg til private, 

jfr. Vedlagte reguleringsplankart med forslag til tomtedeling. 

7. Salgssum for alle salg inntektsføres på prosjekt 551526 og skal gå til nedbetaling 

av lånegjeld knyttet til kostnader med opparbeidelse av infrastruktur for 

området. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.01.2017 sak 4/17 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune står for utbygging av infrastruktur med veg, vann og avløp i Beinskardet del 3 

slik det er gjort tidligere i Beinskardet for del 1 og 2, og deretter vurderes det å legge deler av 

området ut for salg til private utbyggere. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.01.2017 sak 7/17 

 

Vedtak: 

 

Formannskapets behandling 10.01.17: 

 

«Frøya kommune står for utbygging av infrastruktur med veg, vann og avløp i Beinskardet del 

3 slik det er gjort tidligere i Beinskardet for del 1 og 2, og deretter vurderes det å legge deler 

av området ut for salg til private utbyggere.» 

 

Protokolltilførsel fra fellesborgerlig gruppe v/Frp, Sp og V i fsk-sak 7/17: 

 

Det reageres på fremstillingen om at planforum har fattet beslutning, jf. det som står i 

rådmannens saksopplysninger.   

Bakgrunnen for reaksjonen er at planforum ikke er et organ med mandat til å ta beslutninger i 

viktige og prinsipielle avgjørelser. 

Det er det valgte organer med folkevalgte som skal gjøre. 

 

Vedlegg: 

 

Reguleringsplankart med forslag av 10.2.20 til tomtedeling for område B3 

Saksopplysninger:   

 

I møte i kommunestyret 26.1.2017 ble det fattet følgende vedtak: Frøya kommune står for 

utbygging av infrastruktur med veg, vann og avløp i Beinskardet del 3 slik det er gjort 

tidligere i Beinskardet for del 1 og 2, og deretter vurderes det å legge deler av området ut 

for salg til private utbyggere. 

Oppdraget med bygging av infrastruktur har vært ute på anbud og kontrakt er skrevet med 

laveste anbyder KN entreprenør AS.  Arbeidet starter i løpet av januar med kontraktsfestet 

sluttdato 15. oktober 2020.    

15.12.2016 ble det i kommunestyret fattet vedtak omregulering av Beinskardet 3 med sikte på 

å legge til rette for en annen bebyggelse enn bare eneboliger slik det ble regulert for 

Beinskardet 1 og 2. I reguleringsbestemmelsene heter det bl. a.: Området tillates benyttet til 

eneboliger eller konsentrert bebyggelse i form av rekkehus eller leilighetsbygg i inntil 2 
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etasjer …. Arealutnyttelse ved bebyggelse i form av rekkehus eller leilighetsbygg i inntil 2 

etasjer, skal være minimum 3 boenheter pr. dekar. 

I ny kommunedelplan for Sistranda 2019 ble det tatt inn et nytt boligområde B19. For å gi 

adkomst til dette området måtte en av boligveiene i Beinskardet 3 benyttes. Den sørligste veien 

i Beinskardet 3, vei 2 er derfor bearbeidet for å tilrettelegges for videreføring til område B19. 

Det er søkt om mindre reguleringsendring for denne veijusteringen. 

Beinskardet 3 består av 3 delområder. B1 er et mindre område på ca. 1,5 da. Dette ligger nord 

for vei 1 og er foreløpig båndlagt gjennom en opsjonsavtale med Mats Ove Bremnes fra 2018. 

B2 er ca. 11,8 da og ligger mellom vei 1 og 2 med mulighet for avkjørsler fra begge disse 

veiene. B3 er ca. 7,3 da og ligger sør for vei 3. 

Vurdering: 

 

Område B1 er ikke aktuelt for vurdering av kommunen da dette er foreløpig båndlagt gjennom 

tidligere inngått avtale med privatperson.  Avtaleteksten sier ikke noe om avtalens 

tidsbegrensning. Det kan derfor være ønskelig å få en avklaring om avtalen vil bli benyttet. 

Område B2 er et større område som ligger mellom de to tilførselsveiene, og vil være godt 

egnet til konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, leilighetsbygg el. lign.) iht. gjeldende 

reguleringsbestemmelser.  Dette vil derfor ligge til rette for helhetlig utbygging i regi av privat 

utbygger i samsvar med tidligere kommunestyrevedtak. 

Kommunedirektøren foreslår derfor at område B2 legges ut for salg til utbyggere for samlet 

utbygging på bakgrunn av kriterier fastlagt av kommunen.  Et kriterium må være kvalitet på 

boligområdet. Det betyr at interesserte utbyggere må levere et enkelt forprosjekt på prosjektet 

de ønsker å realisere. Dette må vise hvordan reguleringsbestemmelser blir oppfylt og gjøre det 

mulig å vurdere bokvalitetene i området. Bokvalitetene som vurderes må omfatte fordeling av 

leilighetstyper, disponering av utearealer med hensyn til solforhold, leikeplasser, 

parkeringsløsninger, arkitektur m.m.  Det andre kriteriet må være pris. Pris må som et 

minimum forutsettes å dekke alle kommunens kostnader.  Det må fastlegges hvordan de ulike 

kriteriene pris/kvalitet skal vektes i forbindelse med valg av utbygger. 

Ved vurdering av tilbud vil det være naturlig først å vurdere de innkomne forprosjekt mht. 

kvalitet (bokvalitet/arkitektur). Prosjekt med åpenbare svakheter mht. kvalitet bør kunne 

utelukke fra videre vurdering. Prosjekter med god kvalitet, eller med mulighet gjennom 

bearbeiding å oppnå god kvalitet, vurderes i forhold til kriteriene pris/kvalitet. 

Område B3 er et langstrakt område med ca. 30-35 meters dybde på sørsiden av vei 2. Dette vil 

kunne benyttes til konsentrert småhusbebyggelse, men vil på grunn av sin form også være 

egnet til å legges ut til eneboligtomter. Med en tomtestørrelse på ca. 700 m2 vil en her trolig 

kunne få plass til ca. 8 tomter. 

B3 kan vurderes på samme måte som B2 og annonseres til utbyggere enten som eget 

delområde eller sammen med B2. Kommunedirektøren vurderer at det kan være ønskelig at 
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kommunen i tillegg til feltutbygging av B2, kan være ønskelig å ha enkelttomter å tilby til 

privatpersoner. Kommunedirektøren vil derfor foreslå at det foretas en fradeling av inntil 8 

tomter a ca. 700 m2, og at disse legges ut for salg enkeltvis 

Forhold til overordna planverk: 

 

Tiltaket er i samsvar med godkjent reguleringsplan 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ved salg av tomter vil det være en forutsetning at Frøya kommune får dekket alle sine utgifter 

til tomtekjøp, regulering, prosjektering, utbygging infrastruktur, rentekostnader, bruk av egne 

ressurser etc.  Ved salg av tomter tar en sikte på at dette skal være et inntektsbringende tiltak 

for kommunen. Det vil derfor ikke belaste kommunens økonomi selv om tomtene selges til 

selvkost. Markedssituasjon og etterspørsel vil påvirke salgspris og inntekter til kommunen. 

Det må gjennomføres en nærmere utredning om hvordan minste salgspris for tomter skal 

beregnes. 
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3/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 15.01.2020 

63/20 Formannskapet 19.03.2020  

 

VARMESENTRAL SISTRANDA SKOLE - VALG AV LØSNING/FINANSIERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre viser til saksfremlegget når det gjelder nytt varmeanlegg 

for Sistranda sentrum. Ut fra de alternativene som er vurdert finner 

kommunestyret at det beste anlegget når det gjelder både kapasitet, 

utvidelsesmuligheter og ikke minst driftsikkerhet er et anlegg med 2 

varmepumper og kollektoranlegg.  

 

2. Frøya kommunestyre øker rammen til prosjektet med kr 6.5 millioner eksl. mva 

for å oppnå fullfinansiering om som følger: Det godkjennes et totalbudsjett for 

anlegget på kr. 15 mill som finansieres på følgende måte: 

 

Tidligere finansiert(låneopptak)  : kr.    4.500.000,- 

Tilskudd fra ENOVA    : kr.    1.000.000,- 

Omdisonering av midler   : kr.    6.500.000,- 

Momskompensasjon    : kr.    3.000.000,- 

Totalt      : kr. 15.000.000,- 

 

3. Prosjektet finansieres med omdisponering av midler fra P 551445 «Nytt 

renseanlegg for avløp for Sistranda og Hamarvik» med kr 6,5 mill inkl mva. 

 

4. Det omdisponerte beløp pålydende kr 6.5 mill inkl mva tas inn i 

investeringsbudsjett 2021 

 

 

Vedlegg: 

 

Kostnadsoverslag for de ulike alternativene utarbeidet av Prosjektutvikling Midt-Norge 

Lønnsomhetsberegninger 
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Saksopplysninger:   

 

Varmeanlegget for Sistranda skole forsyner i dag Sistranda skole, Frøyahallen, Svømmehallen, 

Frøya kultur og kompetansesenter og deler av Stjernesenteret og Kysthaven. 

 

Varmeanlegget har hittil vært basert på luft/vann- varmepumper som er plassert på taket av 

skolen og med elektrokjel som reserve. Dette anlegget har det vært problemer med fra dag 1 

(fra 2011) og ingen av pumpene går i dag, slik at anlegget nå forsynes fra 2 elektrokjeler. 

 

Vurdering: 

 

Det er vurdert 3 ulike løsninger for nytt varmeanlegg: 

 

1. Sjøvannsanlegg med varmepumper og kollektortromler i sjøen og plassert i 

eksisterende naust. 

2. Sjøvannsanlegg med varmepumper og sjøvannsveksler plassert i eksisterende naust. 

3. Utskifting av pumpene på taket av Sistranda skole med nye luft/vann-varmepumper. 

 

Vi har innhentet anbud på de to første alternative løsninger og hvor det er satt opp et budsjett 

som følger: 

 

1. Sjøvannsanlegg med 2 varmepumper og kollektoranlegg  : kr. 11.500.000,- 

2. Sjøvannsanlegg med 3 varmepumper og kollektoranlegg  : kr. 12.650.000,- 

3. Sjøvannsanlegg med 2 varmepumper og sjøvannsveksler  : kr. 10.500.000,- 

4. Sjøvannsanlegg med 3 varmepumper og sjøvannsveksler  : kr. 11.300.000,- 

 

Alle priser er ekskl. mva. For alle disse anleggene kan det forutsettes at vi får tilskudd på  

Kr 1 mill fra ENOVA. Videre er det ikke medtatt anleggsbidrag for evt. skifte av trafo ved 

FKK, men det er lagt inn 5% for evt. tilleggskostnader og 10% usikkerhetsavsetning. 

 

Når det gjelder varmepumper luft/vann så har vi tidligere hatt et kostnadsestimat på ca. kr. 8 

mill inkl. mva (forprosjekt 2018). I dette forprosjektet var det også medtatt estimat på de 2 

andre alternativene med sjøvann/kollektorer og sett i forhold til de priser som er vist ovenfor 

og estimatet fra 2018 er det en stigning på ca. 25 %. Legger vi dette til grunn også for 

luft/vann –varmepumper så vil prisen for nye pumper bli på ca. 8 mill ekskl. mva. Her får vi 

heller ikke tilskudd fra Enova, slik som det påregnes for et sjøvannsanlegg. 

I tillegg ble det i forprosjektet fra 2018 vurdert bergvarmepumpe, men dette ble betydelig 

dyrere. 

 

Det er foretatt en lønnsomhetsberegning av alternativene og denne følger vedlagt. Ut fra denne 

er det beregnet følgende inntjeningstid for de ulike alternativene: 

 

Sjøvannsvekslere:  11-12 år 

Kollektoranlegg:   ca. 13 år. 

 

Vi må nå ta en avgjørelse på hvilke alternativ som velges, da et nytt anlegg må være fullført 

innen vintersesongen 2020/2021. Det er svært kostbart å drive det anlegget vi har i dag med 

kun elektrokjel. 
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De enkelte alternativene har både positive og negative sider og dette kan opplistes som følger: 

 

 Kollektoranlegg 

Her vil kollektorene som er plassert i sjøen kunne bli ødelagt ved ytre påkjenninger som 

ankring, gnag og andre forhold som gjør at det går hull på kollektorrørene. Dette vil 

medføre at hele kollektoren må tas opp og skiftes. Systemet er imidlertid svært 

driftssikkerhet, da det er et lukket system og hvor sjøvann ikke kommer i direkte 

kontakt med varmeveksler.   

 

 Sjøvannsvekslere 

Ved et slikt anlegg legges det inntaksledning for sjøvann som så pumpes direkte inn på 

sjøvannsvekslere. Dette medfører selvsagt større fare for korrosjon, samt at det er fare 

for at inntaket gror igjen av skjell m.v. De som har levert tilbud har imidlertid løsninger 

for dette og mener at man vil ha kontroll på inntaket. 

 

 Luft/vann – varmepumper 

Dette gjelder utskifting av de pumper som i dag eksisterer på taket av skolen og som er 

ute av drift. Vi har hatt store korrosjonsskader på dette anlegget, samt en god del andre 

driftsproblemer helt fra oppstarten. Pumpene er i dag ikke brukbar pga. store 

korrosjonsskader. 

Dersom man går til utskifting bør det her monteres flere pumper som en sikkerhet, slik 

at man får nærmest full effekt selv om en pumpe faller ut og må repareres.  

Vi har fått klage fra naboer om støy fra dette anlegget, da særlig i slutten av 

driftsperioden. Dette må selvsagt hensynstas dersom man går for en slik løsning.  

Med dette anlegget så er hele røropplegget intakt og kan benyttes, men dersom vi skal 

ha flere pumper så kan det påregnes forsterkning av takkonstruksjonen og dette er ikke 

medtatt i kostnadsestimatet. Videre må det sikres at anlegget gis en rustbeskyttende 

maling/coating som gjør at anlegget ikke ruster slik vi har opplevd med eksisterende 

anlegg. 

 

Ut fra det ovenstående mener rådmannen at det mest driftsikre alternativet er et sjøvannsanlegg 

med 2 varmepumper og kollektoranlegg. Anlegget monteres i eksisterende naust som eies av 

kommunen. Det er mulig at det her må gjøres noen bygningstekniske tilpasninger, bl.a. for å 

sikre at gulvet ikke blir oversvømt ved høyvann. Det er derfor i forslag til finansiering tillagt kr. 

300.000 ekskl. mva. for dette, samt at vi har fått et overslag fra Tensio når det gjelder 

anleggsbidrag for utvidelse av trafokapasiteten. Denne kostnaden er angitt til kr. 200.000,-.  

 

Det må tas en snarlig avgjørelse på hvilke alternativ som velges og det må tilleggsbevilges 

midler utover de midler som allerede er avsatt til formålet. 

 

Følgende kostnader og finansiering kan settes opp ut fra de tilbud som er mottatt: 

 

Budsjett for komplett kollektoranlegg m/2 varmepumper  : kr. 11.500.000,- 

Tillegg for bygningsmessige tilpasninger i naust   : kr.      300.000,-  

Anleggsbidrag for utvidelse av trafokapasitet   : kr.      200.000,-.  

Sum         : kr. 12.000.000,- 

25% mva        : kr.   3.000.000,- 

TOTALT        : kr. 15.000.000,-   

Finansiering: 
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Med bakgrunn i kommunens handlingsregel om låneopptak og det preserende behov for at 

dette tiltaket iverksettes snarlig, foreslår Kommunedirektøren at det omdisponeres midler fra 

prosjekt 551445 «Nytt renseanlegg for avløp for Sistranda og Hamarvik» med kr. 6,5 mill eksl. 

Mva. for å fullfinansiere kapitalbehovet i dette prosjektet.  Omdisponering av ovennevnte 

midler tas inn som nytt tiltak i investeringsbudsjett 2021. 

 

 

Tidligere finansiert(låneopptak)  : kr.    4.500.000,- 

Tilskudd fra ENOVA    : kr.    1.000.000,- 

Omdisponering av midler   : kr.    6.500.000,- 

Momskompensasjon    : kr.    3.000.000,- 

Totalt      : kr. 15.000.000,- 
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1. GANGSBEHANDLING DETALJREGULRINGSPLAN HAMARVIKBUKTA - GNR 

9 BNR 124  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet ved planutvalget fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig 

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

2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling i Formannskapet sørge for at planens 

innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt 

eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse, datert 05.11.2019 

2. Planbestemmelser, datert 05.11.2019 

3. Plankart, målestokk: 1:1500, datert 05.11.2019 

4. Vedlegg 1: Illustrasjonsplan 

5. Vedlegg 2 Sammenstilling av høringsuttalelser med kommentar 

6. Vedlegg 3 Alle høringsuttalelsene i sin helhet 

7. Vedlegg 4 Illustrasjonsplan Hagesol og utenomhus 

8. Vedlegg 4a Sol/skyggeanalyse 

9. Vedlegg 4b Terrengsnitt 

10. Vedlegg 4c Illustrasjon av landskap 

11. Vedlegg 5: Geoteknisk vurdering 
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Saksopplysninger: 

Planforslaget 

Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS på oppdrag av Frøy Eiendom AS. Revidert planforslag ble 

mottatt hos kommunen 11.11.2019.  

Hensikt med regulering 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbygging i sjønært område. Man ønsker å etablere 

enmannsboliger, firemannsboliger, tomannsboliger og kjedeboliger i attraktivt område. Man ønsker en 

høy utnyttelsesgrad, og det blir derfor planlagt for totalt 52 boenheter. 

Eiendomsforhold 

Gnr/Bnr Hjemmelshaver 
9/1 Ulrik Johansen 

9/163 Inger Odny Wedø 

9/22 Helge Wedø 

 

Beliggenhet, eksiterende forhold 

Området ligger i Hammarvika, ca. 4,5 km fra Sistranda kommunesenter i Frøya kommune. Området 

ligger i nærheten av sjøen og brukes i dag til landbruksformål.  

Landbruksressursene på området er ifølge arealressurskart AR5 (gårdskart) fordelt slik:  

Gnr 9 bnr 1: 7,3 daa fulldyrka jord, 1,1 daa overflatedyrka jord og 9,1 daa innmarksbeite.  

Gnr 9 bnr 163: 0,5 daa fulldyrka jord, 0,7 daa overflatedyrka jord og ca. 1 daa innmarksbeite.  

Gnr 9 bnr 22: 0,3 daa fulldyrka jord, 1,8 daa overflatedyrka jord og 3 daa innmarksbeite.  

Landbruksmyndigheten i Frøya kommune har i tidligere sak 17/3288 uttalt seg om boligbygging på 

dette arealet (dette gjelder delen av området som tilhører gnr 9 bnr 1):  

 

«Regulert til LNF i reguleringsplan for Hamarvika. 7.3 daa fulldyrka jord, 1 daa 

overflatedyrka jord og 9 daa innmarksbeite. Sett fra et jordbruksperspektiv er nok dette 

området viktig å ta vare på til beitebruk, som det ut ifra flyfoto ser ut som det blir brukt til i 

dag. Det er et relativt stort, sammenhengende areal som gjør det attraktivt til videre beiting. 

På grunn av press på jordbruksarealene i Frøya kommune, mener landbruksmyndigheten at 

slike områder bør prioriteres bevart til landbruksformål. Bevaring ved bruk er et godt 

stikkord. Man kan heller ta av jordbruksområder som allerede er fragmentert av boligbygging 

og infrastruktur. (…)  

All dyrka og dyrkbar jord kan ikke disponeres til annet enn landbruksformål uten godkjenning 

etter jordloven § 9. (…) Området (…) bør bevares som landbruksområde – beites i dag, og 

bruken bør videreføres. Anbefales IKKE omdisponert til annet enn landbruksformål!» 

 

Forhold til overordnende planer 

Området er regulert til Jord-/skogbruk i reguleringsplanen for Hamarvika (planid 1620200912). 

Planforslaget er ikke i tråd med overordnet plan, men formannskapet anbefalte i sak 18/18 at det ble 

utarbeidet reguleringsplan med hensikt å legge til rette for boligbebyggelse. 

Gjeldende reguleringsplan(er) 

Reguleringsplanen vil erstatte deler av reguleringsplanen for Hamarvika (planid 1620200912). 
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Innkomne merknader til planoppstart 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Frøya kommune den 16.03.2018. 

Varsel om oppstart ble annonsert i avisa Hitra-Frøya og på kommunens hjemmesider den 

18.09.2018. 

Det ble sendt varsel per brev til naboer den 11.09.2018 og sendt varsel per e-post til aktuelle 

sektormyndigheter sammen dato. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 
Trøndelag 
fylkeskommune 

03.06.19 Trøndelag fylkeskommune viser til at boliger 
så nære eksisterende næringsområde kan 
skape fremtidig konflikter (støy, økt 
tungtrafikk) og et press i form av støykrav 
ovenfor de etablerte virksomheter. 

Tiltak: De nærmeste 
bedriftene til planområdet 
genererer ikke støy. 
Bedriften Bewi som ligger 
nærmest sjøen og lengst 
unna, har allerede i dag 
boligfelt som nærmeste 
nabo og har derfor tatt 
forhåndsregler i 
forbindelse med dette. 

Fylkesmannen i 
Trøndelag 

03.06.19 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin 
landbruksavdeling er kritisk i forhold til 
igangsatt planarbeid for ny arealbruk på 
jordbruksarealer, uten at dette er vurdert i 
overordnet plan. Fylkesmannen fraråder at 
det arbeides videre med planen. 
 
 
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen 
mener det må vurderes om Hamarvikbukta 
er riktig sted for lokalisering av nytt 
boligområde. 
 
Ellers nevner de at det er viktig med høy 
utnyttelsesgrad, viktig å bevare 
grønnstruktur, biologisk mangfold og de 
estetiske kvalitetene i bebygde områder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljøavdelingen anbefaler også å sette av en 
frisone 50 meter langs sjøen, og at man bør 
se på mulighetene for en sti langs sjøen. Og 
at en slik sti ikke må medføre inngrep helt 
ned i strandsonen. 
 
 
 
Fylkesmannens avdeling for barn og unge 
ønsker nærlekeplass for de minste barna, 

Tiltak: Frøya kommune har 
valgt å gi positivt vedtak i 
forbindelse med oppstart 
av planarbeidet. Det er 
engasjert en fagkyndig 
person for vurdering av 
landbruksressursen. 
 
Tiltak: Vurdering er utført 
i beskrivelsene 
 
 
 
Tiltak: Dette vil bli tatt 
hensyn til ved at det blir 
laget en utredning på 
lokalisering av 
boligområdet. 
Det blir også lagt opp til 
høy utnyttelsesgrad, 
grønne lommer og 
korridorer av 
grønnstruktur i området. 
Estetiske kvaliteter og 
utseende blir også utredet 
i beskrivelsen. 
 
Tiltak: Tiltakshaver ønsker 
å opprettholde 30 meter 
byggegrense fra sjøen og 
man legger en sti i denne 
sonen. Begrunnelse 
beskrives nærmere i eget 
kapittel. 
 
Tiltak: Det blir to 
lekeplasser, med 
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samt rekkefølgebestemmelse for lekeplasser. 
Avdelingen for helse og miljø minner om at 
konsekvenser for friluftslivet og folkehelsa, 
trafikksikkerhet, tilrettelegging for myke 
trafikanter og universell utforming må tas 
med. 
 
Ifølge avdelingen for samfunnssikkerhet må 
det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot 
fare eller vesentlig ulempe som følge av 
naturforhold, stormflo og havnivåstigning. 

rekkefølgebestemmelser. 
Tiltak: planforslaget legger 
opp til å ivareta dette. 
 
 
 
 
Tiltak: Området ligger 
tilstrekkelig høyt over 
havet, og det har aldri blitt 
observert så høy 
vannstand. Legger inn 
bestemmelser som sikrer 
at bygg ikke kommer 
under akseptabelt 
høydenivå. 

NVE 16.05.19 NVE viser til veiledere. Tiltak: Sjekklisten vil bli 
gjennomført av geolog 

Statens vegvesen 28.05.19 Statens vegvesen mener at planen bør 
avvente inntil kommuneplanen for Frøya er 
vedtatt, og forventer fokus på trygg skolevei, 
trafikksikre løsninger og boligbehovet på 
Frøya. 

Tiltak: Frøya kommune har 
valgt å gi positivt vedtak i 
forbindelse med oppstart 
av planarbeidet og 
løsninger for myke 
trafikanter blir utarbeidet. 

Mattilsynet 31.05.19 Viser til marinarkeologisk befaring utført i 
1995 (vår ref.: 24 909) i forbindelse med 
regulering av området Siholmen. 
Reguleringsområdet som angitt i varselet her 
avviker kun i liten grad fra området som ble 
befart i 1995. Det ble den gang ikke påvist 
kulturminner som kunne komme i konflikt 
med reguleringsplanen. På bakgrunn av 
dette vurderer NTNU Vitenskapsmuseet at 
det her ikke er stor fare forkonflikt med 
kulturminner under vann. 

Tas til etterretning. 

Statens Vegvesen 02.05.19 Mattilsynet er usikker på kapasiteten til 
Hamarvik vannverk. 

Tiltak: Her jobbes det med 
nytt høydebasseng. 
Mattilsynet ber også om 
hensyn for å hindre 
spredning av 
plantesykdommer ved 
flytting av matjord. Dette 
vurderes under tema 
landbruk i beskrivelsen. 

Thomas Eidsvaag 27.05.19 Bekymret for bomiljøet samt å miste 
friarealer. 
 
 
Han mener boliger vil skjerme for 
sjøutsikten. 
 
 
 
Han er også bekymret på grunn av at de 
trafikale forholdene er dårlige pr. dato, og er 

Tiltak: En vurdering av 
bomiljø er gjort i 
beskrivelsene. 
 
Tiltak/konsekvens: to hus 
vil gi begrenset utsikt i en 
retning. 
 
Tiltak: det skal finnes 
løsning for de myke 
trafikanter i form av 
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bekymret for utviklingen. I forbindelse med 
planforslaget vil man gjøre en løsning for 
myke trafikanter. 
 
 
I tillegg er han bekymret for støy i området 
(fra industri), sikkerhet for barna ved 
småbåthavna og hvem som skal betale for 
sikring, og kapasiteten av barnehage og 
oppvekstsenter. Disse faktorene vurderes av 
kommunen. 

gang/sykkelvei- fortau el 
sti. Løsning vil bli valgt i 
løpet av planprosessen. 
 
Tiltak: vurderer ikke at 
planområdet får 
støybelastning som går 
utover de fastsatte 
verdier. 

 

 

Vurdering:  

Byggeplanene 

Planområdet omfatter 31,2 daa. Tabellen under viser arealformål og omfang: 

Arealformål Arealregnskap 

Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse 3,3 daa 

Konsentrert boligbebyggelse 18,7 daa 

Naust/sjøhus 0,3 daa 

Lekeplass 1,3 daa 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Veg 3,2 daa 

Parkering 0,3 daa 

Veg SV 0,2 daa 

Fortau offentlig 0,1 daa 

Annen veggrunn 2,0 daa 

Grønnstruktur/Friluftsformål 

Turdrag 0,3 daa 

Turvei 0,2 daa 

Friluftsformål 1,3 daa 

TOTALT 31,2 daa 
Daa=1000m2 

  

Virkninger av plan 

Landskap og stedets karakter:  

Landskapet innenfor planområdet er i dag ubebygd, og består i størst grad av torv, gress og små busker. 

Området har små høydeforskjeller, bortsett fra området nordøst i planområdet som er noe høyere enn 

resten. Området brukes i dag til beite. 

I planforslaget blir det lagt vekt på bruk av landskap og terreng, og tilpasning av boligtyper til 

terrengets beskaffenhet er svært viktig. På grunn av områdets beliggenhet rett ved sjøen er «utsikt» 

brukt som ett av hovedprinsippene for plassering av boligmassene, bygningshøyder og orientering. Den 

beste utsikten fra området ligger i østre retning. Illustrasjonsplanen viser siktlinjer for et antall boenheter 
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på de ulike delfeltene. Dette illustrerer hvilke siktlinjer mellom bygg og trær som forventes mot sjøen. 

Ideen er at alle boenheter i alle fall kan se litt av sjøen.  

Tilpasning av boligtypene til terrengets beskaffenhet er svært viktig. På grunn av at tomta har få 

terrengnyanser, er det desto viktigere å bevare mest mulig av landskapets karakter som preger kystlinja. 

Med andre ord: større fyllinger og skjæringer må unngås. Det er laget en illustrasjon som viser hvordan 

boligfeltet vil fremstå når det er ferdig utbygget. 

Jord-/Landbruksinteresser:  

Området som ønskes regulert er fordelt over tre eiendommer: gnr 9 bnr 1, gnr 9 bnr 163 og gnr 9 bnr 

22. I dag er området hovedsakelig regulert til jord- og skogbruksformål i reguleringsplan 1620200912 

Hamarvika.  

Landbruksressursene på området er ifølge arealressurskart AR5 (gårdskart) fordelt slik:  

Gnr 9 bnr 1: 7,3 daa fulldyrka jord, 1,1 daa overflatedyrka jord og 9,1 daa innmarksbeite.  

Gnr 9 bnr 163: 0,5 daa fulldyrka jord, 0,7 daa overflatedyrka jord og ca. 1 daa innmarksbeite.  

Gnr 9 bnr 22: 0,3 daa fulldyrka jord, 1,8 daa overflatedyrka jord og 3 daa innmarksbeite. 

Landbruksmyndigheten i Frøya kommune har i tidligere sak 17/3288 uttalt seg om boligbygging på 

dette arealet (dette gjelder delen av området som tilhører gnr 9 bnr 1): 

«Regulert til LNF i reguleringsplan for Hamarvika. 7.3 daa fulldyrka jord, 1 daa 

overflatedyrka jord og 9 daa innmarksbeite. Sett fra et jordbruksperspektiv er nok dette 

området viktig å ta vare på til beitebruk, som det ut ifra flyfoto ser ut som det blir brukt til i 

dag. Det er et relativt stort, sammenhengende areal som gjør det attraktivt til videre beiting. 

På grunn av press på jordbruksarealene i Frøya kommune, mener landbruksmyndigheten at 

slike områder bør prioriteres bevart til landbruksformål. Bevaring ved bruk er et godt 

stikkord. Man kan heller ta av jordbruksområder som allerede er fragmentert av boligbygging 

og infrastruktur. (…) 

All dyrka og dyrkbar jord kan ikke disponeres til annet enn landbruksformål uten godkjenning 

etter jordloven § 9. (…) Området (…) bør bevares som landbruksområde – beites i dag, og 

bruken bør videreføres. Anbefales IKKE omdisponert til annet enn landbruksformål!» 

Viser også i denne sammenheng til jordloven § 9 som sier at all dyrka og dyrkbar jord ikke skal 

disponeres til annet formål enn landbruk. Dersom det skal dispenseres fra denne bestemmelsen, må det 

tas hensyn til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det 

samfunnsgagnet en omdisponering vil gi, samt om arealet kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon. 

Dersom arealet blir vedtatt regulert til boligformål regnes hele landbruksarealet som tapt. At et så stort 

areal, hvor mesteparten benyttes som beite til sau, reguleres til annet formål enn landbruk, anses som en 

stor driftsmessig ulempe for landbruket i området. I tillegg vil kulturlandskapet som i dag er tydelig 

preget av beitedrift gå tapt. 

I vurdering gjort av Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag er hele arealet gitt å ha en begrenset verdi ut 

over beite til sau og viser til avbøtende tiltak som å rydde nytt beiteareal og flytte matjord. Dette er ikke 

optimalt med tanke på jordvern. Flytting av matjord skal være aller siste utvei, dersom det vurderes til at 

landbruksareal må vike. At det ikke har verdi ut over beite til sau er heller ingen god begrunnelse for å 

kunne omdisponere dyrka jord, da landbruket på Frøya har en vesentlig tyngde innen produksjon basert 

på sau på beite. De beitearealene vi har, og særlig relativt store sammenhengende arealer må ivaretas. 

Med tanke på flytting av matjord så har man ingen garanti for at dette vil gi tilfredsstillende resultat. 
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Sjansen er stor for at det vil gi arealer av vesentlig dårligere kvalitet og/eller at det vil ta 

uhensiktsmessig lang tid å opparbeide tilsvarende jordbruksarealer i etterkant. Det risikeres derfor at en 

viktig kilde til produksjon av mat kan gå tapt. Matjorda vår er bygd opp over så lang tid at det i praksis 

ikke kan defineres som en fornybar ressurs. 

Fylkesmannen i Trøndelag har i sin uttalelse frarådd regulering av området med tanke på 

landbruksressursene. Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen er kritiske til igangsetting av planarbeid 

for ny arealbruk på jordbruksarealer uten at det er vurdert i en overordnet plansammenheng. Det vises 

også til Nasjonal jordvernstrategi fra 2015 med kraftig innskjerping i jordbruksareal som kan godtas 

omdisponert. Landbruksmyndigheten i Frøya kommune stiller seg bak denne uttalelsen og viser særlig 

til poenget om at tiltaket burde blitt sett i sammenheng med kommuneplanens arealdel for en mer 

overordna vurdering. 

  
Figur 1: Viser jordbruksverdiene i AR5 i planområdet. 
 

I tillegg har Frøya og Hitra villsaulag kommet med en uttalelse hvor de er sterkt imot formålsendring og 

omdisponering av dyrka jord. Selv om Frøya ikke er en stor landbrukskommune, viser de til det 

dyreholdet vi har som utnytter de ressursene som finnes i kommunen. Når næringa bak dagens bruk av 

området sier så klart i fra at dette strider imot både jordvern og framtidig matproduksjon, bør dette stå 

sterkt i vurdering av omregulering av området. Da det er mangel på en overordnet plan for landbruket i 

Frøya kommune, må vi ta de nasjonale retningslinjene inn i planleggingen og se på hvor nødvendig det 

er å ta i bruk store sammenhengende landbruksarealer til formål som verken ivaretar landbruksnæringa i 

dag eller framtidig matproduksjon. 

Landbruksfaglig konklusjon 
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Landbruksmyndigheten i Frøya kommune står fast ved uttalelse gjort tidligere angående regulering på 

gnr 9 bnr 1 og viderefører denne uttalelsen til områdene på bnr 163 og 22 som inngår i 

detaljreguleringsplan. Omdisponering av dyrka jord på et så stort område strider mot jordlovens formål, 

å ta hensyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som 

grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 

Med dette frarådes omdisponering av dyrka jord til detaljreguleringsplan Hammarvikbukta. 

Biologisk mangfold og naturmiljø:  

Rose Haugen har på oppdrag fra Kystplan AS gjort vurderinger etter Naturmangfoldlovens § 8-12. 

Vurderingene er basert på registreringene som er tilgjengelige på internett/naturbase.no. Det er ikke blitt 

gjort noen nye undersøkelser eller lytting i felt.  

I 2017 ble det av Miljøfaglig Utredning AS utført en supplerende kartlegging av naturtyper i Frøya 

kommune. Det ble fokusert på kulturmark, og særlig naturbeitemark. Det ble undersøkt 32 nye, ikke 

tidligere undersøkte lokaliteter. Av disse var 7 A-lokaliteter, 20 B-lokaliteter og 6 C-lokaliteter. Det ble 

gjort minst 23 funn av 8 rødlistede beitemarkssopp, hvorav 3 UV-arter og 5 NT-arter. Resultatene viser 

at det fortsatt er mulig å finne mange nye, verdifulle naturtypelokaliteter i Frøya kommune, også av høy 

naturverdi.  

Mange områder i Frøya kommune har ikke naturtypekartlegging. Kunnskapsgrunnlaget er flere plasser 

mangelfullt. Det kan derfor ikke utelukkes et større biologisk mangfold.  

Det anbefales derfor ved vurdering av naturmangfold at det gjennomføres kartlegging i felt. 

Friluftsliv folkehelse og grønnstruktur:  

Gjennom denne planen vil det bli opparbeidet en gjennomgående grønnstruktur med tursti både gjennom 

området og på enden av området i øst, slik at både det eksisterende boligfeltet og det nye blir knyttet til 

sjøen. Dette er også med på å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen. 

 

En gjennomgående grønnstruktur er vesentlig for å få etablert et hyggelig bomiljø med gode forbindelser 

til friområdene og kystlinja rundt, og samtidig gi mulighet for å bevare de eksisterende 

landskapskvaliteter. Grønne «smett» er planlagt for å gi beboere og andre mulighet til å krysse området 

på mange forskjellige måter, slik at man lettere kan komme seg fra den interne gangveien til for 

eksempel naustene og havna (figur 14). Kystlinja skal i tillegg kunne benyttes av folk som går tur eller 

vil nyte en vakker soloppgang. Grønnstrukturen vil i tillegg spille en viktig rolle i å kunne håndtere 

overvann i området. Eksempelvis vil det eksisterende bekkeløpet bli flyttet, men bevares som bekk. På 

samme måte kan andre grønne smett bidra til å fordrøye på stedet eller ved å lede vannet bort. Den 

største lekeplassen ligger veldig sentralt i området og kan lett nåes fra alle planlagte boliger. 

Lekeplassen ligger på en forhøyning i landskapet som er tenkt til å benytte utsikten man har mot sjøen. 

Nedenforliggende boliger ligger lavere slik at man har fri sikt mot øst. 

 

Kulturminner: Det er ikke registrert kjente forekomster av eldre kulturminner på eiendommen. Det har 

blitt foretatt arkeologiske utgravninger, men det er ikke registrert nye automatisk freda kulturminner. 

Støy og støv: Planområdet ligger like ved veien Hamarvikringen. Her går en del tungtrafikk, og videre er 

det trafikk i forbindelse med til og fra jobb til Bewi fabrikken. Det er ikke observert spesielt støy fra 

fabrikken eller fra annen virksomhet i det daglige. Det som er av støy er generelt ved av og pålessing av 

varer og utstyr. Som følge av planforslaget vil man få mer trafikk, og dermed en del støy. Trafikken i 

dette området vil foregå i lav hastighet og i korte avstander, og det vil derfor ikke bidra til høyt støynivå. 
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Det er allerede godkjent et boligfelt (Sørnessa) like i nærheten av Bedriften Bewi. Man ser derfor ikke at 

det vil gi større utfordringer for denne bedriften om det blir etablert et nytt boligfelt lenger unna. 

 

Barn og unges interesser: Barnas behov vil bli ivaretatt blant annet gjennom etablering av gang- og 

sykkelvei som gir en tryggere skolevei både for de som bor i nærheten i dag, og de som senere vil flytte 

inn i de nyetablerte boligene som følge av denne planen. 

Barnas behov for friluftsliv og lek vil også bli ivaretatt gjennom turstien som skal etableres og nye 

lekeplasser i tilknytning til planområdet. Utforming og plassering av lekeplassene og felles 

uteoppholdsareal vil følge kravene som er gitt i Frøya kommune sin kommuneplan. Dette vil føre til at 

lek- og uteoppholdsareal vil ha tilstrekkelig størrelse, en plassering med gode sol- terreng- og 

miljøforhold, og arealer som er lagt til rette for gode muligheter for lek og aktiviteter for ulike 

brukergrupper i ulike årstider. 

Størrelsen på leke- og uteoppholdsarealer vil bli beregnet på bakgrunn av antall boliger, Frøya 

kommunes arealdel og nasjonale retningslinjer. Det blir tatt utgangspunkt i 50m2 pr. boenhet, og 

dermed min 2600m2 lekeareal. Denne planen legger opp til 2500 m2 som er direkte avsatt til lekeareal. I 

tillegg til dette vil det vil det være gode og store areal mellom husene som gir rom for lek og aktiviteter. 

Man vil kunne utnytte dette arealet godt, da det det er forholdvis lite kupert. 

 

Sosial infrastruktur: For å etablere nye boliger er det viktig å vite at det er nok kapasitet på både skole 

og barnehage i området. Nærmeste skole/barnehage er Nabeita oppvekstsenter. 

Det er per i dag (03.02.2020) 118 elever og 59 barn i barnehagen ved Nabeita oppvekstsenter, 

kapasiteten er 110 elever og 60 barn i barnehagen. Gjennom denne planen er det planlagt 52 enheter. 

Nedenfor blir det gjort en beregning som viser behovet for antall barnehageplasser og skoleplasser pr. 

alderstrinn. 

(52x6,5) /100 = 3,38 barn pr alderstrinn 

80% av disse trenger barnehageplass: 0,8x3,38 = 2,7 

Dvs. boligfeltet medfører at det er behov for: 

2,7 nye barnehageplasser pr alderstrinn og 

3,38 nye skoleplasser pr alderstrinn. 

Kommunaldirektøren vil påpeke at det er viktig at utbygger har dialog med kommunen med tanke på at 

man er sikret kapasitet på skole/barnehage. 

Vann og avløp: Boligområdet skal koble seg opp mot Hamarvik vannverk. Avløpet må koble seg på 

kommunalt avløpsnett. Det er gjort foreløpige beregninger av kapasiteten på eksisterende slamavskiller 

på Hamarvika. Slamavskiller har en kapasitet på 500 pe. Total belastning for området var i 2016 540 

pe. Totalt fremtidig belastning for området er 900 pe, da medregnet de ubebygde områdene.  

Kommunaldirektøren vil påpeke at det er viktig at utbygger har dialog med kommunen med tanke på at 

man er sikret kapasitet på avløpsområdet. 

Konsekvensutredning 

Planen faller inn under formskriftens § 8 - Planer som kan få vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn. Det skal derfor gjøres en konsekvensvurdering under planarbeidet, men det er ikke krav om 

planprogram. Tema som skal utredes er: 
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 Forholdet til statlige retningslinjer, 100-metersbeltet 

 Omdisponering av landbruksområde 

 Naturmangfold 

 Trafikale forhold for kjørende og gående 

 Gangvei/snarveier 

 Klima og havnivåstigning 

 Støy og støv 

 Kulturminner 

 Kapasitet skole og barnehage 

 

Disse temaene skal utredes i tillegg til kommunens utredningstema: 

 Geoteknisk rapport. 

 Utredning om stormflofare, inkludert havnivåstigning, Va-plan med plan for 

overvannshåndtering. 

 Trafikknotat. 

 

Vurdering i henhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. § 7).  

Loven skal ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det 

artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn for offentlig saksbehandling.  

Det er gjort et søk i aktuelle databaser for å finne eksisterende kunnskap og registreringer med tanke på 

naturmangfold.  

Vurderinger i dette området er basert på det eksisterende kunnskapsgrunnlaget gjennom tidligere 

kartlegginger som er tilgjengelig gjennom offentlige databaser. Kommunedirektøren vurderinger at man 

i en videre behandling av saken er nødt til å gjøre undersøkelser ut i felt. Dette da man er usikker på 

kvaliteten på det eksisterende kunnskapsgrunnlaget. Det anbefales at det gjøres befaringer i hekke- og 

yngletiden.  

Samlet vurdering:  

I henhold til planforslaget er det planlagt 52 nye boenheter fordelt på forskjellige boligtyper, 4 

eneboliger, 9 tomannsboliger, 6 firemannsboliger og kjedeboliger. 

Kommunedirektøren er bekymret for konsekvensen av nedbygging av landbruksjord. 

Området som ønskes regulert er fordelt over tre eiendommer: gnr 9 bnr 1, gnr 9 bnr 163 og gnr 9 bnr 

22. I dag er området hovedsakelig regulert til jord- og skogbruksformål i reguleringsplan 1620200912 

Hamarvika.  

Landbruksressursene på området er ifølge arealressurskart AR5 (gårdskart) fordelt slik:  

Gnr 9 bnr 1: 7,3 daa fulldyrka jord, 1,1 daa overflatedyrka jord og 9,1 daa innmarksbeite.  

Gnr 9 bnr 163: 0,5 daa fulldyrka jord, 0,7 daa overflatedyrka jord og ca. 1 daa innmarksbeite.  

Gnr 9 bnr 22: 0,3 daa fulldyrka jord, 1,8 daa overflatedyrka jord og 3 daa innmarksbeite. 

Landbruksmyndigheten i Frøya kommune har i tidligere sak 17/3288 uttalt seg om boligbygging på 

dette arealet (dette gjelder delen av området som tilhører gnr 9 bnr 1): 
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«Regulert til LNF i reguleringsplan for Hamarvika. 7.3 daa fulldyrka jord, 1 daa 

overflatedyrka jord og 9 daa innmarksbeite. Sett fra et jordbruksperspektiv er nok dette 

området viktig å ta vare på til beitebruk, som det ut ifra flyfoto ser ut som det blir brukt til i 

dag. Det er et relativt stort, sammenhengende areal som gjør det attraktivt til videre beiting. 

På grunn av press på jordbruksarealene i Frøya kommune, mener landbruksmyndigheten at 

slike områder bør prioriteres bevart til landbruksformål. Bevaring ved bruk er et godt 

stikkord. Man kan heller ta av jordbruksområder som allerede er fragmentert av boligbygging 

og infrastruktur. (…) 

All dyrka og dyrkbar jord kan ikke disponeres til annet enn landbruksformål uten godkjenning 

etter jordloven § 9. (…) Området (…) bør bevares som landbruksområde – beites i dag, og 

bruken bør videreføres. Anbefales IKKE omdisponert til annet enn landbruksformål!» 

Viser også i denne sammenheng til jordloven § 9 som sier at all dyrka og dyrkbar jord ikke skal 

disponeres til annet formål enn landbruk. Dersom det skal dispenseres fra denne bestemmelsen, må det 

tas hensyn til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det 

samfunnsgagnet en omdisponering vil gi, samt om arealet kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon. 

Dersom arealet blir vedtatt regulert til boligformål regnes hele landbruksarealet som tapt. At et så stort 

areal, hvor mesteparten benyttes som beite til sau, reguleres til annet formål enn landbruk, anses som en 

stor driftsmessig ulempe for landbruket i området. I tillegg vil kulturlandskapet som i dag er tydelig 

preget av beitedrift gå tapt. 

I vurdering gjort av Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag er hele arealet gitt å ha en begrenset verdi ut 

over beite til sau og viser til avbøtende tiltak som å rydde nytt beiteareal og flytte matjord. Dette er ikke 

optimalt med tanke på jordvern. Flytting av matjord skal være aller siste utvei, dersom det vurderes til at 

landbruksareal må vike. At det ikke har verdi ut over beite til sau er heller ingen god begrunnelse for å 

kunne omdisponere dyrka jord, da landbruket på Frøya har en vesentlig tyngde innen produksjon basert 

på sau på beite. De beitearealene vi har, og særlig relativt store sammenhengende arealer må ivaretas. 

Med tanke på flytting av matjord så har man ingen garanti for at dette vil gi tilfredsstillende resultat. 

Sjansen er stor for at det vil gi arealer av vesentlig dårligere kvalitet og/eller at det vil ta 

uhensiktsmessig lang tid å opparbeide tilsvarende jordbruksarealer i etterkant. Det risikeres derfor at en 

viktig kilde til produksjon av mat kan gå tapt. Matjorda vår er bygd opp over så lang tid at det i praksis 

ikke kan defineres som en fornybar ressurs. 

Fylkesmannen i Trøndelag har i sin uttalelse frarådd regulering av området med tanke på 

landbruksressursene. Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen er kritiske til igangsetting av planarbeid 

for ny arealbruk på jordbruksarealer uten at det er vurdert i en overordnet plansammenheng. Det vises 

også til Nasjonal jordvernstrategi fra 2015 med kraftig innskjerping i jordbruksareal som kan godtas 

omdisponert. Landbruksmyndigheten i Frøya kommune stiller seg bak denne uttalelsen og viser særlig 

til poenget om at tiltaket burde blitt sett i sammenheng med kommuneplanens arealdel for en mer 

overordna vurdering. 

Kommunedirektøren viser til Formmanskap sak 18/18 den 30.01.2018: «Formannskapet anbefaler at 

det utarbeides reguleringsplaner for området A og B, med hensikt å legge til rette for 

boligbebyggelse, som skissert i forespørsel datert 13.12.17, jfr. plan- og bygningslovens § 12-8.» 

Kommunedirektøren anbefaler at planen legges ut til høring og offentlig ettersyn på bakgrunn av 

tidligere politisk behandling.  
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Konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler at plan legges ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. 

 

 

 



Saknr: 65/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.03.2020 

Arkivsaksnr: 

19/1929 

Sak nr: 

65/20 

Saksbehandler: 

Espen Skagen 

Arkivkode: 

GNR 57/37 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

16/20 Formannskapet 21.01.2020 

53/20 Formannskapet 03.03.2020 

65/20 Formannskapet 19.03.2020 

 

GNR 57 BNR 37 DISPEENSASJON - FLYTEBRYGGE M.M. - DRAGSNES  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra formål i KPA og pbl. § 1-8 for 

oppføring av flytebrygge med landgang, på gnr. 57, bnr. 37, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi 

dispensasjon er ikke oppfylt, jfr. § 19-2. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.03.2020 sak 53/20 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 03.03.20: 

 

Rep. Arvid Hammernes ba om vurdering av sin habilitet da han har vært med å utarbeide 

reguleringplanen i området. 

Rep. Arvid Hammernes ble enstemmig vedtatt habil. 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.01.2020 sak 16/20 

 

Vedtak: 

Saken sendes tilbake til rådmann for å svare ut nye opplysninger som er kommet fram i 

ettertid. Det ønskes også en befaring.  

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 21.01.20: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken sendes tilbake til rådmann for å svare ut nye opplysninger som er kommet fram i 

ettertid. Det ønskes også en befaring.  

 

Vedlegg: 

 

1. Søknad om dispensasjon  

2. Tilleggsoppslyninger ang ny vurdering av dispensasjonssøknad  

3. Brev til ordfører  

4. Brev til formannskap  

5. Tegninger naust  

6. Kart/plantegninger  

7. Reguleringsbestemmelser i tilknyttning til reguleringsplan (bestemmelser og 

planbeskrivelse) 

 

Saksopplysninger:   

 

Egil Orseth ønsker føre opp tiltak i strandsonen og i sjøen. Detaljert vil dette bestå av en 

gangbro på ca. 15 meter lengde og 1,8 meter bredde. Gangbroen vil knytte seg til flytebrygge 

på 6x2,5 meter. Tiltaket vil erstatte kai som er på eiendommen i dag. 

I behandling av sak 53/20 den 03.03.2020 ble det i formannskapet stilt spørsmål om 

behandlingen i byggesakene rundt de andre flytebryggene i området.  

Dette var informasjon som Kommunedirektøren ikke kunne svare på under møtet. Saken ble 

sendt tilbake til administrasjonen for å undersøke hvordan de andre flytebryggene er håndtert. 
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Kommunedirektøren har gjort søk i kommunens arkiver og gjennomført samtaler med brukerne av 

flytebryggene. Dette er hva Kommunedirektøren har avdekket: 

Flytebrygge eid av Torbjørn Skarshaug: Oppført: ca. 1980 – 1990 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 

Flytebrygge eid av Øystein Tømmervåg: Oppført: ca. 1990 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 

Flytebrygge eid av Arild Skarshaug: Oppført: 2007 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 

Flytebrygge eid av Ann-Inger Stokkvik Døhl: Oppført: 2008 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 

Som Kommunedirektøren har avdekket er det ikke godkjenning på noen av flytebryggene som 

ligger på gnr. 57 bnr. 1 Dragsneset. 

Kommunedirektøren vil informere om at at man ikke behandlet søknader om flytebrygge i 

administrasjonen før 1985. Det vil si, at selv om det ikke foreligger godkjenning fra kommunen i 

denne tidsperioden er det ikke det samme som at kommunen ikke har tillatt å etablere flytebrygge. 

Man må dermed anta at flytebrygger før 1985 har godkjenning fra kommunen.  
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Det har før behandling 21.01.2020 kommet opplysninger som kan påvirke utfall i saken. Saken ble 

derfor sendt tilbake til administrasjonen for å kunne svare ut merknadene som kom inn 19.01.2020. 

Administrasjonen har også mottatt henvendelser fra søker i ettertid, som også vedlegges som bilag 

til behandlingen, disse vil også behandles. 

Under her vil Kommunedirektøren besvare de merknadene som kom inn 19.01.2020: 

1. Under «Saksopplysninger» på side 1 står det at tiltaket vil erstatte en flytebrygge som er på 

eiendommen. Det er feil, det er ingen flytebrygge på eiendommen. 

 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Det medfører riktighet at det ikke er en flytebrygge på eiendommen. Det er i dag en kai/gangbro 

som står parallelt med naustet.» 

2. Fylkesmannens merknader: 

2.1. Fylkesmannen bruker uttrykk som «Veldig omfattende» og «Sitt store omfang» Dette gir et 

misvisende inntrykk som om at det var et stort prosjekt som skulle reise seg i fjæra. Mens 

det i realiteten er snakk om en liten og smekker konstruksjon som er kostnadsberegnet til kr. 

42 000, inklusiv en liten prefabrikert flytebrygge (den minste som Kongsvoll Plast leverer) 

og landgang fra samme fabrikk. Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot 

søknaden 

 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen bør avstå å kommentere Fylkesmannens vurderinger, men da deler av grunnlaget for 

utfallet i saken baserer seg på sektormyndighetenes utkallelse gjør Kommunedirektøren likevel 

dette: Det er av Kommunedirektørens vurdering at en flytebrygge på 6x2,5 meter i seg selv ikke er 

særlig omfattende, men med tanke på at det i tillegg skal komme en landgang på 15 meter, så 

stiller Kommunedirektøren seg bak denne beskrivelsen.» 

2.2 Fylkesmannen sier videre «at tiltaket med sitt store omfang vil bidra til økt privatisering av 

område og begrense allmenhetens tilgang til strandsonen» Dette er etter en direkte 

feilvurdering, da det er det sikk motsatte som skjer. Fordi hele tiltaket er planlagt bygget 

foran naustet og den eksisterende kaia (som vist på vedlegg) vil bli revet, slik at en større 

del av strandsonen enn før tiltaket vil bli tilgjengelig. Tiltaket vil med andre ord øke 

allmenhetens tilgang til strandsonen. Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot 

søknaden. 

 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Alle tiltak som er planlagt brukt for enkeltpersoner eller en gruppe vil i realiteten bidra til 

privatisering. Selv om tiltaket selv, ikke fysisk, vil bidra til at adgangen til sjøen blir begrenset, vil 

et privat tiltak privatisere området rundt, noe som gjør at terskelen for å bruke strandsonen som 

rekreasjonsområde betydelig høyere.» 

2.3 Fylkesmannen sier at en tillatelse til dette prosjektet vil kunne danne presedens der en kan 

forvente lignende søknader i framtiden. Dette stemmer ikke med virkeligheten, da det per i 

dag er 11 elleve flytebrygger i grenda Dragsnes. Jeg og min hyttenabo, som i fellesskap står 

bak dette tiltaket, er faktisk de eneste i hele grenda som ikke har tilgang til en flytebrygge. 

Vi bør faktisk kunne påberope oss presedens for at søknaden vår blir godkjent. 
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Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Selv om det er flere flytebrygger i området i dag, kan saken skape presedens i fremtiden, da det 

er flere ledige tomter i området som ikke er bebygd.» 

2.4 Fylkesmannen mener at reguleringsplanens pkt. 4.8 vedrørende den enkelte hytteeiers rett til 

sjøhustomt og båtplass, ikke finnes. At fylkesmannen insinuerer at jeg har diktet opp dette 

er direkte sårende. Jeg har i forbindelsen med søknaden oversendt en kopi av denne delen 

av reguleringsplanen til Frøya kommune, att. Espen Skagen. 

 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen kan etter flere oppslag ikke finne disse bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan. 

Kommunedirektøren vurderer det slik at den «bestemmelsen» som søker referer til er en del av det 

vi i dag ville omtalt som en «planbeskrivelse». Dette er ikke det samme som en 

reguleringsbestemmelse, og skal heller ikke tilsvarende vekt i en vurdering av momentene i saken. 

I tillegg ligger tiltaket utenfor reguleringsplanens planavgrensning» 

En vil her komme med kommentar til merknaden mottatt av saksbehandler mottatt 02.02.2020. 

Søker skriver:  

Hei. Vi mener at det har vært noen feil og uklarheter forut i denne saken, kanskje litt mangelfull 

dokumentasjon også. Men vi er tilfreds med at det vil bli foretatt en ny vurdering på bakgrunn av 

nye momenter. 

Og vi vil på denne måten, for at ting skal være tydelige og presiser, gjenta og utdype noen av våre 

anmerkninger og vurderinger, samt vedlegge nye tegninger og plankart etc. med forbedret kvalitet 

og informasjon. 

Angående: 

1. «E-post til ordfører». Vi mener at e-post til ordfører Kristin Strømskag, 20.01.20 

«Vedrørende formannskapsak nr. 16/20» er relevant for vurderingen, og bør vedlegges 

saksdokumentene. 

 

Kommunedirektørens kommentar:  

 

«E-post er vedlagt, merknadene er svart ut ovenfor.» 

2. «e-post til formannskapets medlemmer». Det samme bør e-post til formannskapets 

medlemmer 21.01.20, «Sak 16/20 Dispensasjon fra byggegrense i strandsonen» bli. 

 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Vurderinger av momenter i saken vil bli vurdert under «Kommunedirektørens vurdering». 

3. Feil søknad! Det var feil søknad, nemlig «Søknad om godkjenning av tiltak i forbindelse 

med vedlikehold og nye etc … 04.08.19» som har vært gjenstand for behandling, og ikke 

vår «Søknad om dispensasjon fra byggegrense …… 24.09.19». Vi vil be om at den 

«riktige» søknaden blir vurdert. 
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Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunedirektøren beklager at det lå med feil søknad i behandlingen i saken. Dette er rettet 

opp ved ny behandling.» 

4. Felles småbåthavn! Å bruke en felles småbåthavn, et eller annet sted på Frøya, er helt 

urealistisk for begge brukere som alternativ til flytebrygge front av naust/sjøhus. Vi drar 

opp båtene når vi ikke bruker hytta, og har motorer og sjøredskaper mm oppbevart i naustet. 

Å ha en robåt/ småbåt liggende i en småbåthavn, langt unna, ubevoktet uten tilsyn er ikke 

mulig. Vi bruker hyttene til alle årstider i all slags vær og vind. Å måtte flytte båt fra en 

småbåthavn, over åpne strekninger til naustet, vil i enkelte tilfelle være (umulig) og 

risikabelt for liv og helse. Det samme gjelder hvis en skulle hente/levere sjøredskap/fangst 

fra naustet. En ville også være avhengig av transport mellom småbåthavn og hytta. Og hva 

med de gangene en ikke har med bil? Dette og en rekke andre praktiske forhold gjøre det 

umulig for oss å kunne leve med en slik løsning. 

 

At Frøya kommune, gjennom kommuneplanen, ønsker å legger til rette for flere 

småbåthavner er prisverdig, men vi tror ikke at intensjonen har vært å tvinge brukere av 

allerede eksisterende naust/sjøhus i spredt bebyggelse, over til disse stedene. Her må det 

være rom for individuelle vurderinger. 

 

Dessuten er det i reguleringsplanen for «Dragsnes Gnr. 57 Bnr.1» avsatt to områder for 

sjøhustomter og sjøhus. Det er en forståelse for at også området utenfor i strandsonen i 

tilknytning til sjøhusene kan benyttes til sjørelaterte formål. Dette er da også realiteten i dag, 

og bør være helt i tråd med intensjonen i kommuneplanen (samle bebyggelse og anlegg). At 

det i etterkant av reguleringsplanen ble vedtatt å sette en byggegrense i strandsonen, bør 

etter vårt syn ikke være et hinder for at vi får adgang til å benytte området utenfor naustet. 

Vi mener derfor at et avslag på dispensasjonssøknaden, begrunnet med at kommuneplanen 

har avsatt visse områder til småbåthavner, ikke er god nok grunn. Området avsatt til dette 

formålet på «Dragsnes hytteområde», kan vel like gjerne defineres som småbåthavn. 

Det henvises til vedlagte plankart. 

 

Kommunedirektørens kommentarer:  

«Det er kommunens intensjon å samlokalisere småbåtanlegg o.l. Dette gjøres for å hindre spredt 

utbygging i strandsonen. Det at man har en brygge eller et naust gir en ikke en rettighet på å få 

legge ut en flytebrygge. Har man ett naust, så er det fra kommunen definert som at båt skal 

oppbevares i naust. Videre så er det regulert småbåthavn ca. 380 meter fra tiltaket. Et området 

regulert til naust/sjøhus er ikke det samme som småbåthavn» 

5. Reguleringsplanens rett til båtplass bestrides. Rådmann og Fylkesmann 

bestrider/underkjenner at det finns et punkt 4.8 i reguleringsplanen, hvor hver hytte gis rett 

til en båtplass. De anerkjenner kun REGULERINGSBESTEMMESEN § 1 til §11, side 1 

og 2, og at bestemmelsene i RGULERINGSPLANEN ikke eksisterer med begrunnelse i at 

de ikke er å finne i de respektive arkiver. 

Vi bemerke at det et to hytter som i denne omgang skal benytte en eventuelt flytebrygge. 

Se vedlegg: REGULERNGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 

REGULERINGSPLAN FOR «DRAGSNES» GNR. 57 BNR. 1. 

Vi mener at punkt 4.8 i reguleringsplanen fortsatt er gyldig, og vedlegger det vi mener er 

hele dokumenter og overlater til Formannskapet å vurdere innholdet. 
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Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen mener det er to forhold som må vektlegges her: 

1. Bestemmelsen som det refereres til ikke reguleringsbestemmeslsene i planen, men 

planbeskrivelsen. 

2. Området det søkes dispensasjon fra, omfattes ikke av reguleringsplanen, da den ligger utenfor 

reguleringsplanens avgrensning.» 

 

6. Påstand om økt privatisering av strandsonen. Rådmann og Fylkesmann begrunner avslag 

med at det vil føre til økt privatisering. Dette mener vi er direkte feil, da det omsøkte tiltaket 

tvert imot fører til redusert privatisering, ved at et en del området åpnes opp når 

eksisterende kai/gangbro rives (markert med sort på vedlagte plantegning). 

Tiltaket er plassert i forlengelsen av området foran naustet, (markert med rødt på 

plantegning), hvor strandsonen allerede er båndlagt med anlegg, (lundbruer og kaifront på 

sjøhus). Dessuten vil en del av sjøområdet vet for naustet bli «frigitt» (til grunneiers glede) 

når tiltaksøkers båter flyttes flytebryggen. 

Hvis en kan si at den nye gangveien erstatter den gamle (omtrent like store), så er det 

egentlig bare selve flytebryggen som er et nytt element. 

Vi mener at tiltaket vil føre til redusert privatisering. 

 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Viser til svar på merknad 2.2 av brev datert 19.01.2020.» 

7. Plan og bygningsloven versus Friluftsloven. Her bør det, etter vår mening, også gjøres en 

vurdering opp mot «Lov om friluftslivet» Rent generelt kan det sies at reguleringsområdet 

bærer preg av privatisering. Ca. 300m før området, hvor veien blir privat, møter man et skilt 

med «privat vei, ingen snuplass»! Selve reguleringsområdet «Dragsnes hytteområde» er 

stengt med bom, som er låst når ingen er tilstede i hyttene. Langs hele grensen, og et godt 

stykke ut i fjæremålet, går det sauegjerder. 

Når det gjelder det omsøkte tiltaket, er det mulig å si at det kan oppfattes som en del av 

gårdsrommet til hytta, som ligger 5-6 meter fra naustveggen. Ifølge «friluftsloven» gis 

eier/bruker sterke rettigheter med hensynet på privatlivets fred og allmennhetens adgang til 

området, og om å vise tilbørlig hensyn. 

Vi mener det også er på sin plass å vurdere tiltaket ut fra «Friluftslovens bestemmelser», 

om hvorvidt «tiltaket fører til ytterligere privatiserer av strandsonen» er relevant med hensyn 

til allmennhetens interesser, -når området allerede er privatisert? 

 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Vurderingen som skal foretas i denne saken omhandler hvorvidt bestemmelsen det søkes 

dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt eller ei. Og om det foreligger en klar overvekt av 

fordeler. Dette med hjemmel i pbl. § 19.1 jfr. § 19.2 andre ledd. Det synes ikke relevant å trekke 

friluftsloven inn i behandling av dispensasjon i en byggesak» 

8. Stort omfang, veldig omfattende? Fylkesmannen begrunner også sitt råd om avslag på at 

tiltaket er veldig stort og omfattende. Nå er ikke vi av samme oppfatning, og som vi har vist 

ovenfor er i prinsippet det eneste nye bygningselementet selve flytebryggen. At sjøområdet 

utenfor naustet er utfordrende med hensyn på flytebrygge, er vi ikke særlig happy med, men 
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etter mange vurdering er vi kommet fram til dette vi mener er den beste løsningen for et 

sikkert, og langt mer universelt utformet og tilrettelagt båtliv. 

Vi mener at tiltaket ikke er vesentlig større enn dagens situasjon, da det i prinsippet bare er 

selve flytebryggen som tilkommer som et nytt element. 

 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Dette er svart ut tidligere.» 

9. Danne/påberope presedens. Fylkesmannen mener at tiltaket vil danne presedens for flere 

framtidige søknader. En slik argumentasjon kan i dette tilfelles snus tvert om, ved at vi 

påberoper oss presedens, siden det allerede er 11 flytebrygger i Dragsnes-grenda, og at vi 

som de eneste i området, ikke har tilgang til en flytebrygge bør behandles likeverdig. 

Tiltakssøker har forståelse for at Frøya kommune vil søke å begrense områder med anlegg i 

strandsonen. Men her er det snakk om å videreutvikle et område, som for mange år siden er 

regulert til fritidshus, sjø og sjørelatert bygg og aktiviteter, hvor så å si hele 

reguleringsområdet ligger innenfor «Plan og bygningslovens» definisjon av strandsonen. 

 

Kommunedirekørens kommentar:  

«Dette er svart ut tidligere.» 

10. Fylkeskommunen kommentar. Fylkeskommunen mener at området framstår som privatisert 

og at tiltaket ikke vil endre dagens situasjon vesentlig. 

Vår oppfatning av fylkeskommunens vurdering er derfor at tiltaket ikke er i strider med 

formålet til loven. 

 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Dersom tiltaket ikke er i strid med formålet i loven er det ikke behov for en 

dispensasjonsbehandling. Kommunen har vurdert at tiltaket er i strid med formålet i loven, og at 

denne blir vesentlig tilsidesatt.» 

11. Vi er uenig med Fylkesmann og Rådmann sin begrunnelser for å avslå søknad om 

dispensasjon, med at tiltaket vil føre til økt privatisering i strandsonen. 

Vi mener derimot at privatiseringen av strandsonen vil bli redusert, i og med at én 

konstruksjon (Kai/gangvei) vil bli fjernet fra strandsonen, og ingen nye konstruksjoner 

kommer i tillegg hvor strandsonen ikke allerede er bebygd. Se pkt. 6 ovenfor. 

Statens planretningslinjer skiller mellom pressområder eller ikke innad i kommunene, med 

hensyn på vurdering av hvor restriktiv en skal være med dispensasjoner. Dragsnes 

hytteområde kan vel neppe sies å være i kategori pressområde. 

 

Planretningslinjenes ønske om felles brygge og naust er oppfylt. Naustet er felles for 2 

eiendommer (naust er delt lang mønet i to like store deler, flytebryggen vil også bli felles.) 

Med hensyn på allmennhetens tilgang til området har vi påvist at den blir mer tilgjengelig 

etter tiltaket enn før tiltaket, og slik sett i tråd med Planretningslinjene, og ikke i strid med 

dem, slik det hevdes! Tiltaket ligger på et areal som i reguleringsplanen er avsatt til 

formålet. Innenfor reguleringsområdet er det også avsatt et betydelig område som friareal 

med tilgang til både sjø og land. Her er det rikelig plass for allmennheten. Og skulle 

allmennheten ha behov for å gå i land på brygga, er det vel innen som nektet dem det. 
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Kommunedirektørens kommentar:  

«Det er uklart for kommunen hvilke retningslinjer det refereres til, men Frøya kommune er 

generelt vurdert som et området der det er stort byggepress i strandsonen. Dette gjelder også 

Dragsneset.» 

12. Vår oppfatning av tiltaket i forhold til Pbl. § 19-2. Dispensasjonsvedtaket. 

Sitat §19-2: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt». 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling §1-1. Lovens formål. 

Angående hensynene bak lovens formålsparagraf 

Vi kan ikke se at tiltaket vil vesentlig tilsidesette noen av hensynene som er relevante i 

lovens formålsparagraf, men tvert om, er tiltaket i tråd med flere punkter i lovens 

formålsparagraf. 

Angående hensynene bak bestemmelsene. 

Bestemmelsen vi søker dispensasjon fra, er §1-8, Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 

vassdrag. 

De «Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø» sier at 

følgende retningslinjer legges til grunn: 

-Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål 

som for eksempel, friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, 

fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. 

Vår vurdering av betydningen av de enkelte formål er at for: 

«Friluftsliv», først og fremt ha stor positiv betydning for oss som skal bruke tiltaket, for 

fritidsfiske, generell bruk av båt og sjøsport mv. 

«Naturvern» ingen spesiell betydning, utover fiskeplass for hegre, hvileplass for måse og 

annen sjøfugl mv., og en sjelden gang solplass for sel. (Observasjoner på naboens 

flytebrygge). 

«Naturmangfold» Ingen, utenom som ovenfor. 

«Kulturminner», det er ingen kjente kulturminner knyttet til stedet for tiltaket. 

«Kulturmiljø», en dominerende del av kulturmiljøet i strandsonen på Dragsneset i dag er 

naust, sjøhus, brygger, kai og flytebrygger. Tiltaket vil slik sett komplettere, og passe godt 

inn i det eksisterende kulturmiljøet. 

«Landskap», medfører ingen inngrep i landskapet. Det er selvfølgelig en viss konstruksjon, 

men ingen ting som ikke naturlig hører til i kulturlandskapet. 

«Fiskerinæring», det er ingen fiskerinæring på stedet. Det er dessuten svært lite egnet for et 

slikt formål. 

«Havbruk», totalt uegnet for formålet. Hele Dragsnes-bukta er full av fløer og holmer, og 

knapt noe sted på hele området som er dypere enn 5 meter. 

«Annen samfunnsmessig betydning», når det gjelder tilgjengelighet til sjø for allmennheten 

vil den bli større, ikke mindre med tiltaket, som redegjort for (pkt. -6) i dette dokumentet. 

(Nå kan det vel også tillegges at allmennheten dessverre har vært ganske fraværende. 

Allmennheten på Dragsnes hytteområde har til nå bare utgjort de som «tilhører» stedet, eller 

deres gjester.) 

 

Kommunedirektørens kommentar:  

«For vurdering etter pbl. § 19-2 annet ledd, se «Kommunedirektørens vurdering»». 
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13. Fra Statens retningslinjers avsnitt 6.2 (som gjelder for Frøya kommune), vil vi henvise til et 

meget relevant punkt for søknaden vår: «Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate 

oppføring av naust og brygge skal også tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-

metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til de allmenne interesser som er 

angitt foran, og mulighetene for felles brygger og naust bør også vurderes.» (Med 

Planretningslinjens begrep «brygge» må her vel forstås kai/flytebrygge etc. for utlegg av 

båt, og ikke brygge i betydningen av et hus). 

Vi mener, på bakgrunn som redegjort ovenfor, at ingen av hensynene bak lovens 

formålsparagraf, eller hensynene bak bestemmelsene i loven blir vesentlig tilsidesatt ved å 

innvilge en dispensasjon. 

Når det gjelder i lovens §19-2 Dispensasjonsvedtaket, om at krav til at «fordelene med å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering», henviser vi til 

redegjøring i «Søknad om dispensasjon», men kan i stikkords form her nevne: 

-Sikkerhet for liv og helse. 

-Tilgjengelighet forbrukere og bevegelseshemmede. 

-Aktivum bor barn og unge (Krabbefiske, bading mv.) 

-Bifall fra stedets grunneiere, som ser fram til en uhindret ferdsel for sine båter. (Dagen 

løsning med båter på svai og dragertau er til hinder).  

Vi mener med dette at alle i lovens bestemmelser er oppfylt i nødvendig grad til at 

dispensasjon kan innvilges. 

 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen forstår ikke begrepet «brygge» som kai/flytebrygge etc. Dersom dette skal være et 

moment som skal tillegges vekt (fritidsfiske) så må bruken være til fritidsfiske, ikke privat 

flytebrygge. Videre vurdering i Kommunedirektøren vurdering» 

14. Avslutningsvis, til ettertanke, vil vi påpeke at hvis kommunen skal håndheve et påbud om at 

alle småbåter skal samles i egne småbåthavner, så synes vi det er meget urimelig. Det vil 

praksis bety at det er innført et byggeforbud mot naust og (flyte)brygger i Frøya kommune, 

utenom småbåthavnene. Slik som i tilfelle med vår søknad. Vi (og andre) er også avhengig 

av å ha et naust i småbåthavnen. Er det da slik at kommunen vil innløse våre naust og stille 

nye naust til disposisjon i småbåthavnen? 

15.  

Kommunedirektørens kommentar:  

«Det finnes egne områder avsatt til naust/sjøhus og småbåthavn. I områder der det i sjø er avsatt 

til småbåthavn, er det på land som regel avsatt til et byggeformål. Dette kan være «annen 

bebyggelse og anlegg», «næring», «naust/sjøhus» osv. Det er ikke slik at når et område er avsatt 

til naust så har man automatisk rettighet til flytebrygge. Det å skulle kreve at kommunen skal 

innløse naust og stille nye tomter i en småbåthavn, på bakgrunn av at det i reguleringsplanen ikke 

er regulert området for flytebrygger er urimelig krav og er ikke relevant i en dispensasjonssak.»  
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Merknader: Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. 

§ 21-5. Det er følgende merknader til saken: 

  Merknad Kommentar fra rådmann 

Fylkesmannen 

09.12.2019 

Innledningsvis ønsker vi å råde 

kommunen til å følge intensjonen 

i kommuneplan om å samle denne 

type anlegg til felles 

småbåtanlegg. 

Tiltaket er veldig omfattende og 

vil gi et helt annet inntrykk av 

anlegget rundt naustet/sjøhuset 

enn hva som er tilfelle i dag. 

Tiltaket vil med sitt store omfang 

bidra til økt privatisering av 

området, og vil begrense 

allmennhetens tilgang til 

strandsonen. I henhold til Statlige 

planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs 

sjøen skal byggeforbudet i 

strandsonen i Frøya kommune 

praktiseres strengt. En tillatelse til 

dette tiltaket vil kunne føre til 

presedens der en vil kunne 

forvente å få flere liknende 

søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av 

areal til naust, og tiltaket ligger i 

ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til 

reguleringsplanens pkt. 4.8, at 

hver hyttetomt har rett til 

sjøhus/båtplass. Søker mener 

videre at det etter dagens standard 

er ensbetydende med flytebrygge. 

Så langt vi kan se er naust kun 

nevnt i § 2 og vi kan ikke se at 

noen av paragrafene har 

underpunkter – dvs. punkt 4.8 

finnes ikke. Om 

reguleringsplanen hadde 

inneholdt et slikt punkt hadde det 

likevel ikke vært ensbetydende 

med at hver hytte har rett på egen 

flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til 

kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere 

Tatt til etterretning 
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felles småbåtanlegg. 

Kommuneplanen inneholder vel 

63 småbåthavner med ulik 

planstatus og størrelse.  

Disse er plassert etter en 

vurdering av hvor det er 

eksisterende anlegg og 

eksisterende planer. Det er avsatt 

areal i sjø. 

Med bakgrunn i dette er 

Fylkesmannens faglige råd at det 

ikke blir gitt dispensasjon til 

tiltaket. 

Fylkeskommunen 

28.10.2019 

Vi viser til deres oversendelse 

datert 18.oktober 2019. 

Det søkes dispensasjon fra PBL § 

1-8, samt dispensasjon fra 

FNAFF-formålet i 

kommuneplanens arealdel for 

etablering av flytebrygge med 

gangbro på eiendommen 

57/1. Omsøkte tiltak kommer i 

tilknytning til felles naust for 

eiendommene 57/31 og 37. 

Fylkeskommunen ønsker å minne 

om at strandsonen er gitt et 

spesielt vern gjennom en 

nasjonal bestemmelse direkte tatt 

inn i PBL §1-8 (bygge- og 

deleforbudet i 

strandsonen). Målet om å bevare 

strandsonen mest mulig urørt gjør 

at det skal mye til 

før dispensasjon kan gis. Selv om 

små flytebrygger kan fortone seg 

som relativt 

beskjedne inngrep i strandsonen, 

vil mange enkeltflytebrygger 

samlet sett medføre 

betydelige inngrep i strandsonen 

og dermed medvirke til å 

undergrave 

strandsonevernet. Ved 

samlokalisering av kai- og 

flytebryggeanlegg vil det redusere 

antallet inngrep i strandsonen og 

resultere i mindre privatisering av 

strandsonen. 

Området framstår som privatisert, 

og vil etter våre vurderinger ikke 

endre dagens 

situasjon vesentlig. Rent generelt 

vil vi oppfordre kommunen om å 

stille krav til at 

flytebrygger skal dekke behovet 

for flere i nærliggende område. 

Tatt til orientering 
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Ut over dette har vi ikke 

merknader til omsøkte tiltak. 

Uttalelsene kan sees i sin helhet som vedlagt dokument i saken   

 

Søkers begrunnelse: Det ønskes en mer estetisk og enhetlig løsning med gangbro og flytebrygge 

som en intrigert del av sjøhusanlegget, hvor det vektlegges bruk av materialer og konstruksjon som 

vil gi et mer solid og varig inntrykk enn dagens kai som må rivet.  

Søker mener tiltaket ligger innenfor planens hensyn når det kommer til ferdsel og friluft. 

Flytebryggen vil bli et aktivum for de som er glad i friluftsliv på sjøen. 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Rettslig utgangspunkt: Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer 

hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og 

hvilke som ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som 

skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av 

arealdelen. 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn 

fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann 

Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak og 

terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens interesser, 

samt å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av formålsbestemmelsen i 

plan- og bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Det 

skal legges vekt på langsiktige løsninger for samfunnet, likeverd og tas hensyn til barn og unges 

oppvekstmiljø samt estetisk utforming av omgivelsene. 

Det er i kommunens arealer avsatt spesifikke områder der det tillattes tiltak. For areal i sjøen for 

omsøkte tiltak er det kun tillatt med tiltak tilknyttet akvakultur. Bestemmelsenes formål er å hindre 

enkeltvis tiltak langs sjøen og tiltak som bidrar til privatisering.  
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Vurdering av naturmangfoldloven 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket 

vil ikke true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 

marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 

12 er vurdert. 

Kommunedirektørens vurdering 

Områdene på land er regulert, mens områdene i sjø inngår i kommuneplanens arealdel (KPA) Det 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en 

borger har rettskrav på å få innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle 

grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke 

kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår 

om kvalifisert interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt 

dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom hensynene bak bestemmelsen det søkes 

dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt ikke være 

anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen 

kun har adgang til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og 

bygningsloven et rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. 

nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte dispensasjonssak må det foretas en konkret og 

reell vurdering av de faktiske forhold. 

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende 

momenter er om dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess 

(omregulering), den har ikke betydning for planen for øvrig, den medfører ikke 

presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at spesielle 

naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, 

kommunalt ledningsnett eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i 

naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle 

økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller planter på rødlista, ei 

heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller 

vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 
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er KPAs kombinasjonsformål i sjø det søkes dispensasjon fra. Planformålet FNAFF er 

kombinasjonsformål for ferdsel, fiske, akvakultur, natur i sjø. Tiltaket vil ligge i brytingspunktet 

mellom reguleringsplan og kommuneplan, der eiendomsgrensen og kystkonturen er inntegnet. Det 

er av Kommunedirektørens vurdering at tiltaket derfor også kommer i konflikt med byggeforbudet i 

strandsonen jfr. pbl. § 1-8. En tillatelse fordrer derfor dispensasjon fra byggeforbudet jfr. § 1-8. 

Fylkesmannen skriver i sin vurdering følgende: 

«Tiltaket er veldig omfattende og vil gi et helt annet inntrykk av anlegget rundt naustet/sjøhuset 

enn hva som er tilfelle i dag. Tiltaket vil med sitt store omfang bidra til økt privatisering av 

området, og vil begrense allmennhetens tilgang til strandsonen. I henhold til Statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen skal byggeforbudet i 

strandsonen i Frøya kommune praktiseres strengt. En tillatelse til dette tiltaket vil kunne føre til 

presedens der en vil kunne forvente å få flere liknende søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av areal til naust, og tiltaket ligger i ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til reguleringsplanens pkt. 4.8, at hver hyttetomt har rett til 

sjøhus/båtplass. Søker mener videre at det etter dagens standard er ensbetydende med 

flytebrygge. Så langt vi kan se er naust kun nevnt i § 2 og vi kan ikke se at noen av paragrafene 

har underpunkter – dvs. punkt 4.8 finnes ikke. Om reguleringsplanen hadde inneholdt et slikt 

punkt hadde det likevel ikke vært ensbetydende med at hver hytte har rett på egen flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel med kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere felles småbåtanlegg. Kommuneplanen inneholder vel 63 

småbåthavner med ulik planstatus og størrelse. Disse er plassert etter en vurdering av hvor det er 

eksisterende anlegg og eksisterende planer. Det er avsatt areal i sjø.» 

Kommunedirektøren i Frøya kommune er enig i Fylkesmannens vurdering i denne saken. Tiltaket 

vil bidra til økt privatisering i strandsonen og er ikke i tråd med de Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø og vassdrag. På denne måten er ikke tiltaket i tråd 

med kommuneplanens intensjon om å samlokalisere tiltak for å hindre spredt nedbygging av 

strandsonen. Det er videre enn viss fare for at saken vil skape presedens for lignende saker i 

fremtiden. 

Selv om det foreligger som en fordel at kai/landgang vil bli fjernet, ønsker ikke kommunen at det 

legge ut nye enkeltvise flytebrygger. Det er i reguleringsplanen Dragsens øst (plan-id: 1620200306) 

regulert eget område til småbåthavn, ca. 380 meter fra omsøkt tiltak. Kommunen mener det er helt 

innenfor å forvente at disse områdene blir tatt i bruk før man begynner i gi dispensasjon.  

På grunnlag av vurderingen ovenfor konkluderer kommunedirektøren med at tiltaket vil tilsidesette 

hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. Da vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative er 

det ikke grunnlag for å vurdere en vekting av fordeler og ulemper ved tiltaket. 

Forhold som ikke er vurdert, er av kommunedirektøren ansett å ikke være relevant for behandlingen 

av utfallet i denne saken. 

Konklusjon 

Kommunedirektøren tilrår at det ikke gis dispensasjon for utlegging av flytebrygge med tilhørende 

landgang som omsøkt. Vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt.
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MINDRE ENDRING PÅ REGULERINGSPLAN - BEINSKARDET DEL 3  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. I medhold av PBL. §12-14 vedtas endring av plankart for reguleringsplan 

Beinskardet 3 (PlanID: 1620201505). 

2. Kommunedirektøren skal etter sluttbehandling i Kommunestyret sørge for at 

planens innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir 

foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Vedlegg: 

  

1. Søknad om mindre reguleringsendring, mottatt 16.11.2019 

2. Kartvedlegg, mottatt 16.11.2019 

3. Kartvedlegg, mottatt 17.02.2020 

4. Uttalelse Trøndelag Fylkeskommune, mottatt 21.02.2020 

5. Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag, mottatt 03.03.2020 

 

Saksopplysninger: 

Frøya kommune har i sammenheng med detaljprosjektering for Beinskardet 3 (PlanID: 

1620201505) sett på mulighetene for adkomst til det nye boligfeltet B19. Det søkes dermed om en 

mindre endring på Beinskardet 3. 

Det ønskes å endre internvegen V2, som går mellom B2 og B3 i reguleringsplan for Beinskardet 3, 

slik at denne kan benyttes som adkomstveg for det nye boligfeltet B19, som vist på kartutsnitt. 
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Merknader: Søknad om mindre endring ble sendt på begrenset høring til sektormyndigheter og 

berørte grunneiere den 18.02.2020. Det er kommet inn to høringsuttalelser. 

Uttalelse fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Trøndelag 

fylkeskommune 

21.02.20 Har ingen merknader til planendringen, men 

minner om den generelle aktsomhetsplikten 

etter §8 i kulturminneloven. 

Tatt til orientering. 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

03.03.20 Såfremt muligheten for å ta seg frem videre 

ut i turområdet ikke blir vanskeliggjort, har 

Fylkesmannen ingen merknader. 

 

Henviser også til merknadene til ROS-

analysen i forbindelse med forrige endring av 

planen i 2016 ang. samfunnssikkerhet. Det 

ble den gang kommentert at området ligger 

på marine avsetninger, og at NVE måtte 

høres angående dette. 

Tatt til orientering. 

 

NVE var høringspart ved 

forrige endring, og hadde 

ingen spesielle merknader 

til planen den gang. 

        

 

Søkers begrunnelse:  

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

I forbindelse med detaljprosjektering for veg, vann og avløp for Beinskardet 3, ble det naturlig å se 

på adkomst til felt B19. Etter å ha sett på alternativer ble det vurdert, blant annet av terrengmessige 

hensyn, at adkomst til B19 burde bli en forlengelse av internvegen V2 mellom B2 og B3 i 

reguleringsplanen for Beinskardet 3. 

Planendringen anses ikke å ha konsekvenser av betydning for planen. Det er ingen formålsendring. 

Planbestemmelser blir beholdt uten endring. En vesentlig fordel med planendringen er at den 

muliggjør utvikling av boligfelt B19 i kommunedelplan for Sistranda ved at det legges til rette for 

adkomst til dette feltet. VVA prosjektering for Beinskardet 3 har også tatt høyde for å fange opp 

VVA løsninger for framtidig utbygging av B19. 

    

Figur 1: Foreslått nytt plankart. Figur 2: Eksisterende plankart 
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Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanens arealdel 

Forkortelser og definisjoner: 

KPA – Kommuneplanens arealdel 

PBL – Plan- og bygningsloven 

NML – Naturmangfold 

Rettslig utgangspunkt: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 så er det åpnet for å foreta mindre vesentlige 

endringer uten at dette utløser krav om ny og full planprosess. Med mindre endringer menes 

endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Før det 

kan treffes endelig vedtak i saken må den forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne 

av eiendommer som direkte berøres av vedtaket skal gis anledning til å uttale seg. Hensikten 

med dette er å avklare om berørte myndigheter og parter har innvendinger. Dersom det skulle 

være innvendinger vil ikke saken kunne behandles som en mindre vesentlig endring, jfr. pbl. § 

12-14 og Miljøverndepartementets veileder T-1490 pkt. 2.9. Kommunens avslag på en 

reguleringsendring vil ikke kunne påklages av søker. 

Kommunestyret kan i samsvar med kommuneloven delegere myndighet til å treffe vedtak om 

mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i 

reguleringsplanen. Det er hensiktsmessig at mindre endringer kan behandles på en enklere 

måte. Kommunedirektør har ikke fått delegert denne myndighet, saken sendes derfor over til 

behandling hos planutvalget for innstilling til kommunestyret. 

Vurdering av naturmangfoldloven:  

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket 

vil ikke true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 

marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 

12 er vurdert.  

Kommunedirektørens vurdering:  

Kommunedirektøren mener at den samlede påvirkningen av endringen er relativt liten, ettersom 

endringen i det store og hele er at veien dreier noe syd om eksisterende plassering, for så å fortsette 

til plangrensen. Slik forslaget foreligger, så ansees det at det ikke er behov for en full 

planrevidering, og at endring av veitrase kan gjøres som en mindre vesentlig endring, jf. PBL. §12-

14. Det har heller ikke kommet inn noen innvendinger mot endringen. 

Endringen sørger for en naturlig adkomst for det fremtidige boligfeltet B19, og vil forenkle 

tilkobling til teknisk infrastruktur for nevnte felt. 

Konklusjon: 

Kommunedirektøren tilrår at endringen av reguleringsplankartet for reguleringsplan Beinskardet 3 

(PlanID: 1620201505) vedtas i medhold av PBL. §12-14 
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GNR 26 BNR 156 DISPENSASJON - TAKVINKEL OG AVLØPSTILKOBLING - 

UTTIAN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra punkt 2.1.13 om takvinkel i reguleringsplan 

Uttian Gnr 26, Bnr 2 (PlanID: 1620200406) for oppføring av hytte med pulttak 

på Gnr 26, Bnr 156 som omsøkt. 

2. Ønsket avløpsløsning må avklares med forurensingsmyndigheten gjennom egen 

søknad. 

3. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi 

dispensasjon er oppfylt, jfr. § 19-2. 

4. Er ikke tiltaket igangsatt innen tre år etter vedtaksdato eller innstilles i mer enn 

to år, frafaller dispensasjonsvedtaket jfr. pbl. § 21-9. 

 

Vedlegg:  

 

1. Søknad om dispensasjon, mottatt 16.12.2019 

2. Nabovarsel, mottatt 20.01.2020 

3. Rapport fra befaring og tre stk. bilder, tatt 26.02.2020 

4. Ortofoto, målestokk 1:1500 
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Saksopplysninger: 

Anita Olsen, heretter søker, ønsker å 

sette opp en mindre hytte på Gnr 26, 

Bnr 156 på Uttian. Det er ønskelig 

med pulttak på bygget, fremfor 

saltaket som er gitt gjennom 

bestemmelsene i reguleringsplanen. 

Videre ønskes det også å ha avløp for 

gråvann, ettersom det er tiltenkt 

forbrenningstoalett for hytten. 

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-

3. Det er ingen merknader til saken. 

 

Søkers begrunnelse:  

Jeg mener å innvilge dispensasjonen i 

denne konkrete saken ikke går på bekostning av formålet  reguleringsplanen da tomten denne hytten 

skal ligge på ligger litt for seg selv og lenger ned i terrenget… 

… Jeg ønsker tilkobling til vann men avløp skal være kun for gråvann da hytten skal ha 

forbrenningstoalett. Dersom det også her må søkes dispensasjon for dette forholdet så mener jeg 

hensynet til formålet i reguleringsplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt med denne løsningen. 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanens arealdel 

Reguleringsplan for deler av eiendommen Gnr 26, Bnr 2, Uttian 

Forkortelser og definisjoner: 

KPA – Komuneplanens arealdel 

PBL – Plan- og bygningsloven 

NML – Naturmangfoldloven 

Rettslig utgangspunkt: 

Tomten ligger i dag innenfor et område i reguleringsplanen som er satt av til fritidsbebyggelse. 

Videre finnes det i bestemmelsene et punkt som sier noe om utformingen på bygget. 

FRITIDSBEBYGGELSE 

Fritidsbebyggelse er bebyggelse som er beregnet til å bebos i kortere tidsrom til fritidsformål ved privat 

bruk, med varierende størrelse og standard. Formålet kan omfatte ulike typer fritidsbygg, men en 

forutsetning er at de er oppført som eller bruksendret til fritidsbebyggelse. 

 

OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE 2.1.13 

Det kan oppføres hytter i 1 ½ etasje med tilhørende mindre tilbygg, uthus eller liknende. BYA 40%, 

maksimal mønehøyde 8 meter. Bygningene skal ha en takvinkel mellom 35 og 40 grader. 

  

Figur 1: Tomtens plassering. 
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Årsaken til at disse begrensningene er lagt inn, er for å sikre en forutsigbar og helhetlig utbygging 

av området. Hyttene vil dermed få en fellesnevner i utformingen, som vil skape et ryddigere bilde i 

motsetning til et felt med mange forskjellige utforminger og design. 

 vannforsyning blir levert fra offentlig vannverk. 

Vurdering av naturmangfoldloven:  

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket 

vil ikke true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 

marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 

12 er vurdert.  

Kommunedirektørens vurdering:  

Tiltaket i sin helhet består av en liten hytte på en etasje, med et pulttak med 4 graders vinkel. Før en 

kan vurdere fordelene og ulempene ved tiltaket, så må det vurderes om det tiltenkte tiltaket vil 

vesentlig tilsidesette formålet til bestemmelsen. 

Formålet med bestemmelsen er å sikre en relativt forutsigbar og helhetlig utbygging. Ved at 

samtlige fritidsenheter har lik utforming skapes det et gjennomført felt uten store kontraster. 

Plasseringen av hytten vil være lavt i terrenget, og vil i de fleste tilfeller være relativt skjult fra 

sjøsiden. Det er per dags dato svært få utbygde enheter innenfor reguleringsplanen, med kun fire 

fritidsenheter utbygd totalt. Videre så finnes det tre boligenheter på området, hvorav ett hus har helt 

flatt tak. Dette er i tråd med bestemmelsene for boligformål, hvor det ikke er gitt noen bestemt 

takvinkel. 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold.  

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller planter 

på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller vernede 

vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 
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Figur 2: Tomten som hytten skal plasseres på. 

Med tanke på at det tillates andre takformer på deler av totalområdet, samtidig som at det allerede 

eksisterer et hus med flatt tak blant boligbebyggelsen, så ansees det at en ikke vil tilsidesette 

bestemmelsen vesentlig ved å gi dispensasjon. Dette forsterkes ytterligere av byggets plassering, 

som vil gjøre bygget svært anonymt på avstand, ettersom det er omkranset av mindre hauger. 

Fordelene ved å gi dispensasjon er at det vil gi hytten en relativt anonym utforming, ettersom 

takhøyden vil reduseres betraktelig. Ettersom denne hytten blir i dagens situasjon liggende noe for 

seg selv, så ansees det at det ikke vil gi noen vesentlig ulempe at utformingen er noe annerledes. 

Ulempene er at det vil gi en form for presedens for liknende tomter, ettersom planbestemmelsene 

sier at fritidsboliger skal ha en takvinkel på mellom 35 og 40 grader. Dette vil åpne opp for at den 

felles utformingen vil falle bort, når senere utbyggere også kan søke dispensasjon fra 

formbestemmelsene. 

Totalt sett så ansees det at fordelene veier opp for ulempene i dette tilfellet. Plasseringen av bygget, 

samt søkers ønske om å benytte farger som har samhørighet med omgivelsene, vil gi et anonymt 

byggverk uten store silhuetter. Det ansees dermed at i denne situasjonen, med de forutsetninger som 

område og den ønskede hyttetypen gir, kan gis dispensasjon fra bestemmelsen om takvinkel. 

Når det kommer til spørsmålet om avløp, så er dette en sak for den kommunale 

forurensningsmyndigheten. I planbestemmelsen står det kun at avløp må være i henhold til 

Forurensningsloven med forskrifter. Den ønskede avløpsløsningen må dermed avklares med egen 

søknad til forurensningsmyndigheten før fremtidig byggesøknad kan behandles. Denne blir derfor 

ikke behandlet i dispensasjonssaken. 
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Konklusjon: 

Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon fra planbestemmelse 2.1.13 i reguleringsplan for 

Uttian Gnr 26, Bnr 2. Dette begrunnes med at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. 
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GNR 12 BNR 1 DISPENSASJON - MOBILMAST - STORHEIA MOBILMAST, 

HYTTE FOR TEKNISK UTSTYR 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra KPA §21.1 for oppføring av mobilmast på Gnr. 12, 

Bnr. 1 som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi dispensasjon er 

oppfylt, jfr. § 19-2. 

3. Vilkår for dispensasjon: Mobilmast må inngå i ny reguleringsplan som allerede er under 

arbeid.  

4. Er ikke tiltaket igangsatt innen tre år etter vedtaksdato eller innstilles i mer enn to år, 

frafaller dispensasjonsvedtaket jfr. pbl. § 21-9. 

 

Vedlegg: 

 

1. Søknad om dispensasjon, mottatt 04.02.2019 

2. Ortofoto, målestokk 1:2500 

 

Saksopplysninger: 

 

Frøya kommune søker om dispensasjon for å sette opp en mobilmast med tilhørende hytte for 

teknisk utsyr. 

Det søkes dispensasjon fra planbestemmelsen i KPA §21.1, om krav om til detaljreguleringsplan. 

Tiltaket består av en 42m høy mobilmast og hytte for teknisk utstyr på ca. 6 m2. Det skal også 

bygges ny lavspentlinje fra bestående lavspentlinje med totallengde på ca. 250 m. Fra siste stolpe 

legges det jordkabel fram til mobilmasten. Den planlagte plasseringen av mobilmasten er på en 

høyde i terrenget i et område som er avsatt til næring i kommuneplan som trådte i kraft 23.10.2019.  

 
 

Søkers begrunnelse:  

For å bedre mobildekningen i området ved Tuvnes og ikke minst for Viken Settefisk må det settes 

opp ny mobilmast m/tilhørende teknisk utstyr. 
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Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanens arealdel 

Forkortelser og definisjoner: 

KPA – Komuneplanens arealdel 

pbl. – Plan- og bygningsloven 

  

Figur 1: Kartutsnitt KPA 

Rettslig utgangspunkt:                                                                                                          

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen 

skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. 

Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn 

for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. 

Kommuneplanens arealdel er en rettslig bindende avtale mellom kommunens innbyggere, 

kommunen og sektor- og statlige myndigheter. Planens sluttprodukt og rettslig bindende arealplan 

er ett resultat av en omfattende prosess med stor medvirkning. 

Området er i dag avsatt som Næringsområde i KPA. I et næringsområde kan det ifølge 

planbestemmelsen i KPA §21.1 «ikke iverksettes søknadspliktige tiltak før området inngår i 

detaljreguleringsplan». Hensikten med bestemmelsen er å sikre langsiktig og helhetlig planlegging 

som gir mulighet for medvirkning for berørte parter. Reguleringsplaner er i motsetning til 

dispensasjon et resultat av en prosess som sikrer informasjon og medvirkning. Det er ikke ønskelig 

at det gis dispensasjon fra detaljreguleringsplan for større tiltak, eller tiltak som har store virkninger 

for omgivelsene. En praksis som stadig gir enkelt dispensasjoner vil bidra til å uthule og svekke 

arealplaner som styringsverktøy, som fører til mindre forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere. 
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Kommunedirektørens vurdering:  

Det første kommunedirektøren vurderer i dispensasjonssaker er hvorvidt hensynet bak 

bestemmelsen i KPA det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. I dette tilfellet kreves 

detaljreguleringsplan for søknadspliktige tiltak i områder avsatt til næringsformål. Hensikten med 

denne bestemmelsen er å sikre langsiktig og helhetlig planlegging som gir mulighet for medvirkning 

for berørte parter. Det er ikke ønskelig at det gis dispensasjon fra detaljreguleringsplan for større 

tiltak, eller tiltak som har store virkninger for omgivelsene. En praksis som stadig gir enkelt 

dispensasjoner vil bidra til å uthule og svekke arealplaner som styringsverktøy, som fører til mindre 

forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere 

I denne saken er området allerede avsatt som næringsområde. Tiltakets arealbeslag vil være 

minimalt og det bygges i område som ifølge planbeskrivelsene til KPA er avsatt som 

næringsområde med bakgrunn i konkrete planer for utvidelse av settefiskanlegg.  

Kommunedirektørens vurdering er at tiltakets begrensede arealbeslag ikke fører til store virkninger 

for omgivelsene, og at dispensasjon i denne saken ikke vil svekke arealplaner som styringsverktøy. 

Det vurderes derfor slik at hensikten bak bestemmelsen i KPA §21.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt 

om det gis dispensasjon i denne saken.  

Videre kommer det frem av PBL §19.2 at fordelene må være klart større enn ulempene i en samlet 

vurdering for at det skal innvilges dispensasjon.  

Fordelene er i dette tiltaket knyttet til betydelig bedre mobilsignal i et område der signalkvaliteten i 

dag er svært dårlig. Bedre mobilsignal er viktig for driften av Viken Settefisk, og vil også medføre 

økt levestandard for fastboende. Mobilmasten vil gi økt signalstyrke og tilgjengelighet, samt 

redusere faren for at mobildekningen blir borte/reduseres hvis en eller flere av de andre senderne 

faller ut. Senderen vil også øke mobilnettets rekkevidde ut i havet, noe som er verdifullt i ett område 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold.  

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller planter 

på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller vernede 

vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 
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med mange fritidsbåter, ettersom mange av disse ikke er utrustet med VHF radio eller andre former 

for kommunikasjon. 

Ulempene knyttet til dette tiltaket er at mobilmasten kan oppfattes som estetisk ødeleggende for 

området.  

  

Figur 2: Utsnitt ortofoto  

Totalt sett vurderes tiltaket som fordelaktige for berørt samfunn, ettersom det vil gi et utvidet tilbud 

for fastboende, samt være nødvendig for drift av Viken Settefisk.  

Konklusjon: 

Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon fra kravet om detaljreguleringsplan som omsøkt. 

Vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan i det omsøkte området, 

og det vil være naturlig at det settes som vilkår at mobilmasten inngår i den nye planen hvis det gis 

dispensasjon.  
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Dokumenter ettersendes. 
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BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN - SAMMENSLÅING/SAMARBEID  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune bevilger kr 155.000,-+ mva til utarbeidelse av dokumentasjon 

bestilt av samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 

2/20 – Samarbeid Brann og redning. Det forutsettes at prosjektlederfunksjonen er 

uavhengig, ekstern og med brannfaglig kompetanse. Et videre engasjement av 

Norconsult vil tilfredsstille dette. Det forutsettes at Hitra kommune finansierer 

tilsvarende beløp som sin andel av kostnadene. 

 

Beløpet finansieres av reserverte tilleggsbevillinger som pr 06.03.20 har en saldo 

på kr 400 000. 

 

2. Samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag 

brann- og redningstjeneste, utredes også i hht samarbeidsutvalgets referat av 

13/03-19 sak 2 og referat av 15/01-20 sak 2/20. 

 

3. Sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i 

kommunestyrevedtak av 26.02.15 i sak 20/15, gjennomføres når 

utredningsarbeidet er ferdig og godkjent politisk. Samarbeidsform mellom de 

berørte kommuner legges også frem for politisk behandling ihht til 

kommunelovens sjette del om interkommunalt sammarbeid 

 

4. Det bes om at utredningen ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2020. 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksframlegg i kommunestyresak 6/17 av 26.01.17 

Saksprotokoll fra formannskapet 24.01.17 og kommunestyret 26.01.17 

Utskrift av kommunestyrets behandling 26.02.15 i sak 20/15 

Dimensjoneringsalternativ 1 og 2 

ROS-analyse og GAP-analyse, datert 25.09.19, utarbeidet av Norconsult AS 

Referat fra møte 10.02.17, 24.11.17, 13.06.17, 06.07.18, 19.10.18 og 12.09.19 

Mail fra brannsjef Dag Robert Bjørshol av 06.01.20 
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Mail fra brannsjef Arvid Hammernes av 08.01.20 

Referat fra samarbeidsutvalg mellom Hitra og Frøya kommuner av 15.01.20 

Referat fra samarbeidsutvalg mellom Hitra og Frøya kommuner av 13.03.19 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Historikk, 2015- 2017: 

 

Utgangspunktet for saken er kommunestyrevedtak 26.02.15 der følgende ble bestemt:  

 

 
 

Pkt. 3 i dette vedtaket som gjelder beredskap, er ikke oppfylt.  Brannforebyggende arbeid er 

under det som nå har fått navnet Sør-Fosen interkommunale feiervesen og forebyggende 

brannvern, et interkommunalt samarbeid der Hitra kommune er vertskommune.          

 

Rådmannen ønsket i midten av 2016 å se på om det var mulig å redusere kostnader med brann- 

og redningstjenesten.  Nedlegging av Nordskag brannstasjon og depotene på Sula og Mausund 

ble nevnt. 

 

Organisering og dimensjonering av brann- og redningstjenesten baserer seg på en brannordning 

der risiko- og sårbarhetsanalyse ligger til grunn.  Vår brannordning er fra 1998. 

 

Det er krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, fra 2014, om at 

samtlige kommuner må foreta en gjennomgang av dokumentasjonen av brann- og 

redningsvesenet for å sikre at denne tilfredsstiller gjeldende lov og forskrift.  

 

Behovet for en risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for en ny brannordning samt 

tilstrekkelig tilgang til kompetanse og ressurser, gjorde at det administrativt etter anbefaling fra 

brannsjefen ble bestemt å utrede sammenslåing med Trøndelag brann- og redningstjeneste, 

TBRT.  Ønsket om forbedringer på det brannforebyggende arbeidet var ut fra kjennskap til 

tingenes tilstand.  Kompetanse og ressurser er også viktig i beredskapsarbeidet, særlig ved 

store og utfordrende hendelser.  TBRT er et interkommunalt selskap som består av 

kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Leksvik, Rennebu og Oppdal.     

 

TBRT svarte positivt på vår anmodning om utredning, og de mente at vi tenkte rett.  De 

gjorde et intensivt arbeid høsten 2016 med utredningsarbeidet, og det var bred involvering med 

ledere, fagekspertise og tillitsvalgte. 

 

Hitra kommune ble invitert til å være med sammen med oss i utredningsarbeidet med TBRT, 

men det kom fram at dette ikke var noe ønske fra deres side. 
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Det vises til vedlagte saksframlegg i kommunestyresak 6/17 når det gjelder kort fremstilling 

med konklusjoner av utredningsarbeidet.  76 objekter ble analysert for risiko og sårbarhet, og 

det ble sett på en rekke tiltak som følge av dimensjonerende risikoforhold.  Det forebyggende 

arbeidet og beredskapsarbeidet ble avviksanalysert.  Det ble på forebyggende arbeid nevnt at 

det var en rekke mangler vedrørende planlegging, gjennomføring og kompetanse, og at behov 

for støtte kan gis fra Trondheim på spesialkompetanse, ledelse, større og bredere fagmiljø, 

forbedringsarbeid og ulovlighetsoppfølging.  Avvik og utfordringer på beredskap gikk på bl.a. 

planer og dokumentasjon på samarbeid, manglende kompetanse og manglende 

brannvannskapasitet (manglende tankbil).  Utfordringer i forhold til innsatstid for øyrekka samt 

hovedøya uten Nordskag brannstasjon ble også nevnt. 

 

Følgende fordeler og ulemper ble nevnt ved sammenslåing:  

Frøya brann og redning: TBRT: 

Fordeler: 

- Forskriftsmessig brannvesen 

- Rimelig heving av nivå 

- Forbedret fagmiljø/kompetanse 

- Utstyr og support 

Fordeler: 

- Bidra til å oppfylle nasjonal føring 

- Større fagmiljø 

- Økte muligheter for større investeringer   

Ulemper: 

- Sentralisert styring 

Ulemper: 

- Logistikkutfordringer/avstand 

 

Det ble konkludert med følgende: 

- Mange dimensjonerende risikoforhold er identifisert. 

- Eksisterende stasjonsstruktur må opprettholdes. 

- Eksisterende depot og mannskap på Sula og Mausund opprettholdes. 

- Øke fokus på forebyggende arbeid i øyrekka. 

- Personell: 20 personer på Sistranda (4 lag, inkludert tankbilsjåfør), 6 personer på Nordskaget 

  (samlokalisert med industrivern), 6 personer på hver plass for Sula og Mausund 

- Kompetanse: Utdanne 6 utrykningsledere (4 på Sistranda og 2 på Nordskaget), fullføre   

  utdanning for deltidspersonell beredskap og fullføre utdanning feietjenesten og   

  forebyggende 

- Utstyr: Innkjøp av tankbil, vannkanon, skumutstyr m.m. 

 

Et avvik ble lukket med anskaffelsen av tankbil i 2018. 

 

2 dimensjoneringsalternativer ble lagt fram på grunn av personellmessige hensyn som følge av 

eventuell virksomhetsoverdragelse.  Disse er vedlagt saken.  Antall årsverk på forebyggende 

ble økt fra 0,6 til minimum 1,3, lokalisert 1,0 på Frøya og 0,3 i Trondheim.  Antall årsverk på 

beredskap var økt fra 0,89 til minimum 1,71, lokalisert med 1,21 på Frøya og 0,5 i Trondheim.  

Kostnadsøkningen per år ved alternativ 1 var ca. 1,1 mill. kr og ved alternativ 2 ca. 1,4 mill. kr.  

Ved alternativ 2 er årsverk økt med 0,3 på forebyggende og 0,2 på beredskap.  I alternativ 2 er 

det lagt vekt på størst mulig grad av hele stillinger for å ivareta en effektiv arbeidsmåte og 

personellmessige hensyn.  

 

Når det gjelder ledelse og administrative forhold ved sammenslåing ble det lagt opp til: 

- Nåværende brannsjef blir overtallig – dekkes av Trondheim. 

- Nåværende overordnet vakt erstattes av dreiende vakt utrykningsledere. 

- Administrative oppgaver håndteres av Trondheim, ca. 0,3 årsverk.       
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Ut fra bestilling fra rådmannen ble det også sett på potensielle kostnadsbesparelser ved å 

vurdere effekter av følgende tiltak: 

1. Nedleggelse av Nordskag brannstasjon 

2. Ingen støttestyrke for tankbil på Sistranda 

3. Valg av dimensjoneringsalternativ 1 framfor alternativ 2 

4. Ingen dreiende vaktordning for utrykningsledere på Sistranda 

Pkt. 1, 2, 3 og 4 gir besparelse på henholdsvis kr 371.000, kr 255.863, kr 325.000 og kr 

600.000. Faglige vurderinger og anbefalinger frarådet ovennevnte kostnadsbesparelser.    

 

Da utredningsarbeidet var ferdig, ble saken lagt fram for formannskapet 24.01.17 og 

kommunestyret 26.01.17.  Saksprotokollene fra formannskapets og kommunestyrets møte er 

vedlagt.   

 

 
 

2017- d.d 

 

Ut fra kommunestyrets vedtak av 26.01.17 og 26.02.15, ble det tatt kontakt med Hitra 

kommune for å få til nødvendig utredning.  Det er blitt holdt minst 6 møter om saken. 

Vedlagt er referat fra møte 10.02.17, 24.11.17, 13.06.17, 06.07.18, 19.10.18 og 12.09.19. 

 

Samarbeidsforum mellom Frøya og Hitra kommuner konkluderte i møte 13.03.19 slik:   
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.  Det skal 
fremlegges sak for politisk nivå før sommerferien 2019. 
 

Norconsult AS ble på vårparten i 2019 engasjert til å utarbeide en felles ROS-analyse samt 

GAP-analyse for Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste.  Disse forelå i endelige versjoner 

25.09.19.  ROS-analysen og GAP-analysen er vedlagt innkallingen.  

En av konklusjonene i begge analysene er at det tilrådes å utarbeide en forebyggendeanalyse 

som grunnlag for et risikobasert forebyggende arbeid og – tilsyn.  Det vises til Forskrift om 

brannforebygging, trådte i kraft 01.01.16.   

En annen konklusjon er at det tilrådes å utarbeide en beredskapsanalyse for å identifisere et 

utvalg av hendelser som beredskapen skal dimensjoneres for. I en slik analyse vil nødvendige 

ressurser, bemanning, kompetanse og materiell, bli identifisert.   

Videre sies det at det er flere synergieffekter av å etablere et felles brannvesen for Frøya og 

Hitra, og at de mest sentrale vil være et større fagmiljø med ledelse som fremmer 

kompetanseheving gjennom bedre tilrettelegging av kurs og opplæring, øvelser mv.. 
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Når det gjelder GAP-analysen, tilrådes det at det blir fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i 

ledelsen, dvs. brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende.  Det opplyses at dette også vil 

møte kravet som ligger i forslag til ny dimensjoneringsforskrift.  Det nevnes at det er et samlet 

behov for at 23 personer tar grunnkurs deltid, 6 personer har behov for beredskapsutdanning 

trinn 1 (utrykningsleder), 27 personer har behov for utrykningskurs kode 160 i førerkortet, 13 

personer mangler førerkort klasse C (lastebil). 

Norconsult er av den oppfatning at et sammenslått brannvesen vil medføre høyere 

samfunnssikkerhet i denne regionen.         

 

Saken ble behandlet i samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner 15.01.20, sak 2/20 

– Samarbeid Brann og redning, der konklusjonen ble følgende: 

 
Dette dreier seg ikke om lokaliseringsdebatt. Man ønsker heving av kvalitet med minst mulig økte 
kostnader. Gunstigere økonomisk om man slår sammen til felles brann og redningstjeneste, jfr. krav 
til dimensjonering. Det er enighet om at man ønsker et sammenslått Hitra og Frøya brannvesen. 
Rådmennene bes om å lage en sak til kommunestyrene i tråd med kommunestyrevedtaket av 2014, 
jfr. pkt. 1 i forslaget fra brannsjef Bjørshol. Eventuelt behov for bevilgning må gå frem av forslag til 
vedtak, og det må også framkomme at ytterligere utredning skal ferdigstilles i løpet av 1. halvår i år. 
Saken fremmes deretter til politisk behandling og avklaring. 
 

Før møtet hadde begge brannsjefene hver for seg kommet med mail av 06.01.20 og 08.01.20 

med forslag til mulige løsninger videre.  Kopi av mailene følger vedlagt.  

 

Pkt. 1 fra brannsjef Dag Robert Bjørshol sier følgende: 

1. Det tilsettes egen prosjektleder for å lede det videre arbeidet med oppdrag å utrede: 

a) Forebyggende analyse 

b) Beredskapsanalyse 

c) Forslag til felles brannordning – tuftes på fremlagt felles GAP-ROS-analyser 

d) Innhenting av erfaringer fra andre brannvesen når det gjelder sammenslåing 

e) Støttefunksjoner på juss 

 

Brannsjef Arvid Hammernes hadde etter møte med varabrannsjef Johan Pettersen og tillitsvalgt 

Vidar Aukan følgende forslag, jf. mail av 08.01.20: 

Vår vurdering på en mulig løsning er følgende: 

1. Engasjementet med Norconsult videreføres der de tar på seg: 

    - Prosjektledelse 

    - Forebyggendeanalyse 

    - Beredskapsanalyse 

    - Forslag til felles brannordning med bakgrunn i foreliggende ROS- og GAP-analyser  

      samt ovennevnte analyser.   

    - Innhenting av erfaringer fra andre brannvesen når det gjelder sammenslåinger og   

      samarbeid 

2. Utrede samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag  

    brann-  og redningstjeneste 

3. En sammenslåing eller et samarbeid avventes til utredningsarbeidet er ferdig og godkjent. 

4. Utredningsarbeidet prioriteres og ferdigstilles så snart det lar seg gjøre, primært i løpet av  

    1. halvår 2020. 

Begrunnelse: 
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Norconsult kjenner situasjonen godt gjennom sitt arbeid med foreliggende ROS- og GAP-

analyse. De har kompetanse på området med tilsvarende utredninger. 

Det er viktig å vite på forhånd hva en går til vedrørende samlet behov i en ny brannregion før 

en sammenslåing/samarbeid skjer.  Vi må ha en vurdering på bl.a. kompetansebehov, 

bemanning og organisering, kjøretøy og utstyr, og brannstasjonsstruktur. 

Det er forventninger fra direktoratet DSB om regionale løsninger for å sikre ressurser og 

kvalitetsheving i et framtidig perspektiv da behovene i samfunnet bare øker. 
 

Hitra kommune har innhentet pris fra Norconsult som har utarbeidet ROS- og GAP-analysen, 

på videre utredningsarbeid.  Samlet sum for utarbeidelse inkludert reisekostnader og 

arbeidsmøter lagt til Øyregionen settes til kr 310.000,- ekskl. mva..   

 

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak i Hitra formannskap og Hitra 

kommunestyre: 

 

Hitre kommune bevilger kr 155.000,- til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt av 

samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – samarbeid Brann og 

redning. Det forutsettes at Frøya kommune finansierer tilsvarende beløp som sin andel av 

kostnadene. Beløpet finansieres vha. disposisjonsfond – ulike formål.       

  

 

Vurdering:    

 

Kommunenen er enige om at det Norconsult kan engasjeres i det videre arbeidet.  De kjenner 

situasjonen godt gjennom sitt arbeid med foreliggende ROS- og GAP-analyse.  De har 

kompetanse på området med tilsvarende utredninger.  Det er viktig med prosjektledelse som er 

uavhengig, ekstern og med brannfaglig kompetanse.    

 

Videre anbefaler rådmannen at følgende tas med i forslag til vedtak, (i hht samarbeidsutvalgets 

referat av 13/03-19 sak 2 og referat av 15/01-20 sak 2/20) at det samtidig utredes et større 

samarbeid med brann og redning Orkland og Trøndelag brann- og redningstjeneste. Dette med 

tanke på å minske kommunens sårbarhet samt se på effektivisering av bl.a administrative 

stillinger. 

 

Rådman tilrår at sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i 

kommunestyrevedtak av 26.02.15 i sak 20/15, først gjennomføres når utredningsarbeidet er 

ferdig og godkjent politisk. Samarbeidsform mellom de berørte kommuner legges også frem 

for politisk behandling ihht til kommunelovens sjette del om interkommunalt sammarbeid 

 

Brann og redning Orkland tas med som et alternativ til TBRT da de er interessant ut fra 

oppbygging og regiontilhørighet.  Det er forventninger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap, DSB, om regionale løsninger for å sikre ressurser og kvalitetsheving i et 

framtidig perspektiv da behovene i samfunnet bare øker.  Det er ikke avklart om alt kan løses i 

egen region eller om man må ut å samarbeide med større enheter, jf. konklusjon i 

samarbeidsforum mellom kommunene Frøya og Hitra 13.03.19.     

 

Det er viktig å vite på forhånd hva en går til vedrørende samlet behov i en ny brannregion før 

sammenslåing/samarbeid skjer.  Nødvendige kompetansebehov, bemanning og organisering, 

kjøretøy og utstyr må være identifisert.  GAP-analysen nevner også beredskap på sjø for å 
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støtte depotene på Sula og Mausund og foreta innsats i Hitratunnelen fra fastlandssiden.  

Kostnader med foreslåtte tiltak må også være på plass. 

 

Det er en kjennsgjerning at utredningsarbeidet med TBRT med hensyn til tiltak og kostnader 

var mye mer avklart i slutten av 2016 enn hva situasjonen er pr.nå. Brann- og redningstjenestn 

på Frøya føler på at situasjonen er usikker ogikke god nok nå da avlaringer tar tid. Det er 

derfor ønskelig at det arbeides raskt med det videre utredningsarbeidet. Det må være et mål at 

utredningsarbeidet ferdigstilles i løpet av første halvår i år.             
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OMSTILLINGUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I KOMMUNENS 

BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og 

omstillingsutvalgets innstilling: 

 

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan 

som opplistet i saksutredningen 

 Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020 

 

2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen 

 Mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita 

oppvekstsenter 

 

3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens 

tiltaksplan som opplistet i saksutredningen, og jobber videre med utrede tiltak 

innen disse områdene: 

 Ned til en etasje på Kysthaven 

 Strukturendringer virksomhet familie og helse  

 Strukturendringer virksomhet bo,- aktivitet og miljøtjeneste 

 Drift dagsenter  

 Kantinedrift Sistranda skole   

 Åpen barnehage 

 Cafe Kysthaven 

 

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens 

tiltaksplan som opplistet i saksutredningen 

 

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen 

 Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020 

 Miljøuka arrangeres i storformat hvert 2. år. 



Saknr: 71/20 

 

Vedlegg: 

 

Vedlagt til saken følger 5 vedlegg der det er konsekvensutredninger av alle foreslåtte 

tiltak: 

 
 Effektivisering- fellestjenester 

 Effektivisering- oppvekst 

 Effektivisering- helse og mestring 

 Effektivisering- kultur og idrett 

 Effektivisering- teknisk 

 
Uttalelse fra FUR, SalMar, SU Nordskaget ettersendes 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med budsjettbehandlingen av budsjett og handlingsprogram for 2020 – 2023 ble 

det vedtatt å nedsette et omstillingsutvalg for å se på hvordan kommunens rammer skulle ta inn 

nedtrekkene på budsjettet som følge av mindre inntekter til kommunen. 

 

Omstillingsutvalgets leder,- kommunedirektøren orienterte formannskapet 03.03.20 om de 

forutsetningene som utvalget har lagt til grunn for denne saken. 

 

Omstillingsutvalg ble nedsatt i januar 2020, og består av 3 arbeidsgiverrepresentanter, 2 

arbeidstakerrepresentanter og hovedverneombud. Utvalget har hatt møte hver uke og har 

vurdert alle ledige stillinger fortløpende. Gjennom dette har kommunedirektøren opprettet en 

stillingsbank. Alle virksomhetsledere har gjennom denne prosessen hatt et «stående» krav om 

innsparing.  

 

Innsparingene er allerede vedtatt i budsjettet, men eventuelle endringer som medfører at 

budsjettmidler skal flyttes fra en ramme til en annen (eks. fra fellestjenester til teknisk), så må 

dette budsjettjusteres. Kommunedirektøren vil komme med en slik sak etter av denne saken er 

ferdigbehandlet. 

 

Innsparingskravet  

Rammeansvarlige fikk ansvaret for å organisere hvordan nedtrekket skal håndteres i 

virksomhetene, og fremkommer i tabellen nedenfor. 

 

Rammeområde Nedtrekk Budsjett 2020, Vedtak 

Fellestjenester -2 218 668 39 752 390 

Oppvekst -5 202 365 110 945 963 

Helse -7 642 034 145 411 394 

Kultur -458 527 8 439 356 

Teknisk -936 421 27 016 439 
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Budsjett 2020 inneholder i tillegg til nedtrekket som er beskrevet i budsjettvedtaket av 

19.12.19, også et effektiviseringskrav fra kommunedirektøren som lå inne i budsjettet da det 

ble fremmet for kommunestyret 19.12.19 

 

Kommunedirektøren har primært sett etter innsparinger som kan gjøres administrativt, og som 

er minst mulig sårbar for innbyggeren. Typisk eksempler på dette er å holde stillinger ledige i 

kortere eller på lengre sikt, samt nedtrekk på typiske forbruksarter, f.eks. konsulentbruk og 

overtid o.l. 

 

Andre nedtrekk som gir konsekvensen bortfall av tjenestetilbud eller gir så store endringer til et 

tjenestetilbud, vil det legges opp til en politiske behandling. Kommunestyret må da vedta «nye» 

eller endrede tjenestetilbud for at sparetiltaket skal få effekt.  

Ramme Fellestjenester 

 

Effektivisering- fellestjenester 

 Inndragelse av stilling som bolig og tilflyttingskoordinator,   700`kr 

 Holde stilling som samfunnsplanlegger ledig i 50%,    350`kr 

 Spare årsverk, i hht. vedtak om ny administrativ organisering:  1 200`kr 

 Redusere bruken av konsulenter:       250`kr 

 Ett kommunestyremøte mindre høsten 2020:     70`kr 

 

Effekt av tiltak:         2 570`kr 

Innsparingskrav:         2 219 kr 

 

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre alle nevnte effektiviseringstiltakene for ramme 

fellestjenester. Inndragelse av stilling som bolig og tilflyttingskoordinator er eneste stilling som 

permanent blir inntatt. Oppgave som ligger til denne stillingen søkes løst gjennom å flytte 

oppgavene til Servicekontoret, Økonomi og flykning tjenesten. 

 

Kommunedirektøren ønsker primært at ledige lederstillinger søkes besatt gjennom interne 

søknadsprosesser i første runde for å se om organisasjonen har kvalifisere søkere. Hvis 

kandidater finnes internt, vil en se på muligheter for å effektivisere andre lederstillinger som en 

følge av videre interne søkeprosesser. For denne rammen ligger det også et forslag om å flytte 

50% stilling som samfunnsplanlegger til ramme teknisk. Dette vil bli gjort med en 

budsjettjustering senere.  

 

Rammen vil i tillegg jobbe videre med effekten av at økonomiavdeling legges under 

servicesenter, digitalisering og se over alle avtaler, abonnementer, forsikringer, lisenser. I 

tillegg vil rammen se på sammenslåing av stillinger ved naturlig avgang og jobbe videre med 

vurdering av endret åpningstid i servicesenter. 

 

Kommunedirektøren ønsker at kommunestyret tar stilling til om det er mulig å effektivisere ett 

kommunestyre i andre halvår av 2020.  
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Ramme oppvekst 

 

Effektivisering- oppvekst 

 
 

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre effektiviseringstiltak som oppramset i tabellen 

over for ramme oppvekst.  

 

Frøyas andel av befolkningen fra andre land har nå passert 26 % noe som er svært positivt for 

kommunens vekst og utvikling. Med denne store befolkningsveksten har også bo-mønstret 

endret seg over tid. Veksten er størst i området Nesset, Sistranda og Hamarvika.   

 

Det foreslås derfor å flytte mellomtrinnet på Nordskag Oppvekstsenter til Nabeita 

Oppvekstsenter.  

 

Bakgrunn er at andelen minoritetsspråklige barn og elever har økt mest ved Nordskag OPVS 

sammenlignet med de andre barnehagene og skolene på Frøya. Faktisk er senterets andel av 

minoritetsspråklige større enn norske barn og elever.  

 

En forutsetning for god norskopplæring er at man har mange språkmodeller som snakker norsk 

og at norskopplæringen/-stimuleringen skjer både i klasserommet, i barnehagen og i 

friminuttene. Likeledes er også fritiden og hjemmet viktig i så måte.  

 

Nordskag OPVS har de siste årene hatt utfordringer med å få elevene, i stor nok grad, til å 

kommunisere på norsk – spesielt i friminuttene. Ovenfor de elever som ikke forholder seg til 

denne oppfordringen har skolen snakket med foreldrene.  
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Utfordringen er at flere foreldre mener at barna deres må få kommunisere på det språket de 

ønsker selv om dette kan medføre utestengelse av andre barn med et annet morsmål.  

 

Vi har i dag elever på mellomtrinnet som selv har uttrykt bekymring om de er gode nok til å 

kommunisere og forstå norsk når de begynner ved Frøya ungdomsskole. 

 

Språktester viser også at ordforrådet og forståelsen på norsk er bedre der man har en miks av 

elever og der norsk blir det naturlige språket å kommunisere med.  

 

Derfor ønsker kommunedirektøren denne flytting av mellomtrinnet ved Nordskag OPVS til  

 

Nabeita OPVS. Mellomtrinnselever som i stedet ønsker å gå ved Sistranda barneskole melder 

ifra om dette. 

 

Kommunen har over tid mottatt henvendelser om det er mulig å utvide barnehagekapasiteten 

slik at flere som jobber i området i større grad kan benytte Nordskag OPVS som barnehage – 

uavhengig hvor man bor på Frøya. 

 

Dette vil forenkle logistikken ifb med levering og henting. Spesielt gjelder dette der begge 

foreldrene jobber i området.  

 

Ved at kommunedirektøren foreslår flytting av mellomtrinnet gir det muligheter for denne 

utvidelsen av barnehagen, i første omgang med en ekstra avdeling. 

 

For ytterligere å imøtekomme foreldrenes behov vil også åpningstid bli vurdere utvidet – for 

eksempel fra kl 0630 – 1730.  

 

Det vil for barnehagen og elevene ved s-trinnet (1. – 4. trinn) bli iverksatt ytterligere tiltak 

knyttet til begynneropplæringen i lesing og skriving på norsk.  

 

Kommunedirektøren vil presisere at ovennevnte tiltak er knyttet til språk og læringsutbytte og 

ikke minst det sosiale aspektet, og at dette forslaget primært ikke har noen sammenheng med 

den økonomiske driftstilpasningen kommunen har iverksatt.  

 

Kommunedirektøren har startet prosessen med å se på om flytting av mellomtrinnet fra 

Nordskaget til Nabeita er mulig, gjennom samtaler med FAU/SU, høring hos FUR og bedrifter 

i området og saken har vært diskutert i HOOK. Kommunestyret må ta stilling til om dette er 

noe kommunedirektøren skal jobbe videre med som en effektiviseringsløsning. Per 13.03.20 kl 

1000 har kommunedirektøren mottatt positive tilbakemelding på saken fra FUR, og positiv 

omtale fra SalMar. Tilbakemelding fra FAU/SU ved Nordskag er p.t. ikke mottatt, og vil bli 

ettersendt saken når denne mottas.  

 

Ramme oppvekst har beregnet at dette tiltaket har slik virkning på Nordskag og Nabeita 

oppvekstsentre:  
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Videre gjennomfører rammen følgende effektiviseringstiltak på de øvrige virksomhetene: 

 

 
 



Saknr: 71/20 

Ramme helse og mestring 

 

Effektivisering- helse 

 

Familie/helse: 

 Fastlege: øke forventet inntekt med:   900`kr  

 Dialyse: legge inn forventet husleie med:   1 000`kr 

 Treningsutstyr, avslutte leasing i 2020:  276`kr  

 Endring driftsform fysioterapeut:    314`kr 

 Statlige barneverntiltak tas ut:    400`kr 

 

Bo,- aktivitet og miljøtjeneste: 

 Årsverk natt oppfølgingstjeneste, 1,7 ÅV:   1 200`kr 

 Reduksjon i budsjett støttekontakt:    320`kr 

 Reduksjon i budsjett avlastning:    200`kr 

 Reduksjon 0,8 ÅV utetjenesten:    534`kr 

 

Pleie og omsorg: 

 Demenskoordinator tas ut:     140`kr 

 Livsgledekonsulent tas ut:    140`kr 

 Frisklivskoordinator tas ut:     478`kr 

 

Effekt av kortsiktige tiltak:     5 902`kr 

Effektiviseringskrav:      7 642`kr 

 

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre disse kortsiktige effektiviseringstiltakene for 

ramme Helse og mestring. Hovedgrepet er økning av kjente inntekter, reduksjon av 

forbruksarter, samt reduksjon av årsverk som vist i fremstilling over.   

 

For det litt lengre perspektivet ser kommunedirektøren av strukturendringer må gjøres innen 

rammen. Disse beskrives i tabellen under. 

 
 

Tidsperspektivet på disse tiltakene er i skrivende stund vanskelig å anslå med stor nøyaktighet. 

Mye kan bli gjort i løpet av 2020, men bl.a. å tømme 2.etg. på Kysthaven kan tidligst gjøres til 

høsten 2021. 

 

Litt lengre perspektiv

 Strukturtiltak i BAM og Familie helse

 Kan avdelinger slås sammen slik at vi får færre avdelinger (ta bort 2-3 avd.ledere) 1 800`kr

Effekt av tiltak kortsiktig + struktur 7 702`kr

Krav 7 642`kr

 Undersøke mulighet for egenregi – transport dagsenter 500`kr 

 Ned til 1 etasje på kysthaven 2 000`kr

Vurderes/signaler? PS! Ikke drøftet med ansatte enda..

 Bemanning BAM 645`kr

 Bemanning helsestasjonen 645`kr

 Nedleggelse dagsenter for hjemmeboende eldre 340`kr

 Nedleggelse kantinedrift Sistranda skole 270`kr

 Redusere bemanning beinskardet 1 100`kr

 Nedleggelse åpen barnehage 305`kr

 Nedleggelse cafe Kysthaven 768`kr
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I tillegg har virksomhetslederne foreslått følgende at tiltak, som ikke er lovpålagte-  kan sees 

på og eventuelt avsluttes: 

 

 Dagsenter  

 Kantinedrift Sistranda skole 

 Åpen barnehage 

 Cafe kysthaven 

 

Kommunedirektøren anser at flere av tiltakene som foreslås på lengre sikt vil trenge politisk 

involvering. Det er i listen flere ting som ikke er lovpålagt, men som er innarbeidede tilbud til 

kommunen innbyggere f.eks. nedleggelse av dagsenter og åpen barnehage.  

 

Kommunedirektøren ønsker at kommunestyret tar stilling til om administrasjonen skal jobbe 

videre med hele eller deler av listen, for å kartlegge om dette er nok kommunen skal legge ned. 

 

Kommunedirektøren vil også i denne prosessen arbeide med de utfordringene som kommer 

fram i regnskapet for 2019, der refusjonen for ressurskrevende brukere blir lavere for hvert år, 

og nye ressurskrevende brukere kommer inn i tjenesten.  

 

De utfordringene som NAV viser i forbindelse med kommunens sosialbudsjett, er også noe 

kommunedirektøren må jobbe tett med tjenesten i 2020. 

 

Rusomsorgen, har hatt mye oppmerksomhet den siste tiden, men kommunedirektøren ser at 

samarbeidet med Hitra kommune innen dette felter vil heve tjenesten på dette området. 

Kommunedirektøren vil komme med saker, om dette i løpet av våren 2020. 

Rammeområde kultur og idrett 

 

Effektivisering- kultur 

 
Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre disse effektiviseringstiltakene for ramme Kultur og 

idrett. Hovedgrepet er å effektivisere 50% stilling innen rammen, samt innsparingen på noen 

forbruksarter som vist i oppstillingen. En annen problemstilling som er løftet fra rammeområdet 

er at  

Pri 1: 

 Lederstruktur 

 En av avdelingslederstilling gjøres om til virksomhetslederstilling 372`kr

 Slutte med bokbuss 66`kr

 Slutte med BUA avtale 20`kr

Effekt av tiltak 458`kr

Totalt innsparingskrav 458`kr

Eventuelt, pri 2:

 Redusere åpningstid i svømmehall til 6 mndr/år 171`kr

Jobbe videre med

 Åpningstider bibliotek, vurdere en kveldsåpen dag 

 Antall kinoforestillinger, kost/nytte/besøkstall
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Konsekvensen er at Frøya kommune må si nei, eller finne andre måter å bistå eksempelvis: 

FrøyAwards, Tour de Frøya og når Hurtigruten kommer. Kommunedirektøren forslår følgende 

disse tiltakene, som ikke er lovpålagte-  kan sees på for å minimere kommunens utgifter. 

Rammeområde teknisk 

 

Effektivisering- teknisk 

 
Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre disse effektiviseringstiltakene for ramme Teknisk. 

Hovedgrepene er å ha svømmehallen åpen i 6 måneder i 2020 i stedet for 10.  

I tillegg ønsker kommunedirektøren å se på muligheten for å finansiere miljøuka for de avsatte 

midlene til marin forsøpling i stedet for drift. Administrasjonen ønsker også å se på muligheten 

til å ha dette tiltaket hvert annet år, i stedet for hvert år. Resterende er justering av 

forbruksarter. 

 

Kommunedirektøren ønsker at kommunestyret tar stilling til svømmehallens åpningstid i 2020, 

samt ta stilling til om miljøuka i storformat kan arrangeres annenhvert år. 

Alternativet til å utvide stengetiden til svømmehallen som teknisk foreslår er følgende 

 

 

 

 Redusere åpningstid i svømmehall til 6 mndr/år 560`kr

 Miljøuka kjøres annenhvert år (ivaretas via havbruksfond) 154`kr

 Nedtak bruk av konsulenter 200`kr

 Redusere bruk av overtid 22`kr

Effekt av tiltak 936`kr

Totalt innsparingskrav 936`kr

Jobbe videre med

 Strukturer, se på bemanningsplaner/samlokalisering etc

 Se over alle avtaler, abonnementer, forsikringer, lisenser

 Ta i bruk nytt dataprogram/digitalisering

Kulturhusets personell ofte blilr bedt om å bistå på andre kommunale- og kommunalstøttede 

arrangementer, som kommer i tillegg til daglige ansvars- og arbeidsoppgaver. Personalet får 

derfor store problemer med å finne tid til avspasering, og konsekvensen er 

overtidsutbetalinger. Dette er en driftsutgift som kan reduseres betydelig, dersom kulturhusets 

arbeidsoppgaver kun begrenses til drift av kulturhuset, eller at kommunen tar godtgjøring for 

disse tjenestene. 

 Kjøp av feiemaskin, 200`kr 

 Redusert renhold ved kortvarig sykefravær, 63500 kr 

 Kutte innleie sommervikar plenklipping, 180`kr 

 Inntekt ved utleie Sistranda skole, 120`kr 



Saknr: 72/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.03.2020 

Arkivsaksnr: 

20/466 

Sak nr: 

72/20 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

X03 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

72/20 Formannskapet 19.03.2020 

 

KRAFTAK MOT KREFT- GI FOR LIVET MED FRØYARUSSEN- KOMMUNENS 

BIDRAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune bidrar med kr 10.000 til Frøyarussens innsamlingsaksjon, krafttak mot 

kreft, «gi for livet» 

 

Beløpet finansieres fra reserverte tilleggsbevillinger som pr 09.03.20 har en saldo på 

400 000 kr 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått følgende forespørsel fra Frøyarussen: 

Det er endelig klart for årets viktigste aksjon!  

Årets tema er "kreftformer med lav overlevelse". I dag overlever 7 av 10 nordmenn kreft, men 

bak denne statistikken er det fortsatt store forskjeller. Det finnes fremdeles kreftformer der 

svært få overlever. Lungekreft og bukspyttkjertelkreft er blant disse. 2 av 10 overlever 

lungekreft, mens færre en 1 av 10 overlever bukspyttkjertelkreft. Behandlingen som eksisterer 

er ikke god nok, og det skyldes blant annet for lite kunnskap. Derfor er det så viktig at vi 

bidrar på den måten vi kan, som her blir å samle inn penger. Pengene går til kreftforskning 

som skal bidra til at flere overlever, og at omsorgstilbudet for pasienter og pårørende blir 

bedre. Vi har lenge vært på toppen i landet når det kommer til "Krafttak mot kreft", så i år 

skal vi ha som mål å slå tidligere rekorder. For å klare det trenger vi hjelp fra så mange som 

mulig. De fleste av oss blir berørt av kreft i løpet av livet, enten man får det selv eller om 

noen man kjenner får det. Det gjør at denne aksjonen betyr ekstra mye i et lite lokalmiljø som 

vi har her på Frøya.  



Saknr: 72/20 

 Russen skal gjøre sitt, men vi trenger hjelp fra dere! 

Om dere har lyst til å donere til denne viktige saken kan dere donere penger igjennom denne 

linken: https://innsamling.kreftforeningen.no/12820  

 I 2019 gjorde Formannskapet følgende vedtak 19.03.19: 

 
Vurdering: 

 

Kommunedirektøren berømmer Frøyrussens engasjement i en så viktig sak, og tilrår at Frøya 

formannskap bidrar med 10.000 kr til årets krafttak mot kreftaksjon. 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Beløpet finansieres over reserverte tilleggsbevillinger som har en saldo pr 09.03.20 på kr 

400 000 kr 

 



Saknr: 73/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.03.2020 

Arkivsaksnr: 

20/484 

Sak nr: 

73/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

73/20 Formannskapet 19.03.2020 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

Status Koronavirus 

 

 



Saknr: 74/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.03.2020 

Arkivsaksnr: 

20/483 

Sak nr: 

74/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

74/20 Formannskapet 19.03.2020 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/482    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.03.20  

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 03.03.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 03.03.20 

 

 

 

 























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Otto Falkenberg Arkiv: 611 &55  

Arkivsaksnr.: 16/3753    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

 

REGULERINGSPLAN BEINSKARDET DEL 3  

ÅPEN KONKURRANSE VEDRØRENDE SALG AV OMRÅDET  

 

Vedtak: 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avklare om avtale vedr. område B1 vil bli 

benyttet eller om avtalen kan oppheves og området disponeres for videresalg av 

kommunen. 

2. Område B2 i Beinskardet 3 legges ut for salg til utbygger med sikte på helhetlig 

utbygging av boliger i feltet. Det omtalte område vises på vedlagte kart datert 

10.2.20.  Det forutsettes at det fra tilbyder framlegges et utkast til 

forprosjekt/bebyggelsesplan som skal vurderes sammen med pristilbud før tilbud 

godtas. Det er en forutsetning at forprosjekt skal kunne illustrere gode bokvaliteter 

med fordeling av leilighetstyper, disponering av utearealer med hensyn til solforhold, 

leikeplasser, parkeringsløsninger, arkitektur m.m.   

3. Valg av utbygger skal skje på bakgrunn av pris og kvalitet på forprosjektet. 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å utarbeide forslag til hvordan de to elementene 

skal vektes i forhold til hverandre. Kommunedirektøren gis også fullmakt til å sette 

sammen en gruppe som skal gjennomføre vurdering av de innkomne tilbud og lage 

innstilling på valg av utbygger. 

4. Bebyggelse i området skal være i tråd med reguleringsplan for Beinskardet 3 

godkjent av Frøya kommunestyre 15.12.2016, sak 211/16 

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle med utbygger og lage forslag til 

utbyggingsavtale som skal til kommunestyret for endelig godkjenning 

6. I område B3 fradeles inntil 8 stk enkelttomter som legges ut for salg til private, jfr. 

Vedlagte reguleringsplankart med forslag til tomtedeling. 

7. Salgssum for alle salg inntektsføres på prosjekt 551526 og skal gå til nedbetaling av 

lånegjeld knyttet til kostnader med opparbeidelse av infrastruktur for området. 

 

 

Vedlegg: 



 

Reguleringsplankart med forslag av 10.2.20 til tomtedeling for område B3 

Saksopplysninger:   

 

I møte i kommunestyret 26.1.2017 ble det fattet følgende vedtak:  Frøya kommune står for 

utbygging av infrastruktur med veg, vann og avløp i Beinskardet del 3 slik det er gjort 

tidligere i Beinskardet for del 1 og 2, og deretter vurderes det å legge deler av området ut 

for salg til private utbyggere. 

Oppdraget med bygging av infrastruktur har vært ute på anbud og kontrakt er skrevet med 

laveste anbyder KN entreprenør AS.  Arbeidet starter i løpet av januar med kontraktsfestet 

sluttdato 15. oktober 2020.    

15.12.2016 ble det i kommunestyret fattet vedtak omregulering av Beinskardet 3 med sikte 

på å legge til rette for en annen bebyggelse enn bare eneboliger slik det ble regulert for 

Beinskardet 1 og 2. I reguleringsbestemmelsene heter det bl. a.: Området tillates benyttet 

til eneboliger eller konsentrert bebyggelse i form av rekkehus eller leilighetsbygg i inntil 2 

etasjer …. Arealutnyttelse ved bebyggelse i form av rekkehus eller leilighetsbygg i inntil 2 

etasjer, skal være minimum 3 boenheter pr. dekar. 

I ny kommunedelplan for Sistranda 2019 ble det tatt inn et nytt boligområde B19. For å gi 

adkomst til dette området måtte en av boligveiene i Beinskardet 3 benyttes. Den sørligste 

veien i Beinskardet 3, vei 2 er derfor bearbeidet for å tilrettelegges for videreføring til 

område B19. Det er søkt om mindre reguleringsendring for denne veijusteringen. 

Beinskardet 3 består av 3 delområder. B1 er et mindre område på ca. 1,5 da. Dette ligger 

nord for vei 1 og er foreløpig båndlagt gjennom en opsjonsavtale med Mats Ove Bremnes 

fra 2018. B2 er ca. 11,8 da og ligger mellom vei 1 og 2 med mulighet for avkjørsler fra begge 

disse veiene. B3 er ca. 7,3 da og ligger sør for vei 3. 

Vurdering: 

 

Område B1 er ikke aktuelt for vurdering av kommunen da dette er foreløpig båndlagt 

gjennom tidligere inngått avtale med privatperson.  Avtaleteksten sier ikke noe om avtalens 

tidsbegrensning. Det kan derfor være ønskelig å få en avklaring om avtalen vil bli benyttet. 

Område B2 er et større område som ligger mellom de  to tilførselsveiene, og vil være godt 

egnet til konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, leilighetsbygg el. lign.) iht. gjeldende 

reguleringsbestemmelser.  Dette vil derfor ligge til rette for helhetlig utbygging i regi av 

privat utbygger i samsvar med tidligere kommunestyrevedtak. 

Kommunedirektøren foreslår derfor at område B2 legges ut for salg til utbyggere for samlet 

utbygging på bakgrunn av kriterier fastlagt av kommunen.  Et kriterium må være kvalitet på 

boligområdet. Det betyr at interesserte utbyggere må levere et enkelt forprosjekt på 



prosjektet de ønsker å realisere. Dette må vise hvordan reguleringsbestemmelser blir 

oppfylt og gjøre det mulig å vurdere bokvalitetene i området. Bokvalitetene som vurderes 

må omfatte fordeling av leilighetstyper, disponering av utearealer med hensyn til solforhold, 

leikeplasser, parkeringsløsninger, arkitektur m.m.  Det andre kriteriet må være pris. Pris må 

som et minimum forutsettes å dekke alle kommunens kostnader.  Det må fastlegges 

hvordan de ulike kriteriene pris/kvalitet skal vektes i forbindelse med valg av utbygger. 

Ved vurdering av tilbud vil det være naturlig først å vurdere de innkomne forprosjekt mht. 

kvalitet (bokvalitet/arkitektur). Prosjekt med åpenbare svakheter mht. kvalitet bør kunne 

utelukke fra videre vurdering. Prosjekter med god kvalitet, eller med mulighet gjennom 

bearbeiding å oppnå god kvalitet, vurderes i forhold til kriteriene pris/kvalitet. 

Område B3 er et langstrakt område med ca. 30-35 meters dybde på sørsiden av vei 2. Dette 

vil kunne benyttes til konsentrert småhusbebyggelse, men vil på grunn av sin form også 

være egnet til å legges ut til eneboligtomter. Med en tomtestørrelse på ca. 700 m2 vil en 

her trolig kunne få plass til ca. 8 tomter. 

B3 kan vurderes på samme måte som B2 og annonseres til utbyggere enten som eget 

delområde eller sammen med B2. Kommunedirektøren vurderer at det kan være ønskelig at 

kommunen i tillegg til feltutbygging av B2, kan være ønskelig å ha enkelttomter å tilby til 

privatpersoner. Kommunedirektøren vil derfor foreslå at det foretas en fradeling av inntil 8 

tomter a ca. 700 m2, og at disse legges ut for salg enkeltvis 

Forhold til overordna planverk: 

 

Tiltaket er i samsvar med godkjent reguleringsplan 
 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ved salg av tomter vil det være en forutsetning at Frøya kommune får dekket alle sine 

utgifter til tomtekjøp, regulering, prosjektering, utbygging infrastruktur, rentekostnader, 

bruk av egne ressurser etc.  Ved salg av tomter tar en sikte på at dette skal være et 

inntektsbringende tiltak for kommunen. Det vil derfor ikke belaste kommunens økonomi 

selv om tomtene selges til selvkost. Markedssituasjon og etterspørsel vil  påvirke salgspris 

og inntekter til kommunen. 

Det må gjennomføres en nærmere utredning om hvordan minste salgspris for tomter  skal 

beregnes. 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann-Magritt Glørstad Arkiv: T62  

Arkivsaksnr.: 17/3316    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskap 

Kommunestyret 

 

VARMESENTRAL SISTRANDA SKOLE - VALG AV LØSNING/FINANSIERING  

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre viser til saksfremlegget når det gjelder nytt varmeanlegg for 

Sistranda sentrum. Ut fra de alternativene som er vurdert finner kommunestyret at det 

beste anlegget når det gjelder både kapasitet, utvidelsesmuligheter og ikke minst 

driftsikkerhet er et anlegg med 2 varmepumper og kollektoranlegg.  

 

2. Frøya kommunestyre øker rammen til prosjektet med kr 6.5 millioner eksl. mva for å 

oppnå fullfinansiering om som følger: Det godkjennes et totalbudsjett for anlegget på 

kr. 15 mill som finansieres på følgende måte: 

 

Tidligere finansiert(låneopptak)  : kr.    4.500.000,- 

Tilskudd fra ENOVA    : kr.    1.000.000,- 

Omdisonering av midler   : kr.    6.500.000,- 

Momskompensasjon    : kr.    3.000.000,- 

Totalt      : kr. 15.000.000,- 

 

3. Prosjektet finansieres med omdisponering av midler fra P 551445 «Nytt renseanlegg 

for avløp for Sistranda og Hamarvik» med kr 6,5 mill inkl mva. 

 

4. Det omdisponerte beløp pålydende kr 6.5 mill inkl mva tas inn i investeringsbudsjett 

2021 

 

 

Vedlegg: 

 

Kostnadsoverslag for de ulike alternativene utarbeidet av Prosjektutvikling Midt-Norge 

Lønnsomhetsberegninger 

 

Saksopplysninger:   

 

Varmeanlegget for Sistranda skole forsyner i dag Sistranda skole, Frøyahallen, 

Svømmehallen, Frøya kultur og kompetansesenter og deler av Stjernesenteret og Kysthaven. 

 



Varmeanlegget har hittil vært basert på luft/vann- varmepumper som er plassert på taket av 

skolen og med elektrokjel som reserve. Dette anlegget har det vært problemer med fra dag 1 

(fra 2011) og ingen av pumpene går i dag, slik at anlegget nå forsynes fra 2 elektrokjeler. 

 

Vurdering: 

 

Det er vurdert 3 ulike løsninger for nytt varmeanlegg: 

 

1. Sjøvannsanlegg med varmepumper og kollektortromler i sjøen og plassert i 

eksisterende naust. 

2. Sjøvannsanlegg med varmepumper og sjøvannsveksler plassert i eksisterende naust. 

3. Utskifting av pumpene på taket av Sistranda skole med nye luft/vann-varmepumper. 

 

Vi har innhentet anbud på de to første alternative løsninger og hvor det er satt opp et budsjett 

som følger: 

 

1. Sjøvannsanlegg med 2 varmepumper og kollektoranlegg  : kr. 11.500.000,- 

2. Sjøvannsanlegg med 3 varmepumper og kollektoranlegg  : kr. 12.650.000,- 

3. Sjøvannsanlegg med 2 varmepumper og sjøvannsveksler  : kr. 10.500.000,- 

4. Sjøvannsanlegg med 3 varmepumper og sjøvannsveksler  : kr. 11.300.000,- 

 

Alle priser er ekskl. mva. For alle disse anleggene kan det forutsettes at vi får tilskudd på  

kr 1 mill fra ENOVA. Videre er det ikke medtatt anleggsbidrag for evt. skifte av trafo ved 

FKK, men det er lagt inn 5% for evt. tilleggskostnader og 10% usikkerhetsavsetning. 

 

Når det gjelder varmepumper luft/vann så har vi tidligere hatt et kostnadsestimat på ca. kr. 8 

mill inkl. mva (forprosjekt 2018). I dette forprosjektet var det også medtatt estimat på de 2 

andre alternativene med sjøvann/kollektorer og sett i forhold til de priser som er vist ovenfor 

og estimatet fra 2018 er det en stigning på ca. 25 %. Legger vi dette til grunn også for 

luft/vann –varmepumper så vil prisen for nye pumper bli på ca. 8 mill ekskl. mva. Her får vi 

heller ikke tilskudd fra Enova, slik som det påregnes for et sjøvannsanlegg. 

I tillegg ble det i forprosjektet fra 2018 vurdert bergvarmepumpe, men dette ble betydelig 

dyrere. 

 

Det er foretatt en lønnsomhetsberegning av alternativene og denne følger vedlagt. Ut fra 

denne er det beregnet følgende inntjeningstid for de ulike alternativene: 

 

Sjøvannsvekslere:  11-12 år 

Kollektoranlegg::   ca. 13 år. 

 

Vi må nå ta en avgjørelse på hvilke alternativ som velges, da et nytt anlegg må være fullført 

innen vintersesongen 2020/2021. Det er svært kostbart å drive det anlegget vi har i dag med 

kun elektrokjel. 

 

De enkelte alternativene har både positive og negative sider og dette kan opplistes som følger: 

 Kollektoranlegg 

Her vil kollektorene som er plassert i sjøen kunne bli ødelagt ved ytre påkjenninger 

som ankring, gnag og andre forhold som gjør at det går hull på kollektorrørene. Dette 

vil medføre at hele kollektoren må tas opp og skiftes. Systemet er imidlertid svært 



driftssikkerhet, da det er et lukket system og hvor sjøvann ikke kommer i direkte 

kontakt med varmeveksler.   

 

 Sjøvannsvekslere 

Ved et slikt anlegg legges det inntaksledning for sjøvann som så pumpes direkte inn på 

sjøvannsvekslere. Dette medfører selvsagt større fare for korrosjon, samt at det er fare 

for at inntaket gror igjen av skjell m.v. De som har levert tilbud har imidlertid 

løsninger for dette og mener at man vil ha kontroll på inntaket. 

 

 Luft/vann – varmepumper 

Dette gjelder utskifting av de pumper som i dag eksisterer på taket av skolen og som 

er ute av drift. Vi har hatt store korrosjonsskader på dette anlegget, samt en god del 

andre driftsproblemer helt fra oppstarten. Pumpene er i dag ikke brukbar pga. store 

korrosjonsskader. 

Dersom man går til utskifting bør det her monteres flere pumper som en sikkerhet, slik 

at man får nærmest full effekt selv om en pumpe faller ut og må repareres.  

Vi har fått klage fra naboer om støy fra dette anlegget, da særlig i slutten av 

driftsperioden. Dette må selvsagt hensynstas dersom man går for en slik løsning.  

Med dette anlegget så er hele røropplegget intakt og kan benyttes, men dersom vi skal 

ha flere pumper så kan det påregnes forsterkning av takkonstruksjonen og dette er 

ikke medtatt i kostnadsestimatet. Videre må det sikres at anlegget gis en 

rustbeskyttende maling/coating som gjør at anlegget ikke ruster slik vi har opplevd 

med eksisterende anlegg. 

 

Ut fra det ovenstående mener rådmannen at det mest driftsikre alternativet er et 

sjøvannsanlegg med 2 varmepumper og kollektoranlegg. Anlegget monteres i eksisterende 

naust som eies av kommunen. Det er mulig at det her må gjøres noen bygningstekniske 

tilpasninger, bl.a. for å sikre at gulvet ikke blir oversvømt ved høyvann. Det er derfor i forslag 

til finansiering tillagt kr. 300.000 ekskl. mva. for dette, samt at vi har fått et overslag fra 

Tensio når det gjelder anleggsbidrag for utvidelse av trafokapasiteten. Denne kostnaden er 

angitt til kr. 200.000,-.  

 

Det må tas en snarlig avgjørelse på hvilke alternativ som velges og det må tilleggsbevilges 

midler utover de midler som allerede er avsatt til formålet. 

 

Følgende kostnader og finansiering kan settes opp ut fra de tilbud som er mottatt: 

 

Budsjett for komplett kollektoranlegg m/2 varmepumper  : kr. 11.500.000,- 

Tillegg for bygningsmessige tilpasninger i naust   : kr.      300.000,-  

Anleggsbidrag for utvidelse av trafokapasitet   : kr.      200.000,-.  

Sum         : kr. 12.000.000,- 

25% mva        : kr.   3.000.000,- 

TOTALT        : kr. 15.000.000,-   

 

Finansiering: 

 



Med bakgrunn i kommunens handlingsregel om låneopptak og det preserende behov for at 

dette tiltaket iverksettes snarlig, foreslår Kommunedirektøren at det omdisponeres midler fra 

prosjekt 551445 «Nytt renseanlegg for avløp for Sistranda og Hamarvik» med kr. 6,5 mill 

eksl. mva for å fullfinansiere kapitalbehovet i dette prosjektet.  Omdisponering av ovennevnte 

midler tas inn som nytt tiltak i investeringsbudsjett 2021. 

 

 

Tidligere finansiert(låneopptak)  : kr.    4.500.000,- 

Tilskudd fra ENOVA    : kr.    1.000.000,- 

Omdisponering av midler   : kr.    6.500.000,- 

Momskompensasjon    : kr.    3.000.000,- 

Totalt      : kr. 15.000.000,- 

 

 

 

 



















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Skagen Arkiv: PLAN 5014201805  

Arkivsaksnr.: 18/530    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

1. GANGSBEHANDLING DETALJREGULRINGSPLAN HAMARVIKBUKTA - 

GNR 9 BNR 124  

 

Forslag til vedtak: 
1. Formannskapet ved planutvalget fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig 

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

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

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

suppleringer og justeringer. 

 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 05.11.2019 

2. Planbestemmelser, datert 05.11.2019 

3. Plankart, målestokk: 1:1500, datert 05.11.2019 

4. Vedlegg 1: Illustrasjonsplan 

5. Vedlegg 2 Sammenstilling av høringsuttalelser med kommentar 

6. Vedlegg 3 Alle høringsuttalelsene i sin helhet 

7. Vedlegg 4 Illustrasjonsplan Hagesol og utenomhus 

8. Vedlegg 4a Sol/skyggeanalyse 

9. Vedlegg 4b Terrengsnitt 

10. Vedlegg 4c Illustrasjon av landskap 

11. Vedlegg 5: Geoteknisk vurdering 

12. Vedlegg 6 Notat Havnivåstigning 

13. Vedlegg 7: Naturmangfoldsloven vurdering 

14. Vedlegg 8: Vurdering av landbruksinteresser 

15. Vedlegg 9: ROS-analyse med analyseskjema 

16. Vedlegg 10 Trafikknotat analyse-gang og sykkelvei. 

17. Vedlegg 11 Temakart adkomst bussholdeplass 

18. Vedlegg 12 Vann/avløp skisseplan 

19. Vedlegg 13: Kulturminneundersøkelse 

Saksopplysninger: 

Planforslaget 

Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS på oppdrag av Frøy Eiendom AS. Revidert planforslag ble 

mottatt hos kommunen 11.11.2019.  



Hensikt med regulering 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbygging i sjønært område. Man ønsker å etablere 

enmannsboliger, firemannsboliger, tomannsboliger og kjedeboliger i attraktivt område. Man ønsker en 

høy utnyttelsesgrad, og det blir derfor planlagt for totalt 52 boenheter. 

Eiendomsforhold 

Gnr/Bnr Hjemmelshaver 

9/1 Ulrik Johansen 

9/163 Inger Odny Wedø 

9/22 Helge Wedø 

 

Beliggenhet, eksiterende forhold 

Området ligger i Hammarvika, ca. 4,5 km fra Sistranda kommunesenter i Frøya kommune. Området 

ligger i nærheten av sjøen og brukes i dag til landbruksformål.  

Landbruksressursene på området er ifølge arealressurskart AR5 (gårdskart) fordelt slik:  

Gnr 9 bnr 1: 7,3 daa fulldyrka jord, 1,1 daa overflatedyrka jord og 9,1 daa innmarksbeite.  

Gnr 9 bnr 163: 0,5 daa fulldyrka jord, 0,7 daa overflatedyrka jord og ca. 1 daa innmarksbeite.  

Gnr 9 bnr 22: 0,3 daa fulldyrka jord, 1,8 daa overflatedyrka jord og 3 daa innmarksbeite.  

Landbruksmyndigheten i Frøya kommune har i tidligere sak 17/3288 uttalt seg om boligbygging på 

dette arealet (dette gjelder delen av området som tilhører gnr 9 bnr 1):  

 

«Regulert til LNF i reguleringsplan for Hamarvika. 7.3 daa fulldyrka jord, 1 daa 

overflatedyrka jord og 9 daa innmarksbeite. Sett fra et jordbruksperspektiv er nok dette 

området viktig å ta vare på til beitebruk, som det ut ifra flyfoto ser ut som det blir brukt til i 

dag. Det er et relativt stort, sammenhengende areal som gjør det attraktivt til videre beiting. 

På grunn av press på jordbruksarealene i Frøya kommune, mener landbruksmyndigheten at 

slike områder bør prioriteres bevart til landbruksformål. Bevaring ved bruk er et godt 

stikkord. Man kan heller ta av jordbruksområder som allerede er fragmentert av 

boligbygging og infrastruktur. (…)  

All dyrka og dyrkbar jord kan ikke disponeres til annet enn landbruksformål uten 

godkjenning etter jordloven § 9. (…) Området (…) bør bevares som landbruksområde – 

beites i dag, og bruken bør videreføres. Anbefales IKKE omdisponert til annet enn 

landbruksformål!» 

 

Forhold til overordnende planer 

Området er regulert til Jord-/skogbruk i reguleringsplanen for Hamarvika (planid 1620200912). 

Planforslaget er ikke i tråd med overordnet plan, men formannskapet anbefalte i sak 18/18 at det ble 

utarbeidet reguleringsplan med hensikt å legge til rette for boligbebyggelse. 

Gjeldende reguleringsplan(er) 

Reguleringsplanen vil erstatte deler av reguleringsplanen for Hamarvika (planid 1620200912). 

Innkomne merknader til planoppstart 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Frøya kommune den 16.03.2018. 

Varsel om oppstart ble annonsert i avisa Hitra-Frøya og på kommunens hjemmesider den 

18.09.2018. 



Det ble sendt varsel per brev til naboer den 11.09.2018 og sendt varsel per e-post til aktuelle 

sektormyndigheter sammen dato. 

 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Trøndelag 
fylkeskommune 

03.06.19 Trøndelag fylkeskommune viser til at boliger 
så nære eksisterende næringsområde kan 
skape fremtidig konflikter (støy, økt 
tungtrafikk) og et press i form av støykrav 
ovenfor de etablerte virksomheter. 

Tiltak: De nærmeste 
bedriftene til planområdet 
genererer ikke støy. 
Bedriften Bewi som ligger 
nærmest sjøen og lengst 
unna, har allerede i dag 
boligfelt som nærmeste 
nabo og har derfor tatt 
forhåndsregler i 
forbindelse med dette. 

Fylkesmannen i 
Trøndelag 

03.06.19 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin 
landbruksavdeling er kritisk i forhold til 
igangsatt planarbeid for ny arealbruk på 
jordbruksarealer, uten at dette er vurdert i 
overordnet plan. Fylkesmannen fraråder at 
det arbeides videre med planen. 
 
 
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen 
mener det må vurderes om Hamarvikbukta 
er riktig sted for lokalisering av nytt 
boligområde. 
 
Ellers nevner de at det er viktig med høy 
utnyttelsesgrad, viktig å bevare 
grønnstruktur, biologisk mangfold og de 
estetiske kvalitetene i bebygde områder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljøavdelingen anbefaler også å sette av en 
frisone 50 meter langs sjøen, og at man bør 
se på mulighetene for en sti langs sjøen. Og 
at en slik sti ikke må medføre inngrep helt 
ned i strandsonen. 
 
 
 
Fylkesmannens avdeling for barn og unge 
ønsker nærlekeplass for de minste barna, 
samt rekkefølgebestemmelse for lekeplasser. 
 
Avdelingen for helse og miljø minner om at 

Tiltak: Frøya kommune har 
valgt å gi positivt vedtak i 
forbindelse med oppstart 
av planarbeidet. Det er 
engasjert en fagkyndig 
person for vurdering av 
landbruksressursen. 
 
Tiltak: Vurdering er utført 
i beskrivelsene 
 
 
 
Tiltak: Dette vil bli tatt 
hensyn til ved at det blir 
laget en utredning på 
lokalisering av 
boligområdet. 
Det blir også lagt opp til 
høy utnyttelsesgrad, 
grønne lommer og 
korridorer av 
grønnstruktur i området. 
Estetiske kvaliteter og 
utseende blir også utredet 
i beskrivelsen. 
 
Tiltak: Tiltakshaver ønsker 
å opprettholde 30 meter 
byggegrense fra sjøen og 
man legger en sti i denne 
sonen. Begrunnelse 
beskrives nærmere i eget 
kapittel. 
 
Tiltak: Det blir to 
lekeplasser, med 
rekkefølgebestemmelser. 
 
Tiltak: planforslaget legger 



konsekvenser for friluftslivet og folkehelsa, 
trafikksikkerhet, tilrettelegging for myke 
trafikanter og universell utforming må tas 
med. 
 
Ifølge avdelingen for samfunnssikkerhet må 
det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot 
fare eller vesentlig ulempe som følge av 
naturforhold, stormflo og havnivåstigning. 

opp til å ivareta dette. 
 
 
 
 
Tiltak: Området ligger 
tilstrekkelig høyt over 
havet, og det har aldri blitt 
observert så høy 
vannstand. Legger inn 
bestemmelser som sikrer 
at bygg ikke kommer 
under akseptabelt 
høydenivå. 

NVE 16.05.19 NVE viser til veiledere. Tiltak: Sjekklisten vil bli 
gjennomført av geolog 

Statens vegvesen 28.05.19 Statens vegvesen mener at planen bør 
avvente inntil kommuneplanen for Frøya er 
vedtatt, og forventer fokus på trygg skolevei, 
trafikksikre løsninger og boligbehovet på 
Frøya. 

Tiltak: Frøya kommune har 
valgt å gi positivt vedtak i 
forbindelse med oppstart 
av planarbeidet og 
løsninger for myke 
trafikanter blir utarbeidet. 

Mattilsynet 31.05.19 Viser til marinarkeologisk befaring utført i 
1995 (vår ref.: 24 909) i forbindelse med 
regulering av området Siholmen. 
Reguleringsområdet som angitt i varselet her 
avviker kun i liten grad fra området som ble 
befart i 1995. Det ble den gang ikke påvist 
kulturminner som kunne komme i konflikt 
med reguleringsplanen. På bakgrunn av 
dette vurderer NTNU Vitenskapsmuseet at 
det her ikke er stor fare forkonflikt med 
kulturminner under vann. 

Tas til etterretning. 

Statens Vegvesen 02.05.19 Mattilsynet er usikker på kapasiteten til 
Hamarvik vannverk. 

Tiltak: Her jobbes det med 
nytt høydebasseng. 
Mattilsynet ber også om 
hensyn for å hindre 
spredning av 
plantesykdommer ved 
flytting av matjord. Dette 
vurderes under tema 
landbruk i beskrivelsen. 

Thomas Eidsvaag 27.05.19 Bekymret for bomiljøet samt å miste 
friarealer. 
 
 
Han mener boliger vil skjerme for 
sjøutsikten. 
 
 
 
Han er også bekymret på grunn av at de 
trafikale forholdene er dårlige pr. dato, og er 
bekymret for utviklingen. I forbindelse med 
planforslaget vil man gjøre en løsning for 

Tiltak: En vurdering av 
bomiljø er gjort i 
beskrivelsene. 
 
Tiltak/konsekvens: to hus 
vil gi begrenset utsikt i en 
retning. 
 
Tiltak: det skal finnes 
løsning for de myke 
trafikanter i form av 
gang/sykkelvei- fortau el 
sti. Løsning vil bli valgt i 



myke trafikanter. 
 
 
 
I tillegg er han bekymret for støy i området 
(fra industri), sikkerhet for barna ved 
småbåthavna og hvem som skal betale for 
sikring, og kapasiteten av barnehage og 
oppvekstsenter. Disse faktorene vurderes av 
kommunen. 

løpet av planprosessen. 
 
Tiltak: vurderer ikke at 
planområdet får 
støybelastning som går 
utover de fastsatte 
verdier. 

 

 

Vurdering: 

Byggeplanene 

Planområdet omfatter 31,2 daa. Tabellen under viser arealformål og omfang: 

Arealformål Arealregnskap 

Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse 3,3 daa 

Konsentrert boligbebyggelse 18,7 daa 

Naust/sjøhus 0,3 daa 

Lekeplass 1,3 daa 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Veg 3,2 daa 

Parkering 0,3 daa 

Veg SV 0,2 daa 

Fortau offentlig 0,1 daa 

Annen veggrunn 2,0 daa 

Grønnstruktur/Friluftsformål 

Turdrag 0,3 daa 

Turvei 0,2 daa 

Friluftsformål 1,3 daa 

TOTALT 31,2 daa 
daa=1000m2 

 

 

Virkninger av plan 

Landskap og stedets karakter: 

Landskapet innenfor planområdet er i dag ubebygd, og består i størst grad av torv, gress og små 

busker. Området har små høydeforskjeller, bortsett fra området nordøst i planområdet som er noe 

høyere enn resten. Området brukes i dag til beite. 

I planforslaget blir det lagt vekt på bruk av landskap og terreng, og tilpasning av boligtyper til 

terrengets beskaffenhet er svært viktig. På grunn av områdets beliggenhet rett ved sjøen er «utsikt» 

brukt som ett av hovedprinsippene for plassering av boligmassene, bygningshøyder og orientering. Den 

beste utsikten fra området ligger i østre retning. Illustrasjonsplanen viser siktlinjer for et antall 

boenheter på de ulike delfeltene. Dette illustrerer hvilke siktlinjer mellom bygg og trær som forventes 

mot sjøen. Ideen er at alle boenheter i alle fall kan se litt av sjøen.  



Tilpasning av boligtypene til terrengets beskaffenhet er svært viktig. På grunn av at tomta har få 

terrengnyanser, er det desto viktigere å bevare mest mulig av landskapets karakter som preger 

kystlinja. Med andre ord: større fyllinger og skjæringer må unngås. Det er laget en illustrasjon som 

viser hvordan boligfeltet vil fremstå når det er ferdig utbygget. 

Jord-/Landbruksinteresser:  

Området som ønskes regulert er fordelt over tre eiendommer: gnr 9 bnr 1, gnr 9 bnr 163 og gnr 9 bnr 

22. I dag er området hovedsakelig regulert til jord- og skogbruksformål i reguleringsplan 1620200912 

Hamarvika.  

Landbruksressursene på området er ifølge arealressurskart AR5 (gårdskart) fordelt slik:  

Gnr 9 bnr 1: 7,3 daa fulldyrka jord, 1,1 daa overflatedyrka jord og 9,1 daa innmarksbeite.  

Gnr 9 bnr 163: 0,5 daa fulldyrka jord, 0,7 daa overflatedyrka jord og ca. 1 daa innmarksbeite.  

Gnr 9 bnr 22: 0,3 daa fulldyrka jord, 1,8 daa overflatedyrka jord og 3 daa innmarksbeite. 

Landbruksmyndigheten i Frøya kommune har i tidligere sak 17/3288 uttalt seg om boligbygging på 

dette arealet (dette gjelder delen av området som tilhører gnr 9 bnr 1): 

«Regulert til LNF i reguleringsplan for Hamarvika. 7.3 daa fulldyrka jord, 1 daa 

overflatedyrka jord og 9 daa innmarksbeite. Sett fra et jordbruksperspektiv er nok dette 

området viktig å ta vare på til beitebruk, som det ut ifra flyfoto ser ut som det blir brukt til i 

dag. Det er et relativt stort, sammenhengende areal som gjør det attraktivt til videre beiting. 

På grunn av press på jordbruksarealene i Frøya kommune, mener landbruksmyndigheten at 

slike områder bør prioriteres bevart til landbruksformål. Bevaring ved bruk er et godt 

stikkord. Man kan heller ta av jordbruksområder som allerede er fragmentert av 

boligbygging og infrastruktur. (…) 

All dyrka og dyrkbar jord kan ikke disponeres til annet enn landbruksformål uten 

godkjenning etter jordloven § 9. (…) Området (…) bør bevares som landbruksområde – 

beites i dag, og bruken bør videreføres. Anbefales IKKE omdisponert til annet enn 

landbruksformål!» 

Viser også i denne sammenheng til jordloven § 9 som sier at all dyrka og dyrkbar jord ikke skal 

disponeres til annet formål enn landbruk. Dersom det skal dispenseres fra denne bestemmelsen, må det 

tas hensyn til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det 

samfunnsgagnet en omdisponering vil gi, samt om arealet kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon. 

Dersom arealet blir vedtatt regulert til boligformål regnes hele landbruksarealet som tapt. At et så stort 

areal, hvor mesteparten benyttes som beite til sau, reguleres til annet formål enn landbruk, anses som 

en stor driftsmessig ulempe for landbruket i området. I tillegg vil kulturlandskapet som i dag er tydelig 

preget av beitedrift gå tapt. 

I vurdering gjort av Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag er hele arealet gitt å ha en begrenset verdi ut 

over beite til sau og viser til avbøtende tiltak som å rydde nytt beiteareal og flytte matjord. Dette er 

ikke optimalt med tanke på jordvern. Flytting av matjord skal være aller siste utvei, dersom det 

vurderes til at landbruksareal må vike. At det ikke har verdi ut over beite til sau er heller ingen god 

begrunnelse for å kunne omdisponere dyrka jord, da landbruket på Frøya har en vesentlig tyngde innen 

produksjon basert på sau på beite. De beitearealene vi har, og særlig relativt store sammenhengende 

arealer må ivaretas. Med tanke på flytting av matjord så har man ingen garanti for at dette vil gi 

tilfredsstillende resultat. Sjansen er stor for at det vil gi arealer av vesentlig dårligere kvalitet og/eller at 



det vil ta uhensiktsmessig lang tid å opparbeide tilsvarende jordbruksarealer i etterkant. Det risikeres 

derfor at en viktig kilde til produksjon av mat kan gå tapt. Matjorda vår er bygd opp over så lang tid at 

det i praksis ikke kan defineres som en fornybar ressurs. 

Fylkesmannen i Trøndelag har i sin uttalelse frarådd regulering av området med tanke på 

landbruksressursene. Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen er kritiske til igangsetting av planarbeid 

for ny arealbruk på jordbruksarealer uten at det er vurdert i en overordnet plansammenheng. Det vises 

også til Nasjonal jordvernstrategi fra 2015 med kraftig innskjerping i jordbruksareal som kan godtas 

omdisponert. Landbruksmyndigheten i Frøya kommune stiller seg bak denne uttalelsen og viser særlig 

til poenget om at tiltaket burde blitt sett i sammenheng med kommuneplanens arealdel for en mer 

overordna vurdering. 

 
Figur 1: Viser jordbruksverdiene i AR5 i planområdet. 

 

I tillegg har Frøya og Hitra villsaulag kommet med en uttalelse hvor de er sterkt imot formålsendring 

og omdisponering av dyrka jord. Selv om Frøya ikke er en stor landbrukskommune, viser de til det 

dyreholdet vi har som utnytter de ressursene som finnes i kommunen. Når næringa bak dagens bruk av 

området sier så klart i fra at dette strider imot både jordvern og framtidig matproduksjon, bør dette stå 

sterkt i vurdering av omregulering av området. Da det er mangel på en overordnet plan for landbruket i 

Frøya kommune, må vi ta de nasjonale retningslinjene inn i planleggingen og se på hvor nødvendig det 

er å ta i bruk store sammenhengende landbruksarealer til formål som verken ivaretar landbruksnæringa 

i dag eller framtidig matproduksjon. 

Landbruksfaglig konklusjon 



Landbruksmyndigheten i Frøya kommune står fast ved uttalelse gjort tidligere angående regulering på 

gnr 9 bnr 1 og viderefører denne uttalelsen til områdene på bnr 163 og 22 som inngår i 

detaljreguleringsplan. Omdisponering av dyrka jord på et så stort område strider mot jordlovens 

formål, å ta hensyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 

kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 

Med dette frarådes omdisponering av dyrka jord til detaljreguleringsplan Hammarvikbukta. 

Biologisk mangfold og naturmiljø: 

Rose Haugen har på oppdrag fra Kystplan AS gjort vurderinger etter Naturmangfoldlovens § 8-12. 

Vurderingene er basert på registreringene som er tilgjengelige på internett/naturbase.no. Det er ikke 

blitt gjort noen nye undersøkelser eller lytting i felt.  

I 2017 ble det av Miljøfaglig Utredning AS utført en supplerende kartlegging av naturtyper i Frøya 

kommune. Det ble fokusert på kulturmark, og særlig naturbeitemark. Det ble undersøkt 32 nye, ikke 

tidligere undersøkte lokaliteter. Av disse var 7 A-lokaliteter, 20 B-lokaliteter og 6 C-lokaliteter. Det ble 

gjort minst 23 funn av 8 rødlistede beitemarkssopp, hvorav 3 UV-arter og 5 NT-arter. Resultatene 

viser at det fortsatt er mulig å finne mange nye, verdifulle naturtypelokaliteter i Frøya kommune, også 

av høy naturverdi.  

Mange områder i Frøya kommune har ikke naturtypekartlegging. Kunnskapsgrunnlaget er flere plasser 

mangelfullt. Det kan derfor ikke utelukkes et større biologisk mangfold.  

Det anbefales derfor ved vurdering av naturmangfold at det gjennomføres kartlegging i felt. 

Friluftsliv folkehelse og grønnstruktur: 

Gjennom denne planen vil det bli opparbeidet en gjennomgående grønnstruktur med tursti både 

gjennom området og på enden av området i øst, slik at både det eksisterende boligfeltet og det nye blir 

knyttet til sjøen. Dette er også med på å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen. 

 

En gjennomgående grønnstruktur er vesentlig for å få etablert et hyggelig bomiljø med gode 

forbindelser til friområdene og kystlinja rundt, og samtidig gi mulighet for å bevare de eksisterende 

landskapskvaliteter. Grønne «smett» er planlagt for å gi beboere og andre mulighet til å krysse området 

på mange forskjellige måter, slik at man lettere kan komme seg fra den interne gangveien til for 

eksempel naustene og havna (figur 14). Kystlinja skal i tillegg kunne benyttes av folk som går tur eller 

vil nyte en vakker soloppgang. Grønnstrukturen vil i tillegg spille en viktig rolle i å kunne håndtere 

overvann i området. Eksempelvis vil det eksisterende bekkeløpet bli flyttet, men bevares som bekk. På 

samme måte kan andre grønne smett bidra til å fordrøye på stedet eller ved å lede vannet bort. Den 

største lekeplassen ligger veldig sentralt i området og kan lett nåes fra alle planlagte boliger. 

Lekeplassen ligger på en forhøyning i landskapet som er tenkt til å benytte utsikten man har mot sjøen. 

Nedenforliggende boliger ligger lavere slik at man har fri sikt mot øst. 

 

Kulturminner: 

Det er ikke registrert kjente forekomster av eldre kulturminner på eiendommen. Det har blitt foretatt 

arkeologiske utgravninger, men det er ikke registrert nye automatisk freda kulturminner. 

Støy og støv: 

Planområdet ligger like ved veien Hamarvikringen. Her går en del tungtrafikk, og videre er det trafikk i 

forbindelse med til og fra jobb til Bewi fabrikken. Det er ikke observert spesielt støy fra fabrikken eller 

fra annen virksomhet i det daglige. Det som er av støy er generelt ved av og pålessing av varer og 

utstyr. Som følge av planforslaget vil man få mer trafikk, og dermed en del støy. Trafikken i dette 



området vil foregå i lav hastighet og i korte avstander, og det vil derfor ikke bidra til høyt støynivå. Det 

er allerede godkjent et boligfelt (Sørnessa) like i nærheten av Bedriften Bewi. Man ser derfor ikke at 

det vil gi større utfordringer for denne bedriften om det blir etablert et nytt boligfelt lenger unna. 

Barn og unges interesser: 

Barnas behov vil bli ivaretatt blant annet gjennom etablering av gang- og sykkelvei som gir en tryggere 

skolevei både for de som bor i nærheten i dag, og de som senere vil flytte inn i de nyetablerte boligene 

som følge av denne planen. 

Barnas behov for friluftsliv og lek vil også bli ivaretatt gjennom turstien som skal etableres og nye 

lekeplasser i tilknytning til planområdet. Utforming og plassering av lekeplassene og felles 

uteoppholdsareal vil følge kravene som er gitt i Frøya kommune sin kommuneplan. Dette vil føre til at 

lek- og uteoppholdsareal vil ha tilstrekkelig størrelse, en plassering med gode sol- terreng- og 

miljøforhold, og arealer som er lagt til rette for gode muligheter for lek og aktiviteter for ulike 

brukergrupper i ulike årstider. 

Størrelsen på leke- og uteoppholdsarealer vil bli beregnet på bakgrunn av antall boliger, Frøya 

kommunes arealdel og nasjonale retningslinjer. Det blir tatt utgangspunkt i 50m2 pr. boenhet, og 

dermed min 2600m2 lekeareal. Denne planen legger opp til 2500 m2 som er direkte avsatt til lekeareal. 

I tillegg til dette vil det vil det være gode og store areal mellom husene som gir rom for lek og 

aktiviteter. Man vil kunne utnytte dette arealet godt, da det det er forholdvis lite kupert. 

 

Sosial infrastruktur: 

For å etablere nye boliger er det viktig å vite at det er nok kapasitet på både skole og barnehage i 

området. Nærmeste skole/barnehage er Nabeita oppvekstsenter. 

Det er per i dag (03.02.2020) 118 elever og 59 barn i barnehagen ved Nabeita oppvekstsenter, 

kapasiteten er 110 elever og 60 barn i barnehagen. Gjennom denne planen er det planlagt 52 enheter. 

Nedenfor blir det gjort en beregning som viser behovet for antall barnehageplasser og skoleplasser pr. 

alderstrinn. 

(52x6,5)/100 = 3,38 barn pr alderstrinn 

80% av disse trenger barnehageplass: 0,8x3,38 = 2,7 

Dvs. boligfeltet medfører at det er behov for: 

2,7 nye barnehageplasser pr alderstrinn og 

3,38 nye skoleplasser pr alderstrinn. 

Kommunaldirektøren vil påpeke at det er viktig at utbygger har dialog med kommunen med tanke på at 

man er sikret kapasitet på skole/barnehage. 

Vann og avløp: 

Boligområdet skal koble seg opp mot Hamarvik vannverk. Avløpet må koble seg på kommunalt 

avløpsnett. Det er gjort foreløpige beregninger av kapasiteten på eksisterende slamavskiller på 

Hamarvika. Slamavskiller har en kapasitet på 500 pe. Total belastning for området var i 2016 540 pe. 

Totalt fremtidig belastning for området er 900 pe, da medregnet de ubebygde områdene.  

Kommunaldirektøren vil påpeke at det er viktig at utbygger har dialog med kommunen med tanke på at 

man er sikret kapasitet på avløpsområdet. 

 



Konsekvensutredning 

Planen faller inn under formskriftens § 8 - Planer som kan få vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn. Det skal derfor gjøres en konsekvensvurdering under planarbeidet, men det er ikke krav om 

planprogram. Tema som skal utredes er: 

 Forholdet til statlige retningslinjer, 100-metersbeltet 

 Omdisponering av landbruksområde 

 Naturmangfold 

 Trafikale forhold for kjørende og gående 

 Gangvei/snarveier 

 Klima og havnivåstigning 

 Støy og støv 

 Kulturminner 

 Kapasitet skole og barnehage 

Disse temaene skal utredes i tillegg til kommunens utredningstema: 

 Geoteknisk rapport. 

 Utredning om stormflofare, inkludert havnivåstigning, Va-plan med plan for 

overvannshåndtering. 

 Trafikknotat. 

 

Vurdering i henhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. § 7).  

Loven skal ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det 

artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn for offentlig saksbehandling.  

Det er gjort et søk i aktuelle databaser for å finne eksisterende kunnskap og registreringer med tanke på 

naturmangfold.  

Vurderinger i dette området er basert på det eksisterende kunnskapsgrunnlaget gjennom tidligere 

kartlegginger som er tilgjengelig gjennom offentlige databaser. Kommunedirektøren vurderinger at man 

i en videre behandling av saken er nødt til å gjøre undersøkelser ut i felt. Dette da man er usikker på 

kvaliteten på det eksisterende kunnskapsgrunnlaget. Det anbefales at det gjøres befaringer i hekke- og 

yngletiden.  

Samlet vurdering: 

I henhold til planforslaget er det planlagt 52 nye boenheter fordelt på forskjellige boligtyper, 4 

eneboliger, 9 tomannsboliger, 6 firemannsboliger og kjedeboliger. 

Kommunedirektøren er bekymret for konsekvensen av nedbygging av landbruksjord. 

Området som ønskes regulert er fordelt over tre eiendommer: gnr 9 bnr 1, gnr 9 bnr 163 og gnr 9 bnr 

22. I dag er området hovedsakelig regulert til jord- og skogbruksformål i reguleringsplan 1620200912 

Hamarvika.  

Landbruksressursene på området er ifølge arealressurskart AR5 (gårdskart) fordelt slik:  

Gnr 9 bnr 1: 7,3 daa fulldyrka jord, 1,1 daa overflatedyrka jord og 9,1 daa innmarksbeite.  

Gnr 9 bnr 163: 0,5 daa fulldyrka jord, 0,7 daa overflatedyrka jord og ca. 1 daa innmarksbeite.  

Gnr 9 bnr 22: 0,3 daa fulldyrka jord, 1,8 daa overflatedyrka jord og 3 daa innmarksbeite. 



Landbruksmyndigheten i Frøya kommune har i tidligere sak 17/3288 uttalt seg om boligbygging på 

dette arealet (dette gjelder delen av området som tilhører gnr 9 bnr 1): 

«Regulert til LNF i reguleringsplan for Hamarvika. 7.3 daa fulldyrka jord, 1 daa 

overflatedyrka jord og 9 daa innmarksbeite. Sett fra et jordbruksperspektiv er nok dette 

området viktig å ta vare på til beitebruk, som det ut ifra flyfoto ser ut som det blir brukt til i 

dag. Det er et relativt stort, sammenhengende areal som gjør det attraktivt til videre beiting. 

På grunn av press på jordbruksarealene i Frøya kommune, mener landbruksmyndigheten at 

slike områder bør prioriteres bevart til landbruksformål. Bevaring ved bruk er et godt 

stikkord. Man kan heller ta av jordbruksområder som allerede er fragmentert av 

boligbygging og infrastruktur. (…) 

All dyrka og dyrkbar jord kan ikke disponeres til annet enn landbruksformål uten 

godkjenning etter jordloven § 9. (…) Området (…) bør bevares som landbruksområde – 

beites i dag, og bruken bør videreføres. Anbefales IKKE omdisponert til annet enn 

landbruksformål!» 

Viser også i denne sammenheng til jordloven § 9 som sier at all dyrka og dyrkbar jord ikke skal 

disponeres til annet formål enn landbruk. Dersom det skal dispenseres fra denne bestemmelsen, må det 

tas hensyn til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det 

samfunnsgagnet en omdisponering vil gi, samt om arealet kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon. 

Dersom arealet blir vedtatt regulert til boligformål regnes hele landbruksarealet som tapt. At et så stort 

areal, hvor mesteparten benyttes som beite til sau, reguleres til annet formål enn landbruk, anses som 

en stor driftsmessig ulempe for landbruket i området. I tillegg vil kulturlandskapet som i dag er tydelig 

preget av beitedrift gå tapt. 

I vurdering gjort av Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag er hele arealet gitt å ha en begrenset verdi ut 

over beite til sau og viser til avbøtende tiltak som å rydde nytt beiteareal og flytte matjord. Dette er 

ikke optimalt med tanke på jordvern. Flytting av matjord skal være aller siste utvei, dersom det 

vurderes til at landbruksareal må vike. At det ikke har verdi ut over beite til sau er heller ingen god 

begrunnelse for å kunne omdisponere dyrka jord, da landbruket på Frøya har en vesentlig tyngde innen 

produksjon basert på sau på beite. De beitearealene vi har, og særlig relativt store sammenhengende 

arealer må ivaretas. Med tanke på flytting av matjord så har man ingen garanti for at dette vil gi 

tilfredsstillende resultat. Sjansen er stor for at det vil gi arealer av vesentlig dårligere kvalitet og/eller at 

det vil ta uhensiktsmessig lang tid å opparbeide tilsvarende jordbruksarealer i etterkant. Det risikeres 

derfor at en viktig kilde til produksjon av mat kan gå tapt. Matjorda vår er bygd opp over så lang tid at 

det i praksis ikke kan defineres som en fornybar ressurs. 

Fylkesmannen i Trøndelag har i sin uttalelse frarådd regulering av området med tanke på 

landbruksressursene. Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen er kritiske til igangsetting av planarbeid 

for ny arealbruk på jordbruksarealer uten at det er vurdert i en overordnet plansammenheng. Det vises 

også til Nasjonal jordvernstrategi fra 2015 med kraftig innskjerping i jordbruksareal som kan godtas 

omdisponert. Landbruksmyndigheten i Frøya kommune stiller seg bak denne uttalelsen og viser særlig 

til poenget om at tiltaket burde blitt sett i sammenheng med kommuneplanens arealdel for en mer 

overordna vurdering. 

Kommunedirektøren viser til Formmanskap sak 18/18 den 30.01.2018: «Formannskapet anbefaler at 

det utarbeides reguleringsplaner for området A og B, med hensikt å legge til rette for 

boligbebyggelse, som skissert i forespørsel datert 13.12.17, jfr. plan- og bygningslovens § 12-8.» 



Kommunedirektøren anbefaler at planen legges ut til høring og offentlig ettersyn på bakgrunn av 

tidligere politisk behandling.  

Konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler at plan legges ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULERINGSPLAN FOR HAMARVIKBUKTA

GNR. 9, BNR. 124 M.FL.,

FRØYAKOMMUNE

DATO: 05.11.2019

PLANID:5014201805

Utarbeidet av



1 

 

 

Oppdragsnr: 2018014 Hamarvikbukta 

 

Oppdragsnavn: Frøy Eiendom AS v/Helge Gåsø 

 

 

 

Dato 12.07.2019 

Utarbeidet av May I. Andreassen og Reidun Sveen 

Kontrollert av  

 

 

Revisjonsoversikt 

Revisjon Dato Revidert av Revisjonen gjelder 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

INNHOLD 
1 Bakgrunn .......................................................................................................................................... 5 

1.1 Hensikten med planen............................................................................................................. 5 

1.2 Om forslagsstiller ..................................................................................................................... 5 

2 Planområdet .................................................................................................................................... 6 

2.1 Beskrivelse av området og dagens status ............................................................................... 6 

2.2 Planstatus ................................................................................................................................ 6 

2.3 Kartgrunnlag ............................................................................................................................ 7 

2.4 Eiendomsforhold ..................................................................................................................... 7 

2.4.1 Hjemmelsforhold og rettigheter ......................................................................................... 7 

2.4.2 Naboer og berørte parter/ eiendomskart ........................................................................... 7 

3 Planforslaget .................................................................................................................................... 9 

3.1 Planens intensjon .................................................................................................................... 9 

3.2 Planavgrensning .................................................................................................................... 10 

3.3 Reguleringsformål ................................................................................................................. 10 

3.3.1 Bebyggelse og anlegg ........................................................................................................ 11 

3.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ...................................................................... 12 

3.3.3 Grønnstruktur .................................................................................................................... 12 

3.3.4 Landbruks-, natur og frilufts formål samt reindrift ........................................................... 12 

4 Planprosess og medvirkning .......................................................................................................... 13 

4.1 Om planprosessen ................................................................................................................. 13 

4.2 Oppsummering av innspillene ............................................................................................... 13 

5 Konsekvenser av planforslaget ...................................................................................................... 16 

5.1 Krav til KU .............................................................................................................................. 16 

5.2 Krav og retningslinjer gitt i oppstartsmøte 16.03.2018 ........................................................ 16 

5.3 Lokaliseringen av boligområde .............................................................................................. 16 

5.4 Landskap ................................................................................................................................ 17 

5.5 100-metersbeltet ................................................................................................................... 18 

5.6 Folkehelserelaterte tema ...................................................................................................... 20 

5.6.1 Forurensning...................................................................................................................... 20 

5.6.2 Støy og støv ....................................................................................................................... 21 

5.7 Friluftsliv ................................................................................................................................ 21 



3 

 

5.8 Grønnstruktur, friområde og snarveier ................................................................................. 22 

5.9 Byggeskikk og estetikk ........................................................................................................... 23 

5.10 Sosial infrastruktur ................................................................................................................ 25 

5.10.1 Skole og barnehage ....................................................................................................... 25 

5.10.2 Helsetilbud ..................................................................................................................... 26 

5.11 Barns interesser ..................................................................................................................... 26 

5.11.1 Beskrivelse av lekeplassene ........................................................................................... 26 

5.12 Bomiljø og bokvalitet ............................................................................................................. 26 

5.13 Utenomhusplan og sol/skygge .............................................................................................. 27 

5.14 Grunnforhold ......................................................................................................................... 28 

5.15 Lokalklima .............................................................................................................................. 30 

5.16 Havnivåstigning ..................................................................................................................... 30 

5.17 Naturmangfoldsloven §§8-12 ................................................................................................ 31 

5.18 Landbruksinteresser/omdisponering av landbruksområde .................................................. 32 

5.19 Risiko- og sårbarhet ............................................................................................................... 33 

5.20 Trafikkforhold og trygg skolevei. ........................................................................................... 34 

5.20.1 Avkjørslene .................................................................................................................... 35 

5.21 Teknisk infrastruktur ............................................................................................................. 35 

5.21.1 Vann og avløp ................................................................................................................ 35 

5.21.2 Vannkapasitet ................................................................................................................ 36 

5.21.3 Overvann (flomveier) .................................................................................................... 36 

5.21.4 Energiløsninger (trafo) ................................................................................................... 36 

5.21.5 Renovasjon .................................................................................................................... 36 

5.22 Universell utforming .............................................................................................................. 37 

5.23 Kulturminner ......................................................................................................................... 37 

5.24 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav .................................................................................. 37 

5.25 Arealoppgave ......................................................................................................................... 37 

6 Begrunnelse for valgte løsninger ................................................................................................... 38 

6.1 Boliger .................................................................................................................................... 38 

6.2 Parkeringskrav ....................................................................................................................... 39 

6.3 I forhold til eksisterende bebyggelse .................................................................................... 39 

6.4 Byggegrense .......................................................................................................................... 40 

 



4 

 

 

Vedlegg 

- Vedlegg 1: Illustrasjonsplan 

- Vedlegg 2 Sammenstilling av høringsuttalelser med kommentar 

- Vedlegg 3 Alle høringsuttalelsene i sin helhet 

- Vedlegg 4 Illustrasjonsplan Hagesol og utenomhus 

- Vedlegg 4a Sol/skyggeanalyse 

- Vedlegg 4b Terrengsnitt 

- Vedlegg 4c Illustrasjon av landskap 

- Vedlegg 5: Geoteknisk vurdering 

- Vedlegg 6 Notat Havnivåstigning 

- Vedlegg 7: Naturmangfoldsloven vurdering 

- Vedlegg 8: Vurdering av landbruksinteresser 

- Vedlegg 9: ROS-analyse med analyseskjema 

- Vedlegg 10 Trafikknotat analyse-gang og sykkelvei. 

- Vedlegg 11 Temakart adkomst bussholdeplass 

- Vedlegg 12 Vann/avløp skisseplan 

- Vedlegg 13: Kulturminneundersøkelse 

 

  



5 

 

1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbygging i sjønært område. Man ønsker å etablere 

enmannsboliger, firemannsboliger, tomannsboliger og kjedeboliger i attraktivt område. Man ønsker 

en høy utnyttelsesgrad, og det blir derfor planlagt for totalt 52 boenheter.  

1.2 Om forslagsstiller 
Denne planen er utarbeidet i samarbeid med Proplan bygg AS, Boligpartner AS og Kystplan AS. 

Tiltakshaver: 
Frøy eiendom v/ Helge Gaasø 
Siholmen 34 
7260 Sistranda 
Tlf: 901 01 101 
E-post: helge@froyeiendom.no 
 
Arealplanlegger/Konsulent: 
Kystplan AS v/ May I. Andreassen 
Storhaugveien 8 
7240 Hitra 
Tlf: 934 67 358 
E-post: may@kystplan.no 
 
Hus leverandør 
Proplan bygg AS,  
Brubakken  4a,  
7353 Børsa 
Telf: 72 86 81 00 
e-post: post@proplanbygg.no 
 
Landskapsarkitekt   
Bolig Partner AS 
Tjuvholmen, Brygga 11 
2317 Hamar 
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2 PLANOM RÅDET

2.1 Beskrivelse av området og dagens status
Området ligger i Hammarvika, ca. 4,5 km fra Sistranda kommunesenter i Frøya kommune. Området

ligger i nærheten av sjøen og brukes i dag til landbruksformål.

Figur 1viser planområdet plassering på Frøya

2.2 Planstatus
Området er i reguleringsplan Hammarvika 1620200912 avsatt til jord/skogbruk, og tiltaket samsvarer

dermed ikke med gjeldende plan.

Figur 2viser planområdet i dages reguleringsplan
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2.3 Kartgrunnlag
Kartgrunnlaget er kjøpt fra nettstedet Ambita infoland 13.04.2018. Det er ikke gjort endringer i

grunnkartet.

2.4 Eiendomsforhold
Planområde er oppdelt i flere eiendommer. Tiltakshaver har avtale om kjøp av disse eiendommene

Figur 3viser eiendomsgrensene i planen

2.4.1 Hjemmelsforhold og rettigheter
Man er ikke kjent med noen hjemmelsforhold som bidrar til å komplisere plansaken.

2.4.2 Naboer og berørte parter/ eiendomskart
Planoppstart er varslet til naboer og berørte som er merket av i kartet nedenfor

Figur 4viser nabolistekart
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Tabellen nedenfor viser naboer som er varslet oppstart.  
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3 PLANFORSLAGET

Figur 5viser planforslaget

3.1 Planens intensjon
Planensareal er på ca 31 dekar. Hensikt er å etablere 52 nye boenheterfordelt på forskjellige

botyper, 4 eneboliger, 9 tomannsboliger, 6 firemannsboliger og kjedeboliger.
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3. 2 Planavgrensning
I nord følger planavgrensningen eiendommene 9/1, 9/163 og 9/22. I øst følger grensen

eiendommene 9/22, 9/200 og 9/177. I sør går grensen like nedenfor eksisterende vei til

småbåthavna, og i vest følger den veien (Hamarvikringen).

Figur 6viser planavgrensningen

3. 3 Reguleringsformål
Reguleringsformål i planforslaget er:

Bebyggelse og anlegg
• Boligbebyggelse
• Boligbebyggelse –konsentrert småhusbebyggelse
• Naust/sjøhus
• Lekeplass

Samferdsel og teknisk infrastruktur
• Vei
• Parkeringsplass
• Annen veigrunn
• Fortau

Grønnstruktur
• Turdrag
• Turvei

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR)
• Frilufts formål
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3.3.1 Bebyggelse og anlegg 
Det er utarbeidet en illustrasjonsplan som er utgangspunktet for denne planen. Denne er vedlagt 

som vedlegg 1. 

 

Figur 7 viser illustrasjonsplan 

 

3.3.1.1 Boligbebyggelse- konsentrert: 

Område til dette formålet er ca 18,7 dekar.  

Det er delt opp i 7 forskjellige felt BKS-A til BKS-F. Dette er rekkehus, tomannsboliger til 

firemannsboliger. 

Bebyggelsens høyde og størrelse varierer. Det er angitt maks mønehøyde samt utnyttelsesgrad på 

alle del-områdene på bakgrunn av situasjonsplan. Høyde er fastsatt i bestemmelsene.  Det er også 

lagt inn bestemmelsesområder for å fastsette høyder på planert terreng. 

Det legges opp til en høy utnyttelsesgrad. Maksimum utnyttelsesgrad fastsettes i bestemmelsene.  

For å unngå høye fyllinger er det lagt føringer for planert terreng. 

3.3.1.2 Boligbebyggelse  

Dette gjelder 4 eneboligtomter ved sjøen, disse er 0,8 og 0,9 dekar.  Mønehøyde og utnyttelse er 

fastsatt i bestemmelser. På grunn av havnivåstigningen er det ikke tiltatt med sokkel el. Kjeller. Det er 

lagt inn bestemmelser ang. planert høyde. 

3.3.1.3 Naust/sjøhus 

Dette er eksisterende nausttomter som også i dag ligger i gjeldende plan. Bestemmelsene for disse er 

gjeldende bestemmelser i kommuneplan. 
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3.3.1.4 Lekeplass 

Det er avsatt to lekeplasser på henholdsvis 1,1 dekar og 2,4 dekar.  

Den minste lekeplassen er beregnet for de mindre barna.  Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser for 

å sikre opparbeidelse.  

3.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

3.3.2.1 Vei: 

3,2 dekar av arealet avsettes til vei, dette er nye og eksisterende veier.  Det blir til sammen 450m 

med ny vei.  

Veibredden vil variere. Den mest trafikkerte veien SKV1 blir 5 m og sideveiene blir 4m. Eksisterende 

vei reguleres til 4 m bredde. Eksisterende vei fra avkjørsel skal utvides og oppgraderes. 

3.3.2.2 Parkering 

Det er avsatt et areal for parkering. Dette er på ca 0,3 dekar og vil gi plass til ca 8 -9 

parkeringsplasser. 

Dette er ment som gjesteparkering for hele planen. 

3.3.2.3 Fortau 

Langs eksisterende vei der det forventes mest trafikk, er det avsatt plass til fortau på ca 2 m bredde. 

3.3.2.4 Annen veigrunn 

Område langs vei, veiskulder og skråning. 

3.3.3 Grønnstruktur 

3.3.3.1 Turdrag 

Området mellom feltene som kan brukes til ferdsel, infrastruktur ol. Disse feltene er 3-3,5 m bredde 

3.3.3.2 Turvei  

Det er avsatt ca 120 m turvei i forbindelse med tilgang til sjø. Turstien vil få en bredde på 1,5 meter.  

3.3.4 Landbruks-, natur og frilufts formål samt reindrift 

3.3.4.1 Frilufts formål 

Det er avsatt et område ved sjøen til friluftsliv, dette er til sammen 1,3 dekar.  
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Om planprosessen 
- 16.03.2018: Oppstartsmøte med Frøya kommune 

- 11.09.2018: Varsel om oppstart sendt til naboer 

- 11.09.2018: Varsel om oppstart sendt til sektormyndigheter 

- 18.09.2018: Kunngjøring oppstart i Hitra-Frøya 

4.2 Oppsummering av innspillene 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Innspillene i sin helhet ligger som 

vedlegg 3. Dette er kort oppsummert de viktigste problemstillingene som er adressert i høringen/offentlig 

ettersyn: 

Statlige myndigheter:  

Trøndelag fylkeskommune viser til at boliger så nære eksisterende næringsområde kan skape 

fremtidig konflikter (støy, økt tungtrafikk) og et press i form av støykrav ovenfor de etablerte 

virksomheter. 

Tiltak: De nærmeste bedriftene til planområdet genererer ikke støy. Bedriften Bewi som ligger 

nærmest sjøen og lengst unna, har allerede i dag boligfelt som nærmeste nabo og har derfor tatt 

forhåndsregler i forbindelse med dette.  

 

Fylkeskommunen minner også om prinsippene om universell utforming og krav om undersøkelser i 

forhold til kulturminner. 

Tiltak: Universell utforming vil bli ivaretatt og Kulturminneundersøkelse har blitt gjennomført.  

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin landbruksavdeling er kritisk i forhold til igangsatt planarbeid for ny 

arealbruk på jordbruksarealer, uten at dette er vurdert i overordnet plan. Fylkesmannen fraråder at 

det arbeides videre med planen. 

Tiltak: Frøya kommune har valgt å gi positivt vedtak i forbindelse med oppstart av planarbeidet. Det 

er engasjert en fagkyndig person for vurdering av landbruksressursen. 

 

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen mener det må vurderes om Hamarvikbukta er riktig sted for 

lokalisering av nytt boligområde. 

Tiltak: Vurdering er utført i beskrivelsene 
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Ellers nevner de at det er viktig med høy utnyttelsesgrad, viktig å bevare grønnstruktur, biologisk 

mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. 

Tiltak: Dette vil bli tatt hensyn til ved at det blir laget en utredning på lokalisering av boligområdet. 

Det blir også lagt opp til høy utnyttelsesgrad, grønne lommer og korridorer av grønnstruktur i 

området. Estetiske kvaliteter og utseende blir også utredet i beskrivelsen.  

 

Miljøavdelingen anbefaler også å sette av en frisone 50 meter langs sjøen, og at man bør se på 

mulighetene for en sti langs sjøen. Og at en slik sti ikke må medføre inngrep helt ned i strandsonen. 

Tiltak: Tiltakshaver ønsker å opprettholde 30 meter byggegrense fra sjøen og man legger en sti i 

denne sonen. Begrunnelse beskrives nærmere i eget kapittel.  

 

Fylkesmannens avdeling for barn og unge ønsker nærlekeplass for de minste barna, samt 

rekkefølgebestemmelse for lekeplasser. 

Tiltak: Det blir to lekeplasser, med rekkefølgebestemmelser. 

 

Avdelingen for helse og miljø minner om at konsekvenser for friluftslivet og folkehelsa, 

trafikksikkerhet, tilrettelegging for myke trafikanter og universell utforming må tas med.  

Tiltak: planforslaget legger opp til å ivareta dette.  

 

Ifølge avdelingen for samfunnssikkerhet må det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller 

vesentlig ulempe som følge av naturforhold, stormflo og havnivåstigning.  

Tiltak: Området ligger tilstrekkelig høyt over havet, og det har aldri blitt observert så høy vannstand. 

Legger inn bestemmelser som sikrer at bygg ikke kommer under akseptabelt høydenivå. 

 

På grunn av at området ligger under marin grense, viser de også til at man viser aktsomhet.  

Tiltak: Geolog er engasjert og rapport er vedlagt, konklusjonen er at det ikke er funnet kvikkleire og at 

byggene kan bygges på fjell. 

 

NVE viser til veiledere. 

Tiltak: Sjekklisten vil bli gjennomført av geolog 
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Statens vegvesen mener at planen bør avvente inntil kommuneplanen for Frøya er vedtatt, og 

forventer fokus på trygg skolevei, trafikksikre løsninger og boligbehovet på Frøya.  

Tiltak: Frøya kommune har valgt å gi positivt vedtak i forbindelse med oppstart av planarbeidet og 

løsninger for myke trafikanter blir utarbeidet.  

 

Mattilsynet er usikker på kapasiteten til Hamarvik vannverk.  

Tiltak: Her jobbes det med nytt høydebasseng. Mattilsynet ber også om hensyn for å hindre spredning 

av plantesykdommer ved flytting av matjord. Dette vurderes under tema landbruk i beskrivelsen.  

 

Organisasjoner: Ingen organisasjoner har kommet med innspill.  

Kommunale myndigheter: Ingen kommunale myndigheter har kommet med innspill.  

Private parter:  

Thomas Eidsvaag er bekymret for bomiljøet samt å miste friarealer.  

Tiltak: En vurdering av bomiljø er gjort i beskrivelsene.  

 

Han mener boliger vil skjerme for sjøutsikten.  

Tiltak/konsekvens: to hus vil gi begrenset utsikt i en retning. 

 

Han er også bekymret på grunn av at de trafikale forholdene er dårlige pr. dato, og er bekymret for 

utviklingen. I forbindelse med planforslaget vil man gjøre en løsning for myke trafikanter.  

Tiltak: det skal finnes løsning for de myke trafikanter i form av gang/sykkelvei- fortau el sti. Løsning 

vil bli valgt i løpet av planprosessen. 

 

I tillegg er han bekymret for støy i området (fra industri), sikkerhet for barna ved småbåthavna og 

hvem som skal betale for sikring, og kapasiteten av barnehage og oppvekstsenter. Disse faktorene 

vurderes av kommunen.  

Tiltak: vurderer ikke at planområdet får støybelastning som går utover de fastsatte verdier. 
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5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

5.1 Krav til KU 
Planen faller inn under formskriftens § 8 - Planer som kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn. Det skal derfor gjøres en konsekvensvurdering under planarbeidet, men det er 

ikke krav om planprogram. Tema som skal utredes er:  

• Forholdet til statlige retningslinjer, 100-metersbeltet 

• Omdisponering av landbruksområde 

• Naturmangfold 

• Trafikale forhold for kjørende og gående 

• Gangvei/snarveier 

• Klima og havnivåstigning 

• Støy og støv 

• Kulturminner 

• Kapasitet skole og barnehage 

5.2 Krav og retningslinjer gitt i oppstartsmøte 16.03.2018 
Disse temaene skal utredes i tillegg til kommunens utredningsteam: 

• Geoteknisk rapport. 

• Utredning om stormflofare, inkludert havnivåstigning, Va-plan med plan for 
overvannshåndtering. 

• Trafikknotat. 
 

Kommunes retningslinjer: 

• Bestemmelser i Kommuneplanens arealdel: 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1.2, 4.4.1. 

• Maksimal byggehøyde angis med kotehøyde. 

• Utomhusplan. 

• Bebyggelsens virkning skal beskrives og visualiseres gjennom perspektivtegninger 
og illustrasjonsplan. 

• sol/skyggediagram/analyse -og vindanalyse. 

• Det tegnes inn byggegrense for bygg internt på hver tomt, mot Hamarvikringen og sjøen. 

• Oppvekst og kulturavdelingen må bekrefte at krav til skolekapasitet er oppfylt ved bygging av 
boliger i området. 

• Planforslag må avsette areal til renovasjonsløsninger, evt. trafo, tilstrekkelig snuareal, 
parkering. 

• Før rammetillatelse skal det foreligge godkjent teknisk plan for vann og avløp. 

• Det skal dokumenteres kjørbar atkomst til og rundt byggverk og oppstillingsplasser 
herunder kjørebredde, maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og 

   akseltrykk mv. for utrykningskjøretøy. Avklares med brannvesen. 

5.3 Lokaliseringen av boligområde 
Området ligger sentralt til med mye eksisterende boligbebyggelse omkring. Sosial infrastruktur slik 

som bussholdeplasser og butikker ligger også i nærheten. Barneskolen ligger i gangavstand fra 

området, dette gjelder også for bussholdeplassen som leder til videregående skole. På bakgrunn av 

dette kan man si at området ligger plassert slik at det følger de nasjonale retningslinjene for areal- og 

transportplanlegging, hvor målet er å fortette i allerede bebygde områder og i tilknytning til 
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infrastruktur. Kommuneplanen for Frøya er under utarbeidelse og det er ikke gitt noen signaler på at

dette boligområdet er uønsket sett fra et helhetsperspektiv.

5. 4 Landskap
Eksisterende forhold: Landskapet innenfor planområdet er i dag ubebygd, og består i størst grad av

torv, gress og små busker. Området har små høydeforskjeller, bortsett fra området nordøst i

planområdet som er noe høyere enn resten.

Figur 8viser eksisterende landskap

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: I planforslaget blir det lagt vekt på bruk av

landskap og terreng, og tilpasning av boligtyper til terrengets beskaffenhet er svært viktig.

På grunn av områdets beliggenhet rett ved sjøen er «utsikt» brukt som ett av hovedprinsippene for

plassering av boligmassene, bygningshøyder og orientering. Den beste utsikten fra området ligger i

østre retning. Illustrasjonsplanen viser siktlinjer for et antall boenheter på de ulike delfeltene. Dette

illustrerer hvilke siktlinjer mellom bygg og trær som forventes mot sjøen. Ideen er at alle boenheter i

alle fall kan se litt av sjøen. Nedenfor vises en grovskisse (figur 9) av prinsippet i snitt der forhold

mellom byggehøyder, terrengtilpasning og siktlinjer vises.
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Figur 9viser grovskisse av prinsippet om forholdet mellom byggehøyder og terreng.

Tilpasning av boligtypene til terrengets beskaffenhet er svært viktig. På grunn av at tomta har få

terrengnyanser, er det desto viktigere å bevare mest mulig av landskapets karakter som preger

kystlinja. Med andre ord: større fyllinger og skjæringer må unngås. Se også terrengsnitt vedlegg 4b

Det er laget en illustrasjon som viser hvordan boligfeltet vil fremstå når det er ferdig utbygget. Se

vedlegg 4c

Bildet viser ny situasjon (hus med røde tak) tatt fra øst

Bildet viser ny situasjon (hus med røde tak) tat fra sør/vest

5. 5 100-metersbeltet
I henhold til plan- og bygningsloven § 1-8 er det forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet

langs sjøen. Dette er viktig for å sikre retten allmennheten har til fri ferdsel og friluftsliv.

Eksisterende forhold:

Byggegrensen er vist i skisse nedenfor. Det ligger i område for bebyggelse innenfor 100m beltet og

det er en utbygd småbåthavn.
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Figur 10viser 100m-beltet

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget

Planforslaget legger opp til byggegrense inntil 30 m fra sjøen (se figur 11), noe som ikke er i tråd med

statlige retningslinjer. Årsaken til at man likevel ønsker dette, er at det allerede er etablert tiltak i

strandsonen. Nye tiltak vil ligge bak eksisterende bebyggelse.

Figur 11 foreslått byggegrense i planen

I eksisterende plan er hele strandlinjen avsatt til naust/sjøhus også i sør/østlig retning. Dette

planforslaget vil ivareta de naustene som allerede er satt opp ev. fradelt tomt og la resterende areal

gå over til frilutsformål. Dette resulterer til at planforslaget vil få mere friområde langs sjøen og da

mere fri ferdsel i strandsonen.
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Figur 12viser eksisterende plan og ny plan (blå) i 100m-beltet

Detvil videre bli etablert tursti i øst-enden og midt i områdetfor å knytte eksisterende boligfelt til

flere deler av sjøen. Dette vil også gjøre området mer tilgjengelig for folk flest, da det i dag er et

inngjerdet område som ikke er tilgjengelig for allmennheten.

Dersom man ser på omkringliggende område, ser man også at det flere steder er bygget innenfor

100-metersbeltet. Og like nedenfor planområdet er det allerede etablert naustrekke med

småbåthavn og tilhørende vei i bakkant. Denne planen vil derfor ikke påvirke de nærmeste

strandområdene mer enn det allerede er i dag.

5.6 Folkehelserelaterte tema

5.6.1 Forurensning
Eksisterende: Man er ikke kjent med at det er forurensende kilder i planområdet i dag.

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget vil ikke føre til forurensning i

området.
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5.6.2 Støy og støv
Eksisterende: Planområdet ligger like ved veien Hamarvikringen. Her går en del tungtrafikk, og videre

er det trafikk i forbindelse med til og fra jobb til Bewi fabrikken. Det er ikke observert spesielt støy

fra fabrikken eller fra annen virksomhet i det daglige. Det som er av støy er generelt ved avog på-

lessing av varer og utstyr.

Figur 13oversiktnæring og boliger i område

Planområdet blir i dag brukt til beite, og har derfor ikke representert noen støykilde.

Endringer av planen: Som følge avplanforslagetvil man få mer trafikk, og dermed en del støy.

Trafikken i dette området vil foregå i lav hastighet og i korte avstander, og det vil derfor ikke bidra til

høyt støynivå.

Det er allerede godkjent et boligfelt (Sørnessa) like i nærheten avBedriften Bewi. Man ser derfor ikke

at det vil gi større utfordringer for denne bedriften om det blir etablert et nytt boligfelt lenger unna.

5.7 Friluftsliv
Eksisterende forhold: I dag er området inngjerdet og brukes til beite. Området er sjekket ut ifra

naturbaser, og er ikke brukt til friluftslivsformål.

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Gjennom denne planen vil det bli opparbeidet

en gjennomgående grønnstruktur med tursti både gjennom området og på enden av området i øst,

slik at både det eksisterende boligfeltet og det nye blir knyttet til sjøen. Dette er også med på å sikre

allmennhetens tilgang til strandsonen. Se fig. 14.
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5.8 Grønnstruktur, friområde og snarveier
Eksisterende forhold: Området brukes i dag til beite og er derfor ikke tilgjengelig for bruk av

allmennheten.

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Gjennom planforslaget blir det lagt stor vekt på

grønnstruktur, friområde og snarveier.

Figur 14viser tilgang til områder utenfor planen

En gjennomgående grønnstruktur er vesentlig for å få etablert et hyggelig bomiljø med gode

forbindelser til friområdene og kystlinja rundt, og samtidig gi mulighet for å bevare de eksisterende

landskapskvaliteter. Grønne «smett» er planlagt for å gi beboere og andre mulighet til å krysse

området på mange forskjellige måter, slik at man lettere kan komme seg fra den interne gangveien til

for eksempel naustene og havna (figur 14). Kystlinja skal i tillegg kunne benyttes av folk som går tur

eller vil nyte en vakker soloppgang.
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Grønnstrukturen vil i tillegg spille en viktig rolle i å kunne håndtere overvann i området. Eksempelvis

vil det eksisterende bekkeløpet bli flyttet, men bevares som bekk. På samme måte kan andre grønne

smett bidra til å fordrøye på stedet eller ved å lede vannet bort.

Den største lekeplassen ligger veldig sentralt i området og kan lett nåes fra alle planlagte boliger.

Lekeplassen ligger på en forhøyning i landskapet som er tenkt til å benytte utsikten man har mot

sjøen. Nedenforliggende boliger ligger lavere slik at man har fri sikt mot øst.

Figur 15viser foreløpig situasjonsplan med de grønne smettene.

5.9 Byggeskikk og estetikk
Ifølge Frøya kommune sin kommuneplan (arealdel), skal det «I områder hvor det ikke kreves

detaljreguleringsplan, skal nybygg /tilbygg gis en god estetisk utforming og underordne seg den

stedlige byggeskikkpå en god måte. Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og

grunnmurer blir så lave som mulig. Bygg skal plasseres lavest mulig i terrenget slik at en unngår

silhuettvirkning i forhold til naboer og ferdselsveier».

Eksisterende forhold: Området er ikke bebygd. Bebyggelsen i omkringliggende område består av

tradisjonelle boligbygg kledd i tre.

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil det bli etablert

både eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og kjedeboliger, alle med et tradisjonelt preg og

tre-kledning. Bebyggelsen er tilpasset terrenget, og man ønsker å gjøre plasseringene så optimale at

alle får gode solforhold i området. Det er også stort fokus på å lage gode uterom.

Bebyggelsen får et helhetlig formspråk med et tradisjonelt ogmoderne uttrykk. Boligene er i

hovedsak kledd med liggende trepanel. Bebyggelsen har like arkitektoniske trekk og utseende. Med

hjelp av for eksempel varierende fargevalg kan man gi bygningene en egen identitet.
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Figur 16 viser eksempel på firemannsbolig

Figur 17 viser eksempel på tomannsbolig

Figur 18 viser eksempel på enebolig i rekke
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5.10 Sosial infrastruktur

5.10.1 Skole og barnehage
For å etablere nye boliger er det viktig å vite at det er nok kapasitet på både skole og barnehage i

området. Nærmeste skole/barnehage er Nabeita oppvekstsenter.

Figur 19viser planområdet og Nabeita oppvekstsenter

Eksisterende: Planområdet er i dag ikke bebygd, og det er derfor ingen barn og unge tilknyttet

barnehage og skole i dag.

Nabeita oppvekstsenter er bygd for 110 elever, og består i dag av119 elever. Barnehagen er bygd for

60 barn og har 60 barn i dag.

I følge Frøya kommune selv, er kommunen i vekst og de er i gang med å utrede behovet for utvidet

barnehagekapasitet. Som følge av denne utvidelsen vil rom ved dagens barnehage kunne bli brukt

som en utvidelse til skolen. Denne saken legges frem for politisk behandling i slutten av august 2019.

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Gjennom denne planen er det planlagt 52

enheter. Nedenfor blir det gjort en beregning som viser behovet for antall barnehageplasser og

skoleplasser pr. alderstrinn.

(52x6,5)/100 = 3,38 barn pr alderstrinn

80% av disse trenger barnehageplass: 0,8x3,38 = 2,7

Dvs. boligfeltet medfører at det er behov for:

2,7 nye barnehageplasser pr alderstrinn og

3,38 nye skoleplasser pr alderstrinn.

Både skole og barnehage i området er full. Men med tanke på at kommunen allerede er i gang med å
utrede behovet for utvidet plass for barnehage og skole er det allikevel mulig at det blir plass til alle
barna som har behov for det. Tallene ovenfor er bare en estimert beregning, og man kan ende opp
med at det blir færre barn enn antatt.
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5.10.2  Helsetilbud  
Legesenter er lokalisert på Sistranda, ca. 4,5 km fra planområdet. Dette er en kjøretur på ca. 6 

minutter.  

5.11  Barns interesser 
Eksisterende forhold: Planområdet brukes i dag til beite, og er ikke tilrettelagt for barns interesser. I 

tillegg ligger området ved en vei med mye tungtrafikk og uten gang- og sykkelvei.  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Barnas behov vil bli ivaretatt blant annet 

gjennom etablering av gang- og sykkelvei som gir en tryggere skolevei både for de som bor i 

nærheten i dag, og de som senere vil flytte inn i de nyetablerte boligene som følge av denne planen.  

Barnas behov for friluftsliv og lek vil også bli ivaretatt gjennom turstien som skal etableres og nye 

lekeplasser i tilknytning til planområdet. Utforming og plassering av lekeplassene og felles 

uteoppholdsareal vil følge kravene som er gitt i Frøya kommune sin kommuneplan. Dette vil føre til 

at lek- og uteoppholdsareal vil ha tilstrekkelig størrelse, en plassering med gode sol- terreng- og 

miljøforhold, og arealer som er lagt til rette for gode muligheter for lek og aktiviteter for ulike 

brukergrupper i ulike årstider.  

Størrelsen på leke- og uteoppholdsarealer vil bli beregnet på bakgrunn av antall boliger, Frøya 

kommunes arealdel og nasjonale retningslinjer. Det blir tatt utgangspunkt i 50m2 pr. boenhet, og 

dermed min 2600m2 lekeareal.  Denne planen legger opp til 2500 m2 som er direkte avsatt til 

lekeareal. I tillegg til dette vil det vil det være gode og store areal mellom husene som gir rom for lek 

og aktiviteter. Man vil kunne utnytte dette arealet godt, da det det er forholdvis lite kupert.  

På denne måten ser man at planen ivaretar kommunens retningslinjer og vel så det. 

5.11.1  Beskrivelse av lekeplassene 
Den minste lekeplassen er en nærleikeplass for mindre barn, og er spesielt tilrettelagt for dem. Det 

er naturlig at tomtene som ligger i umiddelbar nærhet bruker denne.  

Den største lekeplassen blir etablert sentralt i området. Denne er så stor at den kan brukes for større 

barn samtidig som de minste er skjermet.  Midt i området ligger en «topp» som gir gode 

utsiktsforhold mot sjøen. 

5.12  Bomiljø og bokvalitet 
God bokvalitet i planområdet sikres blant annet ved å planlegge for områder med tilfredsstillende 

boareal, hage, lys og luft. Det er også viktig å legge til rette for gode uteoppholdsarealer, trafikksikre 

løsninger og universell utforming av boliger og uteområder.  

Eksisterende: 

Selve planområdet er ikke bebygd i dag. Men omkringliggende område består av boligfelt med 

eneboliger. Disse ligger spredt, og har god tilgang til lys og uteoppholdsarealer. Det er en del trafikk 

rundt området i dag, men det er ingen gang- og sykkelvei i tilknytning til området.  
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:

Planområdet, som i dag er ubebygd, vil bli bebygd med forskjellige typer boliger for å ivareta behovet

for flest mulig, spesielt med tanke på boareal. Bebyggelsen vil tilstrebes samme stil som eksisterende

bebyggelse i omkringliggende område.

Plasseringen på bebyggelsen vil bli lagt slik at man får best mulig lys- og solforhold, også for de

tilgrensende boligene. Uteoppholdsarealene vil følge retningslinjene til Frøya kommune i areal,

plassering og utforming (mer om uteoppholdsarealer i kapitlet om barns interesser).

Gode solforhold ivaretas ved at bebyggelsen vinkles noe mot sørøst slik at morgensolen har den

beste muligheten til å varme opp boligen om morgen. Utearealene åpner seg mot sørvest slik at

ettermiddagssolen slipper til. (Se vedlegg 4a som viser sol/skyggeforholdene)

Bilde viser vårjevndøgn kl 15.00

Bebyggelsen innenfor området ønskes å holdes så lav som mulig og er tenkt oppført i delvis 2 og

primært 1 etasje. Boligens orientering og plassering er basert rundt prinsippet at alle skal ha utsikt

mot sjøen i øst/sørøst, samtidig som rimelige solforhold ivaretas (sør/sørvest).

Trafikksikkerheten vil bli ivaretatt gjennom å etablere en gang- og sykkelvei frem til

bussholdeplassen, samt at veien innenfor området vil utformes slik at de ikke er tilpasset høy fart, og

at de er oversiktlige, spesielt med tanke på myke trafikanter.

5.13U tenomhusplan og sol/skygge
Det er Lagt vekt på utenoppholdsarealet og gode sol forhold. (Se også kapittelet 5.12 Bomiljø)

Begge disse forholdene er illustrert i fig: 20 og i vedlegg 4.
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Figur 20viser uteopphold og hagesol (fylt rød flate)

5.14 Grunnforhold
På bakgrunn av at områdetligger under marine grense er det utført en geologisk vurdering av

grunnforholdene i planområde. Dette er blitt utført av fagkyndigperson fra Breiteig Fjordsenter.

Fullstendig rapport ligger vedlagt som vedlegg 5, og nedenfor er utdrag fra denne rapporten.

Figur viser løsmassekart fra NGU

«6. Oppsummering
Skredfare relatert til marin leire er vurdert i forbindelse med reguleringsplan for Hamarvikbukta gnr
bnr 9/22,163 med flere i Frøya kommune, ved hjelp av kart, flyfoto og feltbefaring.
Det er ikke funnet grunnlag for å vurdere planarealet ut fra annen fare enn mulig tilstedeværelse av
marin leire.
Skredfarevurderingen tar hensyn til sikkerhetskravene i § 7-3 til TEK 17 og pbl §28-1.
Massestabilitet
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Det er sikker observasjon av fjell i dagen langs sørlige og vestlige margin av planarealet. Videre er 
fast fjell lett synlig i midtpartiet og østlige halvdel av midtpartiet.  
Nordlige margin av arealet har veiskjæring med fjell godt dokumentert.  
Fjellet har tynn humus som overlag. Det er ikke observert leire ved noen av blotningene.  
Skyggekart bekrefter NGU løsmassekart som beskriver tynne marine avsetninger i de deler av 
planarealet hvor fjellet ikke er dekket av et tynt torvlag.  
Planarealet er flatt med relieff definert av underliggende fjell. 
 
Geotekniske rapporter fra veitrase i nord viser grunne avsetninger på fjell i det området som det er 
naturlig å sammenligne seg med for planarealet 
 
7. Konklusjon 
Vurderingen omfatter areal i reguleringsplan Hamarvikbukta gnr bnr 9/22,163 med flere i Frøya 
kommune.  
Konklusjonen bygger på vurdering av aktsomhetskart, løsmassekart, bratthetskart/ topografisk kart, 
skyggekart, ortofoto, geoteknisk informasjon fra nærområdet, geofaglig besiktigelse av området, 
historisk informasjon og dialog med lokale folk.  
Bebyggelse i planarealet vil med sikkerhet fundamenteres på fjell - uten sannsynlighet for å påtreffe 
kvikkleire som vil påvirke stabiliteten hverken i planarealet eller tilhørende nærområde. 
 
Geofaglig vurderes planarealet å imøtekomme sikkerhetskravene i TEK 17 § 7-3 og pbl §28-1». 
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5.15 Lokalklima
Eksisterende: Hele Frøya er generelt et svært værutsatt område med mye vind. Dette gjelder også

for planområdet.

For å se på vinddataene har man brukt målestasjon på Ørlandet og data fra nettsiden e-klima fra

meteorologisk institutt. Dette viser at fremherskende vindretning for området er sør/øst.

Topologien er forholdsvis lav, så det er ellers gode solforhold.

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planområdet vil fortsatt være vindutsatt og en

kan forvente mere vind i fremtiden.

Bygningskonstruksjonens stabilitet vil blir ivaretatt gjennom byggesak i forbindelsene med kravene til

tek10/17. Løse gjenstander og sikring/skjerming mot vind er den enkeltes ansvar.

Ny bebyggelse i området er plassert på en slik måte at man skal opprettholde gode solforhold på

uteoppholdsarealene, både felles og private.

5.16 Havnivåstigning
Eksisterende: Planområdet ligger i dag fra kote 2,0m og oppover. Tomtene nærmeste sjøen ligger

lavest

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Det er utarbeidet et notat som ser på

havnivåstigningen og stormflo. Denne ligger som vedlegg. 6. Konklusjon er som følger:

Tomt B2 vil ligge lavere en anbefalt høyde. Deler av tomta må derfor fylles opp for å sikres mot

havnivåstigning/stormflo. Det settes en nedre grense for planert areal. Dette må også være i

sammenheng med resten av planområdet.
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Planert terreng for hovedbygning settes derfor til 3,5 m.o.h. Det tillates ikke sokkel/kjeller.  

 

5.17  Naturmangfoldsloven §§8-12 
En vurdering ut ifra Naturmangfoldsloven § 8-12 har blitt gjennomført av fagkyndig, Rune Haugen. 

Fullstendig rapport ligger vedlagt som vedlegg 7, og nedenfor er et utdrag fra denne.  

«KONKLUSJON 

Denne undersøkelsen er basert på Naturmangfoldsloven $8- 12. Funn og vurderinger er utført ut i fra 

offisielle databaser på internett vedrørende registreringer, med hovedvekt på alle rødlistede arter, 

vernede områder, viktige naturtyper o.a. viktige miljøregisteringer. 

Undersøkelsen viser at det er registrert relativt mange arter som er rødlistede innenfor en radius på ca. 

2,0 km fra det planlagte regulerte området ved Hamarvikbukta. Det legges vekt på arter som tilhører 

kategoriene CR (kritisk truet), EN (nært truet) og VU (Sårbar). Ingen av disse er registrert i området som 

søkes regulert. Rett utenfor i Hamarvikbukta er teist og stær registrert flere ganger. I området utenfor 

er det registrert en rekke fuglearter, samt ål. En art i klassen CR, en sjøfugl, lomvi. Sjøfugl vil ikke ha 

noen negativ påvirkning ved en utvidelse av et byggefelt ved Hamarvikbukta. Av de artene som er 

registrert av EN og VU er det ingen som er typisk for den type biotop som Hamarvikbukta representerer, 

unntatt til en hvis grad storspove. De andre artene er knyttet til sjø-, vann- og våtmarksområder. 

Storspove er ikke registrert i området som skal reguleres og den har både en rødlistekategori (VU) og 

en tilstede- værelse i området som ikke vil bli vesentlig påvirket ved en utvidet boligbebyggelse ved 

Hamarvikbukta.   

Det er ingen helhetlige kulturlandskap som er registrert og det er ingen vernede områder i nærhet til 

Hamarvikbukta. Rett utenfor Hamarvikbukta er gruntvannsområdene i sjø registrert som viktige 

naturtyper, men de vil ha meget liten negativ påvirkning ved etablering av boliger i Hamarvikbukta.  

Ingen registeringer i MiS (miljøreregisteringer i Skog) og ingen vernede vassdrag i nærheten, og dermed 

ingen MiS eller vernede vassdrag som vil bli berørt. Det er ingen registeringer i området som tyder på 

at rødlistede arter av flora vil bli berørt. Ved den «Supplerende naturtypekartlegging i Frøya kommune 

i 2017», ble ikke Hamarvikbukta undersøkt, og ingen av de registeringene som er gjort i nærliggende 

områder vil bli berørt av denne reguleringsplanen for Hamarvikbukta.   

En lokalisering av et boligområde i Hamarvikbukta med veier er gunstig, da det i større grad vil fungere 

som en utvidelse og fortetning av eksisterende industri- og boligområder. Det er få biologiske ressurser 

som trues, når en ser det i sammenheng med at det er lite (ingen) med registrerte rødlistede arter i 

selve planlagt regulert område. Samtidig er det ingen områder med spesiell vernestatus som vil 

påvirkes. Totalt sett er det derfor en gunstig plass å regulere for boliger iht. Naturmangfoldsloven $8- 

12. 

Ideelt sett burde området vært gjenstand for en befaring i hekke- og yngletiden. Slike befaringer bør 

gjennomføres flere ganger før en evt. har gode nok data til å konkludere. Befaringer blir oftest gjort 

iht. pålegg, mistanker eller kunnskap som tilsier at det er arter som har tilhold i området med en slik 



32

status at en ønsker å dokumentere dette. Den type mistanke eller kunnskap har ikke blitt kjent under

denne undersøkelsen.

Det anbefales at føre var- prinsipper brukes og at evt. kloakk og forurenset vann, samt evt. spill fra

oljesøl blir sikret fra avrenning til grunn og til sjø. Totalt sett vurderes det til at det planlagte regulerte

området Hamarvikbukta vil ha liten negativ påvirkning både for enkelt arter, økosystem, og

naturtyper».

5.18Landbruksinteresser/omdisponering av landbruksområde
Planområde ligger i et område avsatt til landbruksformål. Det er derfor nødvendig med en faglig

uttalelse som kan vurdere verdien av dette arealet.

Figur 21viser planområde og AR5

Fagkyndig fra Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag har gjennomført en vurdering av

landbruksressursene i planområdet. Fullstendig rapport ligger vedlagt som vedlegg 8, ognedenfor er

utdrag fra denne rapporten.

«Oppsummering

Arealene som søkes omregulert har begrenset verdi ut over å bli brukt til beite for sau.

Kvaliteten på innmarksbeitene vurderes å ha samme standard som andre innmarksbeiter på Frøya

som ligger på tilsvarende areal.
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Potensialet i arealene ut over bruk av disse som beite til sau vurderes som begrenset vurdert i 

landbruksfaglig sammenheng. 

Avbøtende tiltak kan være å rydde nytt beiteareal for å erstatte areal som går tapt. Frøya kommune 

oppgir å ha en liste over gårdbrukere som er interessert i å ta imot matjord ved en eventuell 

jordflytting. Vår vurdering er at kvaliteten på mye av jorda i A-sjiktet består av lite omdanna myrjord 

og har begrenset verdi. Dette kan likevel være aktuelt hvis en finner mottakere som er interessert i å 

motta jord fremfor å legge massene på deponi. Faren for spredning av plantesykdommer vurderes 

som liten i og med at det foregår ensidig grasdyrking på arealene». 

5.19  Risiko- og sårbarhet 
I forbindelse med planprosessen er det utarbeidet en ROS-analyse. Nedenfor er konklusjonene fra 

denne. Fullstendig ROS-analyse med analyseskjema ligger som vedlegg 6.  

Planområdet ligger i et område hvor det kan være sannsynlighet for radongass, dette ivaretas i 

forbindelse med byggesaken, det samme gjelder vindbelastning. 

I sjøen utenfor planområde er det registrert arter av særlig stor forvaltningsinteresse og truede arter. 

Planområdet omfatter ikke dette arealet, men vil bli vurdert i forbindelse med kartleggingen i 

forbindelse med naturmangfoldsloven. 

Det er registrert kulturminner i sjøen. Planforslaget berører ikke sjøen, men aktsomhetsgrensen 

ligger et stykke inn på land. Dette blir tatt med i planen. 

Det planlegges tomter helt ved sjøen. Det er derfor nødvendig å ta forholdsregler i forbindelse med 

havnivåstigningen. Det blir satt en høyde på planert terreng på tomtene nærmest sjøen. Videre vil 

det ikke bli tillatt med kjeller/sokkel her. 

Med 52 nye enheter vil en påberegne en del barnefamilier. Disse trenger skole og barnehager. I 

planen skal det redegjørelse for hvor stor økning dette vil bety for skole og barnehagen. 

Området ligger langs en vei som fører til et Industriområde. Her er det relativt lite trafikk, men det er 

en del tungtrafikk, disse vil generer støy og støv. En anser at dette er i relativt små mengder og 

ubetydelig påvirkning for planområde. 

På industriområdet ligger en LNG-tank, den ligger ca 320 m fra boligområdet og sannsynligheten for 

at ulykker kan skje er svært liten. 

Det er ikke gang/sykkelvei langs Hamarvikringen. Med en liten men utpreget tungtrafikk er det 

nødvendig å se på sikkerheten for gående/syklende i planområde. Det skal utarbeides en analyse 

med tanke på trafikksikkerhet til og fra skole og bussholdeplass. 

I tilknytning til området ligger en etablert småbåthavn med tilhørende naust. Det er utlagt mange 

flytebrygger her. En anser at det er fare for ulykker, men flytebrygger og kaianlegg er kjente tiltak 

langs kysten både for voksne og barn. En vil derfor ikke gjøre tiltak med tanke for etablering av 

boligområdet. 
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5.20 Trafikkforhold og trygg skolevei.
Eksisterende: Planområdet ligger ved kommunal vei, Hamarvikringen. Veien er 7,0 meter bred og har

en fartsgrense på 50 km/t. Det er ikke registeret ÅDT. Det er ikke fortau eller gang/sykkelvei langs

veien.

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: I forbindelse med boligutbyggingen er det stilt

krav fra kommunen om å sikre trygg skolevei, dette gjelder til Nabeita oppvekstsentret og til

nærmeste bussholdeplass. I den forbindelse er det utarbeidet et trafikknotat (vedlegg 10) som har

vurdert E alternativet. Konklusjonen ble som følge:

«På bakgrunn av overnevnte faktorer har man konkludert at alternativ E er den beste løsningen.

• Dette girden beste trafikksikre løsningen.

• Korteste avstand til bussholdeplass.

• Enkelt å opparbeide

• Barn velger den korteste veien og det er stor sannsynlighet for at de vil gå denne veien
uansett.

Utfordringene er at området ligger på annen manns grunn og at området der stien bør anlegges er

regulert til LNF.

En forutsetning er at stien skal brukes året rundt.

Det må videre gjøres avtaler med oppsitterne langs veien og eier av gårdsbruket for å girettigheter

for tiltaket»

Figur 22viser valgte løsning (rød strek er fortau og sti)

Det er også utarbeidet et temakart som viser hvordan gående/syklende kan bevege seg frem til

bussholdeplass og eksisterende fortau. Se vedlegg11
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5.20.1 Avkjørslene
Eksisterende avkjørsel skal benyttes. Den skal forbedres og heves slik at det blir optimal sikt.

Frisiktlinje er i forhold til fartsgrense på 50km/t og er satt til 6m x62

Figur 23viser avkjørsel med frisiktsoner

5.21 Teknisk infrastruktur

5.21.1 Vann og avløp
Vann skal tas fra Hamarvik vannverk. Hovedledningen ligger like i nærheten av planområde.

Avløpet skal føre til kommunalt anlegg. Det jobbes med å etablere et felles renseanlegg, og et av

alternativene for plassering er like i nærheten av planområde. Detaljertvann og avløpsplanen skal

foreligge ved søknad om tiltak. Det er utarbeidet 2 alternativer for vann/avløp. Disse viser

hovedtrekkene for anlegget. Skissen er ikke dimensjonert, dette skal gjøres i prosjekteringen. Se

vedlegg 12

Figur 24viser alt 2 vann/avløpskisse
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5.21.2Vannkapasitet
Hamarvik vannverk er i ferd med å bygge høydebasseng og vil på denne måten utvide sin kapasitet.

5.21.3 Overvann (flomveier)
Eksisterende: Overvannet går i dag rett i terrenget. Det går videre en bekk gjennom område som

samler vannet.

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Bekken skal flyttes og benyttes for bortføring

av overflatevann. Overvannene skal i hovedsak gå i bekk og via grøntbeltene. Utslipp i sjø.

I tillegg til teknisk infrastruktur for å håndtere overflatevann, blir det lagt vekt på grønne områder

hvor overvannet kan bli behandlet på en naturlig måte.

5.21.4 Energiløsninger (trafo)
Det er ikke avsatt eksakt område for trafo. Ved eventuelt behov for trafo kan denne anlegges på

annen veggrunn el i nærheten av planlagt pumpestasjon.

5.21.5 Renovasjon
Eksisterende: Det er ingen renovasjon innenfor planområdet i dag.

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget blir det etablert

flere felles henteplasser for renovasjon langs den nye veien. Det vil bli punkter for restavfall,

papp/papir og plast.

Figur 25illustrasjons viser forslag til hentepunkter for renovasjon

Renovasjonen er tenkt som en nedgravd løsning eller med felles søppelskur for å unngå flyvende

gjenstander og lukt i vær og vind. Plassering av dette langs veien vil det bli lett for renovasjonsbilene

å hente avfall. I enden av veien blir det etablert en snuhammer, hvor det er god plass for disse bilene

å snu og det blir derfor minimalt med rygging som kan føre til utrygge situasjoner.
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5.22  Universell utforming 
Eksisterende forhold: Planområdet er ikke bebygd, og er dermed ikke universelt utformet.  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget ønsker man å gjøre 

området universelt utformet. Dette gjøres blant annet ved å etablere trinnfri adkomst til boligene, 

samt at de fleste av boligene vil være på ett plan og dermed ha livsløpsstandard.  

5.23  Kulturminner 
Kulturminneundersøkelse er gjennomført av fagkyndig fra Trøndelag fylkeskommune. Fullstendig 

rapport ligger vedlagt som vedlegg 13, og nedenfor er utdrag fra denne rapporten. 

«6 OM SELVE UNDERSØKELSEN OG EV. FUNN  

Det ble til sammen åpnet 23 sjakter, hvorav ingen var funnførende. Høyest potensiale for funn hadde 

flatene lengst nord og nordvest innenfor planområdet. Her var det enkelte steder fin grusundergrunn, 

men ingen funn. Resten av planområdet var kupert med berg og steinete undergrunn. I sjakt 9 ble det 

funnet en trekonstruksjon. Kuttkanten rundt de nedlagte trestokkene ligger langt opp like under 

torvoverflaten, noe som kan tilsi en yngre alder. Det ble også funnet en 1800-talls lærsko lengre bort i 

sjakten.  

7 KONKLUSJON  

Ved denne arkeologiske registreringen ble det ikke påvist noen nye automatisk freda kulturminner». 

5.24  Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 
Det må etableres en trafikksikker løsning for gående/syklende fra planområdet fra planområde til 

etablert fortau og bussholdeplass. Dette skal utføres i samsvar med kommunen.  

 

5.25 Arealoppgave 
Arealregnskap for område: 

Arealoppgave 

formål 
areal 
(dekar) 

boligbebyggelse 3,3 

boligbebyggelse - konsentrert 18,7 

naust/sjøhus 0,3 

Lekeplass 1,3 

veg 3,2 

Parkering 0,3 

Annen veggrunn 2 

Fortau 0,1 

Turdrag 0,3 

turvei 0,2 

Frilufts formål 1,3 

    

Sum 31 
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6 BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER

6.1 Boliger
Det er lagt til rette for boliger i alle livsfaser. Fra nyetablerere, barnefamilier og pensjonister. Dette er

en berikelse for bomiljøet.

Det er valgt en kombinasjon av leilighetsbygg, to-mannsbolig, enebolig i rekker og eneboliger. Dette

gjør at man har høy utnyttelsesgrad, men samtidig er det godplassrundt byggene.

Størrelse på leilighetene variere mellom 3og 4-roms.

For å unngå unødvendig fyllinger er det angitt høyde på planert terreng.Av erfaring vet man at i

byggeperioden oppstår uforutsette ting som kan påvirke byggets plassering. Ved slike situasjonerkan

man ved en redegjørelse justere høyden +-50cm i byggesaken.

Figur 26planområdet og foto
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6.2 Parkeringskrav  
Krav til parkering er i dag 2 og 3 parkeringsplasser pr enhet. Planforslaget legger opp til minimum 2 

plasser pr enhet. Erfaring sier at dette er tilstrekkelig for denne type boenheter. 

I forbindelse av revideringen av kommuneplanen, er det lagt inn et forslag på 2 parkeringsplasser pr. 

enhet.  

Ved enkelte anledninger kan det være behov for flere gjesteparkeringsplasser. Det er derfor lagt inn 

en parkeringsplass som er ment som gjesteparkering for hele planområde. 

 

6.3 I forhold til eksisterende bebyggelse 
Rundt planområdet ligger det spredt boligbebyggelse. Disse vil ikke bli nevneverdig påvirket med 

unntak eiendommen gnr 9 bnr 180  og gnr 9 bnr 181. 

Utsikten fra disse eiendommene vil bli begrenset.  Det er krav om høy utnyttelse, så planområdet er 

derfor bebygd så tett som mulig og også med 2 etg.  Dette gjør at planforslaget får konsekvenser for 

eiendommene. 

Det er spesielt eiendommen gnr 9 bnr 181 som blir berørt. Det er laget en illustrasjon som viser ca 

hvordan utsiktsforholdene vil  bli  Se fig.27 

En konkluderer med at utsikten vil bli mindre, men eiendommene vil fortsatt ha noe utsikt men dog 

endret. 

 

Figur 27 illustrasjon viser endret utsiktsforhold 
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6.4 Byggegrense
Byggegrensene i planområde varierer.

• Kommunal vei (Hamarvikringen) = 10 m.
Begrunnelse: Fartsgrensen er satt til 50 km/t, det skal lages trafikksikkerhetstiltak og det er gode
siktforhold.

• Interne veier 4 m.
• Mot grønnstruktur og friluftsområde=2m

Begrunnelse: er ikke til hinder for ferdsel og er i trå med brannkravene.
• Mot annen eiendom =2 og 4m, minimum 8 m fra eksisterende bygg.

Begrunnelse: er ikke til hinder for ferdsel og er i trå med brannkravene.
• Mot sjøen= ca 30m

Det er vanskelig å sette eksakt 30m byggegrense mot sjønår strandlinjen er så variert,det blir
veldig ulogisk. Har derfor valgt å ta et slags gjennomsnitt. Hovedsaken er at det er fri ferdsel langs
sjøen og at det er friområde mellom tomtene og sjøen.

Figur 28viser byggegrenser



Bestemmelser for reguleringsplan Hamarvikbukta side 1

Planident: 5014201805

Arkivsak:

Reguleringsplan for Hamarvikbukta, gnr.9, bnr. 124 m.fl.

Reguleringsbestemmelser

Dato for siste revisjon av planbestemmelser: 05.11.2019
Dato for godkjenning i kommunestyret:

§ 1 AVGRENSING

Regulert område er vist med reguleringsgrensen på plankart med plan-ID 5014201805, datert
05.11.2019. Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.

§ 2 REGULERINGSFORMÅL

a) I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med
følgende arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser:

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)

• Boligbebyggelse (1110)

• Boligbebyggelse -konsentrert småhusbebyggelse (1112)

• Naust/Sjøhus (1589)

• Lekeplass (1610)

Samferdsel (PBL § 12-5 nr. 2)

• Kjøreveg (2010)

• Fortau (2012)

• Parkering (2090)

• Annen veggrunn - grøntareal (2019)

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3)

• Turdrag (3030)

• Turveg (3031)
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Landbruks-, natur- og frilufts formål samt reindrift (PBL § 12-5 nr. 5) 

• Frilufts formål (5130) 

Hensynsoner (PBL §12-6) 

• Frisiktsone  

• Kulturminner 

 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Generelle bestemmelser  

a) Bebyggelse skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Tilbygg, 

o.l. skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen med hensyn på de nevnte faktorer. Byggene 

skal ha helhetlig uttrykk i form og farger. 

b) Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så lave som 

mulig slik at en unngår høye fyllinger og videre silhuettvirkning i forhold til naboer og 

ferdselsveger.  

c) Bebyggelse og infrastruktur skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng, fortrinnsvis 

gjennom senkning av terrenget i bakkant, heller enn ved fylling i forkant. 

d) Ved søknad om søknadspliktige tiltak skal det utarbeides min. to terrengsnitt av tiltaket og 
situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser:  

• Bygningenes plassering, høyder og ev. byggetrinn 

• Eksisterende bebyggelse  

• Parkeringsareal og ev. Carport  

• Vann/avløp fra tilkoblingspunkt til bygning  

• Byggegrenser  

• Eiendomsgrenser  

• Utenomhusareal  

• Adkomst til veg  

• Internt trafikkareal og parkeringsplasser  

• Behandling av den resterende ubebygde delen av tomta (herunder tilsåing og beplantning)  

 
e) Støy innenfor det regulerte området skal være i henhold til Miljøverndepartementets 

retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012), tabell 3, i T- 

1442/2012- kap.3, eller senere vedtatte endringer av regelverket.  

f) Universell utforming. All bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være universelt 
utformet slik det følger av bestemmelser i byggetekniskforskrift.  
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§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

4.1 Boligbebyggelse (1110) 

a) I områder for boligbebyggelse er det tillatt å oppføre boliger med tilhørende tilbygg; 

garasje og uthus eller lignende. 

b)  Det skal benyttes materialer og farger som har samhørighet med de naturgitte 

omgivelser. Tre og stein skal være uttrykket for bygningen.  

c) Maks møne/gesims høyde er satt til 12 m.o.h. 

d) Maksimun % BYA er satt til 40%. 

e) Parkering er satt til 2 parkeringer plasser pr enebolig. 

f) Planert terreng for hovedbygning settes til 4 m.o h. Ved begrunnelse tillatelse det en 

justering av denne høyden på +- 0,5m.   

g) For tomt B2 tillates planert terreng for hovedbygning på 3,5 m.o h. Ved begrunnelse tillatelse 

det en justering av denne høyden på +- 0,5m.   

h) For tomt B2 tillates skråning lagt mellom byggegrense og tomtegrense mot sjø. Dette tillates 

kun når hensikten er å oppnå nødvendig høyde i forbindelse med havnivåstigningen. 

i) Det tillates ikke kjeller/sokkeletasje. 

j) Garasje/uthus tillates oppført inntil 1,0 meter nabogrensen. Dette gjelder selv om det i kartet 

er påtegnet en annen byggegrense. 

k) Bebyggelsen tillates oppført med saltak/pulttak med vinkel fra 10 og 30 grader. Det 

tillates også flate tak.  

l) Skjæringer og fyllinger på tomten skal tilsås.  

m) Det tillates levegger med maksimal høyde på inntil 1,5 m over gjennomsnittlig ferdig planert 

terreng. Levegger skal tilpasses bebyggelsen og terrenget. 

n) Under planlegging av nye boliger, skal det tas hensyn til vind, det gjelder uteplasser og 

byggeteknisk utførelse.  

o)  Det skal legges radonsperre under bygninger for beboelse.  

 

4.2  Boligbebyggelse -Konsentrert småhusbebyggelse (1112) 

Fellesbestemmelser for området 

b) I områder for Konsentrert boligbebyggelse er det tillatt å oppføre 2-mannsboliger, 

rekkehus og mindre leilighetsbygg. 

c) Det tillates tilbygg, garasje og uthus eller lignende.  
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d) Garasje /uthus tillates oppført inntil 1,0 meter fra nabogrensen. Dette gjelder selv om det i 

kartet er påtegnet en annen byggegrense. 

e) Det settes krav til 2,0 parkeringer pr enhet. Gjesteparkering tillates på felles parkeringsplass 

SPA. 

f)  Det skal benyttes materialer og farger som har samhørighet med de naturgitte 

omgivelser. Tre og stein skal være uttrykket for bygningen.  

g) Bebyggelsen tillates oppført med saltak/pulttak med vinkel fra 10 og 30 grader. Det 

tillates også flate tak.  

h) Skjæringer og fyllinger på tomten skal tilsås.  

i) Det tillates levegger med maksimal høyde på inntil 1,5 m over gjennomsnittlig ferdig planert 

terreng. Levegger skal tilpasses bebyggelsen og terrenget. 

j) Under planlegging av nye boliger, skal det tas hensyn til vind, det gjelder uteplasser og 

byggeteknisk utførelse.  

k)  Det skal legges radonsperre under bygninger for beboelse.  

l) Det skal avsettes areal til sykkelparkering. 

 

BKS_A 

1) Maks møne/gesimshøyde er satt til 19m.o.h. 

2) Maksimum % BYA er satt til 40%. 

3) Planert terreng for hovedbygning settes til 11 m.o h. Ved begrunnelse tillatelse det en justering 

av denne høyden på +- 0,5m.   

 

BKS_B 

1) Maks møne/gesimshøyde er satt til 16 m.o.h. 

2) Maksimum % BYA er satt til 40%. 

3) Bestemmelsesområder: 

a) Planert terreng for hovedbygning settes til 10,0 m.o h. Ved begrunnelse tillatelse det en 

justering av denne høyden på +- 0,5m.   

b) Planert terreng for hovedbygning settes til 8,0 m.o h. Ved begrunnelse tillatelse det en 

justering av denne høyden på +- 0,5m.   

c) Planert terreng for hovedbygning settes til 7,0 m.o h. Ved begrunnelse tillatelse det en 

justering av denne høyden på +- 0,5m.   
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BKS_C 

1) Maks møne/gesimshøyde er satt til 15,5 m.o.h. 

2) Maksimum % BYA er satt til 45%. 

3) Planert terreng for hovedbygning settes til 8 m.o h. Ved begrunnelse tillatelse det en 

justering av denne høyden på +- 0,5m.   

BKS_D 

1) Maks møne/gesimshøyde er satt til 16 m.o.h. 

2) Maksimum % BYA er satt til 40%. 

3) Planert terreng for hovedbygning settes til 7 m.o h. Ved begrunnelse tillatelse det en 

justering av denne høyden på +- 0,5m.   

 

BKS_E 

1) Maks møne/gesimshøyde er satt til 16 m.o.h. 

2) Maksimum % BYA er satt til 40%. 

3) Planert terreng for hovedbygning settes til 6 m.o h. Ved begrunnelse tillatelse det en 

justering av denne høyden på +- 0,5m.   

 

BKS_F 

1) Maks møne/gesimshøyde er satt til 12m.o.h. 

2) Maksimum % BYA er satt til 40%. 

3) Bestemmelsesområder: 

a. Planert terreng for hovedbygning settes til 5,5 m.o h. Ved begrunnelse tillatelse det 

en justering av denne høyden på +- 0,5m.   

b. Planert terreng for hovedbygning settes til 5,0 m.o h. Ved begrunnelse tillatelse det 

en justering av denne høyden på +- 0,5m.   

 

BKS_G 

1) Maks møne/gesimshøyde er satt til 12 m.o.h. 

2) Maksimum % BYA er satt til 40%. 

3) Planert terreng for hovedbygning settes til 4,5 m.o h. Ved begrunnelse tillatelse det en 

justering av denne høyden på +- 0,5m.   
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4.3 Naust/Sjøhus (1589) 

Innenfor disse områdene tillates det oppsatt naust/sjøhus. De skal følge Frøya kommunes 

retningslinjer for sjøhus. 

 

4.4 Lekeplass (1610) 

a) Innenfor dette område skal det opparbeides 2 lekeplasser. Lekeplassene er for tomtene 

innenfor reguleringsplanen, og skal etter etablering overtas av beboerne i område.  

b) Lekeplassene skal gis en tiltalende utforming og behandling som gir det muligheter for lek i 

alle årstider. Det tillates installasjoner som naturlig tilhører en lekeplass. Det tillates også 

grillhytter/gapahuk ol. 

c) Rekkefølge: første lekeplass skal etableres når 10 enheter har fått ferdigattest. Og andre 

lekeplass skal etableres når 20 enheter har fått ferdigattest. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.1 Veg (2010) og Kjøreveg (2011) 

a) Dette er veg som vises i plankartet. 

b) Veg SKV1 skal minimum ha en kjørebredde på min. 5 m. 

c) Veg SV2 ,3 og 4 skal minimum ha en kjørebredde på min. 4 m.  

d) Byggegrense fra kommunal vei settes til 10m. 

5.2 Annen veggrunn - grøntareal (2019) 

a) Areal som er tilknyttet veg og parkeringsplass i området i form av grøfter og skråningsutslag. 

Disse skal tilsåes og gis et naturlig utseende.   

b) Området tillates også benyttes som veg ved utbedring av veg.   

5.3 Parkering (2080)  

Innenfor område Parkering SPA tillates oppført 8 plasser. Disse skal være felles gjesteparkering 

for hele planområdet.  

5.4 Fortau (2012) 

Innenfor området tillates anlagt fortau. Fortauet skal min være 2,0 m bredde. 

Fortau langs Hamarvikringen skal ha veilys. Disse skal kobles på det kommunale veilyset nord for 

område. 
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5.4 Vann/Avløp  

a) Før byggetillatelse blir gitt skal det avklares hvordan utslippet av avløp skal behandles.  

b) Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at dette 

ikke virker skjemmende.  

c) All ny bebyggelse innenfor området skal tilknyttes stedets vannverk.  

d) Spillvann skal føres i felles ledning til godkjent anlegg. 

e) Overvann skal føres til terreng og via rør og ut sjø. 

f) Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at dette 

ikke virker skjemmende i terrenget. Etter legging av vann - og kloakkledninger, samt 

plassering av eventuelle kummer, skal det foretas terrengmessige behandlinger, slik at det 

ikke oppstår sår i terrenget som virker skjemmende for omgivelsene.  

g) Søknad om tilkobling og abonnement til offentlig vann/avløpsanlegg sendes til 

driftsavdelingen hos Frøya kommune, i god tid før tilkoblingen.  

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 

6.1 Turdrag (3030) 

Området skal ikke bebygges. Det tillates etablering av infrastruktur inkl. etablering av stier der det er 

naturlig.  

6.2 Turvei (3031) 

Det tillates etablering av stier på inntil 1,5m. Det tillates enkle reversible tiltak på stiene for å lette 

fremkommeligheten. 

 

§ 7 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT (LNFR) 

7.1 Frilufts formål (5130) 

a) Innenfor regulert friluftsområde tillates det ikke iverksatt tiltak som hindrer allmennhetens 

ferdsel eller bruk av området som friluftsområde.  

b) Det tillates etablering av gapahuk, benker ol. for å fremme friluftsinteresser.  
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§ 8 HENSYNSSONER 

8.1 Frisiktsone  

a) Det skal etableres frisiktlinjer 6x62 m i forbindelse med avkjørsel fra planområdet og ut mot 

Hamarvikringen.   

b) Frisiktlinjer for interne veier er satt til 4x15 m.  

c) I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 

gjenstander slik at disse ikke blir høyere enn 0,5 m over høyden på de tilstøtende vegene.  

8.2 Bevaring Kulturmiljø 

a) Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredet kulturminner over eller 

under vann iht. kulturminnelovens §4 eller §14. Skal arbeidet straks stanses og funnet skal 

meldes kulturminnemyndigheten i Trøndelag Fylkeskommune ved NTNU Vitenskapsmuseet. 

 

8.2 Rekkefølgebestemmelser 

a) Vann/avløp: Det kreves godkjent vann- og avløpsplan for området før det gis 
igangsettingstillatelse til bygging av boligene.  

b) Første lekeplass skal etableres når 10 enheter har fått ferdigattest. Og andre lekeplass skal 

etableres når 20 enheter har fått ferdigattest. 

c) Før ferdigattest på boligbebyggelsen gis, skal det være sikret trygg skolevei. Med dette 

menes det at den delen av fortau/gangsti fra avkjørsel og nedover Hammervikringen og 

gangstien over gnr. 9/1 og 9/2 skal være etablert . 
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NR FRA UTTALELSE FORSLAG LØSNING fra KP 

Det er utsendt brev til 10 offentlige hørignsparter , 2 lokale interesseorganisasjoner og 6 kommunale høringsinstanser. 

Det er kommet inn 4 merknader innen fristens utløp 

1 Trøndelag 

fylkeskommune 

 

Viser til at boliger så nære eksisterende 

næringsområde kan skape fremtidig konflikter (støy 

økt tungtrafikk)  og et press i form av støykrav ovenfor 

de etablerte virksomheter. 

 

 

Minner om prinsippene for universell utførelse  

 

Krav om undersøkelser i forhold til kulturminner 

De nærmeste bedriftene er generere ikke støy. 

Bedriften Bewi som ligger nærsmest sjøen og lengst unna, har 

allerede i dag  boligfelt som nermeste nabo, og har derfor tatt 

de forholdsregler i forbindelse med dette. 

 

 

ok 

 

bestiller kulturmionneundersøkelser 

 

2 Fylkesmannen i 

Sør-Trøndelag 

 

Landbruk 

Er kritisk i forholde til igangsatt planarbeid for ny 

arealbruk på jordbruksarealer – uten at dette er 

vurdert i overordnet plan. Fraråder at det arbeides 

videre med planen. 

 

Miljøvern 

Det må vurderes om Hamarvikbukta er riktig sted for 

lokalisering av nytt boligområde. 

Det er viktig med høy utnyttelsesgrad 

Bør bidra til å bevare grønnstruktur, biologisk mangfold 

og de estetiske kvaliteter i bebygde områder. 

 

Utfordring med mye tungtrafikk og støy. Legge vekt på 

godt bomiljø. Det må gjøres vurderinger av støy. 

 

Anbefaler å sette av en frisone 50mlangs sjøen 

Bør se på muligheten for en sti langs sjøen, en slik sti 

må ikke medføre inngrep helt ned til strandsonen. 

 

 

 

Frøya kommune har valgt å gi positivt vedtak i forbindese med 

oppstart av planarbeidet. 

 

 

 

Lage en utredning om lokalisering av boligområde. 

 

Høy utnyttelsesgrad på område 

Ha grønne lommer immelom husen og koridorer av 

grønnstruktur ut av planen.  

Utredning naturmangfoldsloven, biologisk mangfold 

Utredning estetiske kvaliteter og useende 

 

Vurdering av støy og om det må støytiltak  

 

Man ønsker 30 m byggegrense fra sjøen og legger en sti i 

denne sonen. 
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Barn og unge 

Nærleikeplass for de minste barna. 

Rekkefølgebestemmelse for lekeplasser.  

Valg av gang- og sykkeltrasee må urtedes . 

retningslinjer for dette legges ved planen. 

 

Helse og omsorg 

Konsekvenser fo friluftslivet og folkehelsa må tas med. 

Trafikksikkerhet må være belyst.  

 

Tilrettelegging for myke trafikanter og tillgang til 

område for lek, rekreasjon og sosiale møteteder. 

 

Prinsippet om universell utforming må følges. 

 

Samfunnsikkerhet 

Ros  må utføres. 

Dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller 

vesentlig ulempe som følge av naturforhold. Stomflo, 

havnivåstigning. 

Området ligger under marinegrense, viser til at man 

må vise aktsomhet. 

 

 

Ok 

Det må etableres et fortau el gang-og sykkelvei, hvor den skal 

gå ut utforming  må utredes 

Utredning for hvilken gang- og sykkelveiløsning man skal velge 

 

 

Utredning om friluftslivet blir påvirket og om 

folkehelseperpektivet blir ivaretatt. 

 

Ok 

 

 

Ok 

 

 

Området ligger tilstrekkelig høyt over havet. Det er aldri blitt 

observert så høy vannstand,. Anses ikke som en risiko. 

 

Engasjerer geolog til å se på forholdene om grunnfohold. 

4 NVE 

 

Standardbrev  fra NVE. 

Viser til veiledere 

Ok, gjøre sjekklisten  

 Statens vegvesen Mener at planen bør avvente intill kommunplanen for 

Frøya er vedtatt. 

 

Forventer forkus på trygg skoleveg, trafikksikkre 

løsninger og beoligbehovet på Frøya. 

Frøya kommune har valgt å gi positivt vedtak i forbindese med 

oppstart av planarbeidet. 

 

Løsning for myke trafikantere skal utarbeidet  

 

 Mattilsynet Usikker på om kapasitet til Hamarvik vannverk, 

Høydebasseng. Ber om at  leveringskapasitet kommer 

med som et utredningstema 

 

 Det jobbes med nytt høydebasseng 
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Ber om at hensyn for å hindre spredning av 

plantesykdommer ved eventuell flyting av matjord blir 

tatt med som et tema i konsekvensutredningen 

 

 

Ok  tar med konsekvenesene under landbruk  

Naboer og berørte parter  

Det ble utsendt brev til 53 grunneiere. Det er kommet inn 1 merknad innen fristens utløp. 

 Thomas Eidsvaag 

 

Bekymret for bomiljøet og miste friarealer. 

 

Nye boliger vil skjerme for sjøutsikten 

 

Trafikale forhold er dårlige pr dato, er bekymret for 

utviklingen  

 

Støy, boområdet vil komme nære industri. 

Gangvei? 

 

Sikkerhet for barna ved båthavna, hvem betaler… 

 

Kapasitet for barnehage og oppvekstsenteret er fullt, 

hva gjør man med det. 

 

 Gjør en vurdering av bomiljø 

 

På nåværende tidspunkt vet man ikke bygggenes plassering.  

 

Lager løsning for myke trafikanter  

 

 

Dette vurderes av kommunen 

 

 

Dette vurderes av kommunen 

 

 

Dette vurderes av kommunen 

 

    

    

    

 











































 

 

 

 

 

 



24

35

27

38

24

9/124

9/1

9/198

9/197

9/199

9/177

9/139

9/163

9/173

10/62

10/10

9/200

9/22

9/22

9/172

10/60

44

9/157

9/130

38

10/304

9/106

30

30

30

5

5

5 7
,5

7,5

2

5

5
7,5

R8

R8

5

5

2

3

7,5

7,5

FELT

A

3275.5m

2

FELT

B

3087.8m

2

FELT

E

2545.2m

2

FELT

G

2745.9m

2

FELT

F

2935.5m

2

TO
MT 4

871.1m

2

TO
MT 3

867.2m

2

TO
MT 2

832.2m

2

TO
MT 1

802.0m

2

LEK
462.4m

2

renovasjon

re
no

vasjo

n

renovasjon

P

P

P

P

P

P

P

gjest

gjest

gjest

gjest

gjest

gjest

gjest

P

P
P

P
P

P
P

P

P
P

P P P
P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P
P

P

P

P

P
PPP

P

P

P

P

P

P

P

P
P

C

C

C

C

C
C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C

C

C
C

C
C

C
C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C
C

C

C

C

C

C

C
C

C

C

B

B

B

B

B

B
B

B

B

B

B

B

B
B

B

B

B

B

B

B
B

B

B
B

B
B

B
B

B

B

B
B

B

B

B

B

B

B

B
B

B

B

B

B

B

B
B

B

Utsiktspunkt

b
e
kk
e
lø
p
fly
tte
s
e
ve
n
tu
e
lt

g
je
n
no
m
sn
ittlig

sjø
gr
en
se

gjennomsnittlig sjøgrense

gje
nn

om
sn

ittlig

sjø
gre

ns
e

gjennomsnittlig sjøgrense

tu
rs

ti 
/trå

kk

tu
rsti

/trå
kk

tu
rs

ti 
/trå

kk

tu
rs
ti
/
trå
kk

tursti / tråkk

tursti 

/ trå
kk

tu
rs
ti
/trå
kk

tu
rs
ti
/trå
kk

FELT

D

2648.9m

2

FELT

C

2360.0m

2

vendem

ulighet

eksisterende
sauefødehus

forutsettes

revet

Utsiktspunkt

sokkel

sokkel

sokkel

sokkel

sokkel

sokkel

8

10,4

9,3

8,6

8,2

8

4

mulighet for videreføring av gangveg

ev
t.

sn
ø
op

pla
g

evt.

snøopplag

e
vt.
ve
n
de
m
ulig
he
t

4
5

2

7,5

7,5

R
7,5

R7,5

R7,5

)
2
5
(
/
‘
3
,*

Illustrasjonsplan

2400201 1 1 1 0 02

A3

HAMARVIKBUKTA

Frøya 9
1+ 9

163+ 9
22 ++

---

1 :1 000

IS

)
2
5
(
/
‘
3
,*

Info
Hustyper brukt i planen:
Tellus Magis 4MB (felt A) - BYA=223m2, tegn.nr.: P501, dato: 01.08.18
Saturn Pinto 4MB (felt D,E) - BYA=212m2, tegn.nr.: P526, dato: 01.08.18
Tellus 2MB (felt B,F,G) - BYA=177m2, tegn.nr.: P520, dato: 01.08.18
Modulkonsept kjedebolig (felt C) - BYA=ca.105m2, skisse
Stor enebolig (tomt 1-4) - BYA=ca.180m2, skisse
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SOL og skyggeanalyse  Hamarvikbukta 
Kl 12.00, 15.00 og 18.00 

 

 

 

Høstjevndøgn  kl 12.00 

 

Høstjevndøgn  kl 15.00 
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Sommersolverv 15.00 
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Vårjevndøgn 12.00 

 

 

 

Vårjevndøgn 12.00 
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Perspektiv av landskap med ny situasjon
( hus med røde tak)

Fra øst



Fra sør/øst



Fra sør/vest



Fra nord/øst



Fra nordvest
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1. Innledning 
 
I forbindelse med reguleringsplan for Hammarvikbukta gbnr 9/22,163 med flere i Frøya 
kommune, har Breiteig Fjordsenter, på oppdrag fra Frøy Eiendom as, vurdert skredfare.  
Arealet er vurdert i forhold til sikkerhetskravene i TEK 17 § 7-3 og pbl §28-1. 

Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang viser ingen modellert fare.  

Jord- og flomskred (Aktsomhetskart SkredAtlas) viser ingen modellert fare. 
 
Området ligger under marin grense og NGU løsmassekart viser sannsynlig tilstedeværelse av 
marine avsetninger, og gir grunnlag for vurdering av tilstedeværelse av marin leire – som vil 
kunne påvirke stabiliteten i planarealet og omkringliggende områder. 

Rapporten verifiserer stabilitet for massene i planarealet og tilgrensende nærområde med 
tanke på sannsynlighet for leire. Det er gjennomført kartanalyse og terrenganalyse på 
grunnkart og satellittdata – samt befaring.  

 

Figur 1 Lokasjonen ved Hammarvikbukta i Frøya kommune, regionalt utsnitt. 
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Figur 1 

Figur 2 Lokasjonen ved Hammarvikbukta i Frøya kommune, lokalt utsnitt. 
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Figur 3 Reguleringsareal i Hammarvikbukta i Frøya kommune (Kystplan AS) 

 

Figur 4 Reguleringsareal inntegnet på Ortofoto (Kystplan) 
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2. Krav/metodikk 
Vurdering og konklusjon i denne rapporten responderer kravene som stilles i NVE sine 
Retningslinjer nr. 2/2011, som omhandler forhold rundt Flaum- og skredfare i 
arealplanar. 
 
Krav til tryggleik for byggverk og tilhøyrande uteareal mot naturpåkjenningar er gitt i 
byggteknisk forskrift (TEK17) og pbl § 28-1. Tryggleikskrava er nærmare beskrivne og tolka i 
rettleiinga til forskrifta på heimesidene til Statens bygningstekniske etat (www.be.no). 
Når ein planlegg areal med sikte på utbygging, må det takast omsyn til tryggleikskrava, 
først og fremst ved å unngå utbygging i område som ikkje har god nok tryggleik mot 
naturfarar. Dersom kommunen likevel vel å planleggje utbygging i fareutsette område, 
må kommunen vurdere korleis ein kan oppnå god nok tryggleik for busetnaden, og gi 
føresegner som tek vare på tryggleiken, f.eks. krav om risikoreduserande tiltak. 
Eventuelle sikringstiltak må dimensjonerast slik at tryggleikskrava i byggteknisk forskrift 
blir oppfylte. 
 
 

3. Analyse: Kart og satellittdata 

 
 
Figur 5 Grunnkart (Kartverket) 
 
Det er utført terrenganalyse basert på grunnkart (figur 4), satellittdata (figur 6) og historisk 
flyfoto (figur 7). 
 
 
 
 



 

Side 7 av 13 
 

Satelittdata 
Det er utført terrenganalyse ved hjelp av studier av flyfoto/skråfoto tilgjengelig gjennom 
http://www.geodata.no  

 
 
Figur  6 Området sett fra luften. 

4. Historisk kildemateriale/ kunnskap fra lokalbefolkningen 
Ingen lokal kunnskap om leirproblematikk i området for planarealet.  
 

 
 
Figur 7 Historisk foto 1954. Fjell godt synlig i fjæresonen. 
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Figur 8 Dybde til fjell og kornfordelingsdiagram på riksvegen nord for planarealet 
(Vegkontoret i Sør-Trøndelag, rapport du 398A nr. 2 – 26/2-86). 
Området viser ca. 1 m torvholdig sand/grus over lag med sand og sandig grus ned til ca. 2,5 
meter. Vanninnholdet er 15 -36 % 

5. Jordskred 

 
Figur 9 Kvartærgeologiske kart 1:250 000, NGU, viser arealet lokalisert i et område med 
tynne havavsetninger. 
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Figur 10 Skyggekart med svakt relieff av  fjellblotninger markert. Strukturen som 
fremkommer på skyggekartet indikerer tynne avsetninger. 
 

 
 
Figur 11 Ortofoto med identifikasjon av fast fjell i dagen. 
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Figur 12 SØ i planarealet er bergrygg med fjell i dagen godt synlig 
 

 
Figur 13 Fra sør mot NV i planarealet – torvdekke på fjell 
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Figur 14 Veiskjæring lang vestlig margin av arealet. Fjell med tynn humus, ingen tegn til leire 
observert langs skjæringene i sør og mot nordvest. 

 
Figur 15 Østlig del i midtre part av planarealet 
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Figur16 Veiskjæring ved nordlige del av planarealet. Tynn humus på fjellet. Ingen tegn til 
leire - fast fjell ca. på kote 10. 
 

6. Oppsummering 

Skredfare relatert til marin leire er vurdert i forbindelse med reguleringsplan for 
Hammarvikbukta gbnr 9/22,163 med flere i Frøya kommune, ved hjelp av kart, flyfoto og 
feltbefaring. 

Det er ikke funnet grunnlag for å vurdere planarealet ut fra annen fare enn mulig 
tilstedeværelse av marin leire. 

Skredfarevurderingen tar hensyn til sikkerhetskravene i § 7-3 til TEK 17 og pbl §28-1. 

Massestabilitet 
 
Det er sikker observasjon av fjell i dagen langs sørlige og vestlige margin av planarealet. 
Videre er fast fjell lett synlig i midtpartiet og østlige halvdel av midtpartiet.  
Nordlige margin av arealet har veiskjæring med fjell godt dokumentert.  
Fjellet har tynn humus som overlag. Det er ikke observert leire ved noen av blotningene. 
Skyggekart bekrefter NGU løsmassekart som beskriver tynne marine avsetninger i de deler av 
planarealet hvor fjellet ikke er dekket av et tynt torvlag. 
 
Planarealet er flatt med relieff definert av underliggende fjell.  
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Geotekniske rapporter fra veitrase i nord visergrunne avsetninger på fjell i det området som
det er naturlig å sammenligne seg med for planarealet

7. Konklusjon

Vurderingen omfatter areal i reguleringsplanHammarvikbukta gbnr 9/22,163 med flerei
Frøya kommune.

Konklusjonenbygger på vurdering av aktsomhetskart, løsmassekart, bratthetskart/ topografisk
kart, skyggekart, ortofoto, geoteknisk informasjon fra nærområdet, geofagligbesiktigelse av
området, historiskinformasjon og dialog med lokale folk.

Bebyggelse i planarealet vil med sikkerhetfundamenterespå fjell - uten sannsynlighetfor å
påtreffe kvikkleire som vil påvirkestabiliteten hverken i planarealet eller tilhørende
nærområde.

Geofaglig vurderes planarealet åimøtekomme sikkerhetskravenei TEK 17 § 7-3 og pbl §28-
1.

Breiteig Fjordsenter 23.01.2019

Sidemannskontroll 29.01.2019

Geolog/cand. Scient

Breiteig Fjordsenter
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Notat
Planområdet i forhold til Havinvåstigning og stormflo

Utført av May I Andreassen 12.07.2019

Planområdet ligger ved sjøen og det er planlagt bebyggelse innenfor 100-m beltet.

Kystkommunene må forberede seg på et høyere havnivå i framtiden. Havnivåstigningen vil
føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land, enn hva som er tilfelle i dag. Det
betyr at områder som ligger lavt og nær havet, blir liggende mer utsatt til i framtiden

Det er ikke utarbeidet faresonekart for Frøya kommune. I denne redegjøreselen har man
derfor benyttet DSB Veileder for havnivå og stormflo og kartdata fra: sehavnivå.no

Dagens situasjon

Dagens terreng ved sjøen ligger fra 2 meter og oppover. Tomtene B2 ligger på laveste nivået.

.

Figur 1viser høyde på eksisterende terreng



2

Figur 2viser kart fra sehavnivå

Grunnlaget for dataen er sikkerhetsklasse F2 som er for tiltak for bebyggelse.

Utsnitt fra kartdatabasen sehavnivå viser at noe av arealet ved sjø vil bli utsatt.

Veilederen viser en stigning i frøya kommune på 200 cm ved stormflo de neste 200 år.

Frøya kommune har i kommuneplan fastsatt maks høyde over havnivå til 3,0 moh.

Konklusjon

Tomt B2 vil ligge lavere en anbefalt høyde. Deler av tomta må derfor fylles opp for å sikres
mot havnivåstigning/stormflo. Det settes en nedre grense for planert areal. Dette må også
være i sammenheng med resten av planområdet.

Planert terreng for hovedbygning settes derfor til 3,5 m.o h. Det tillates ikke sokkel/kjeller.



En vurdering av reguleringsplan for Hamarvikbukta, Frøya iht. Naturmangfoldsloven 

 

 

INNLEDNING 

Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført en vurdering etter Naturmangfoldsloven $8- 

12 av reguleringsplan for Hamarvikbukta boligområde, gnr.9  bnr. 22, 163 m.fl., i Frøya kommune, heretter referert som Hamarvikbukta. 

Vurderingen er basert på paragrafene i Naturmangfoldsloven og kjente registreringer av arter, naturtyper, osv. ligger til grunn for vurderingen. 

Firmaet Rose Haugen er et enkeltmannsforetak eid og drevet av Rune Haugen. Undertegnede er utdannet cand.scient. marin biologi, og har 

utført et større antall undersøkelser, med påfølgende vurderinger og rapporter i maritime områder. Undertegnede er dessuten ornitolog, og har 

utarbeidet viltrapporter, gjennomført feltundersøkelser og mange utgreiinger ifm. arealplaner, forvaltningsplaner osv. for en rekke offentlige 

institusjoner og private foretak.  

 

METODIKK OG RESULTAT 

Vurderingene er basert på paragrafene i Naturmangfoldsloven $8- 12. Kjente registreringer som ligger tilgjengelig på internett er undersøkt for 

å vurdere reguleringsplanen opp mot enkelt arter, arter samlet sett og økosystemer, samt vernede områder og områder med spesiell status. 

Resultater fra undersøkelsen og vurderingen er presentert på de neste sidene i tabell form. Undersøkelsen har lagt vekt på registreringer i 

artsdatabanken, i og i nærhet til reguleringsplan, og for rødlistede arter er det lagt vekt på fugler og pattedyr, da det er det som er registrert av 

rødlistede arter i de høyeste kategoriene. Ingen registreringer av flora og lav i kategoriene CR, EN og VU. Undersøkelsen i artsdatabanken ble 

utført for Hamarvikbukta og tilgrensende områder. Tilgrensende områder er 2,0 km fra ytre grense av reguleringsplanene i alle 

himmelretninger (se Kart 1). Frøya kommune bidro med supplerende opplysninger i form av rapport «Supplerende naturtypekartlegging i Frøya 

kommune i 2017». Utført av Miljøfaglig Utredning AS. 



 

Kart 1: Kart over Hamarvikbukta i Frøya kommune, tatt ut fra www.artsdatabanken.no. Inntegnet med blå ramme viser området som er undersøkt i 

artdatabanken for registrerte rødlistede arter. Blå ramme for undersøkelsen strekker seg ca. 2 km fra det planlagte regulerte området Hamarvikbukta. 



Det ideelle for denne undersøkelsen ville vært en undersøkelse i felt, spredt over flere besøk hvor en kombinasjon av lytting og befaring i og 

rundt det planlagte boligområde i Hamarvikbukta. Slike feltundersøkelser baserer seg ofte på lite kunnskap om et område og / eller mistanke 

om sårbare arters tilhold og observasjoner av disse. Det er ikke gitt informasjon til undertegnede som har bekreftet et behov for felt- 

undersøkelse. Behovet ville vært på generelt basis og da det det ikke har kommet informasjon som skulle tyde på et behov, har dette ikke blitt 

gjennomført. Videre er de tilgrensende områdene i alle retninger (unntatt i sør i sjøen) i stor grad bebygd av boliger og industri, så det er liten 

grunn til å tro at en slik undersøkelse skulle avdekke særlige forhold iht Naturmangfoldsloven som skulle ha vesentlig betydning for denne 

planen i Hamarvikbukta. 

 Vurdering ut i fra NATURMANGFOLDSLOVEN  $8- 12 
§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET «Sjekk» VURDERING TILTAK 

I Vurdere hvor sterke føringer planen 
gir for fremtidig arealdisponering 
 
II Vurdere hvor mye naturmangfold 
som berøres 
 
III Vurdere om tilstanden i en 
vannforekomst påvirkes 
 
IV Vurdere om naturmangfoldet som 
påvirkes er rødlistet eller om området 
er vernet, eller annen status som 
verdifull 

Arter (rødliste status); 
www.artsdatabanken.no 
 
 
 
 

Ja  CR: lomvi 
EN; makrellterne, krykkje, vipe  
VU; hettemåke, sjøorre, teist, sothøne, 
storspove, oter, Fisk (VU); ål 
NT; fiskemåke, ærfugl, stær, gulspurv, sivspurv, 
bergirisk  

Verneområder; www.naturbase.no  Nei Det er ingen vernede områder i nærhet til det 
området som søkes regulert i Hamarvikbukta. 
Nærmeste er 5km unna, på Inntian.  Et bebygd 
område i Hamarvikbukta vil ikke påvirke det 
vernede området på Inntian. 

Viktig kulturlandskap; 
www.naturbase.no 

 Nei Det er ingen helhetlige kulturlandskap som er 
registrert i naturbase i de nærmeste km. De to 
nærmeste ligger omtrent 4,5 km unna, i vest på 
Grøtneset, og i nordøst på Inntian. 

Naturtyper; www.naturbase.no  Ja  Rett utenfor Hamarvikbukta (i sjøen), 100 m i 
fra det området som søkes regulert er det 
registrert viktig naturtype. Det er 
gruntvannsomåde. Reguleringsplanen og 
bebyggelse av den vil ha meget liten negativ 
innvirkning på denne naturtypen  



Verna vassdrag; www.nve.no 
 

 Nei Det er ingen vernede vassdrag i nærheten til 
det planlagte regulerte området. Nærmeste 
ligger inne på Hitra, og denne reguleringsplanen 
vil ikke ha noen betydning for det vernet. 

Miljøregistrering i skog (MiS); 
www.skogoglandskap.no 

 Nei Ingen MiS i nærhet til Hamarvikbukta, og ingen 
på Frøya i sin helhet. Dermed ingen påvirkning 
for registreringer gjort i MiS.  

Andre utgreiinger og rapporter; 
kommunale viltkart o.l. 

Ja  Supplerende naturtypekartlegging i Frøya 
kommune i 2017. Utført av Miljøfaglig 
Utredning AS. Der ble ikke Hamarvikbukta 
utpekt til undersøkelse, og nærmeste 
undersøkte område var Hammarvollen, som er 
karakterisert som fattig beiteeng, der en bl.a. 
gjorde to funn av gul slimvokssopp (VU), en 
sjelden oseanisk beitemarksopp. Planlagt 
boligområde I Hamarvikbukta vil ikke ha negativ 
innvirkning på dette området Hammarvollen, 
eller denne soppens tilstedeværelse der. Ingen 
kjente andre registreringer utover de som er 
blitt undersøkt her, iht. kommunen.  

§9 
FØRE VAR PRINSIPPET 

   

Vurdere om det foreligger en risiko og 
da skal ikke mangel på kunnskap 
brukes som begrunnelse for å unnlate 
å treffe forvaltningstiltak 

Fare for alvorlig skade på 
naturmangfoldet 

 Nei Det vurderes til at ingen alvorlig skade eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet vil skje 
ved en utvidelse/etablering av boligområde 
med veier. Det anbefales derimot at «føre var-» 
prinsipper benyttes, og at man bl.a. sikrer at 
forurenset vann og avløp er kontrollert og ikke 
medfører avsig.  

Fare for irreversibel skade på 
naturmangfold 

 Nei 

Bruk «Føre var», er det behov for 
handleplikt? 

Ja  

§ 10 
ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG 
SAMLET BELASTNING 

   



Vurdere alle mulige påvirkninger ut fra 
en samlet vurdering. 
 
 

Samle alle registeringer til en felles 
vurdering. Vil planlagt 
«inngrep/tiltak/aktivitet» medføre 
stor belastning i sum på 
arter/økosystem? 

 Nei Ved en total vurdering basert på kjente 
registreringer vedrørende arter, vernede 
områder og viktige naturtyper og økosystemene 
deres iht. Naturmangfoldsloven $8 til $12 er det 
sannsynlig at belastingen for enkelt arter i 
området eller økosystem i sum vil bli lite 
negativ. Det er ingen registreringer som tyder 
på at (sårbare, truede) enkelt arter eller 
økosystemet generelt rundt planlagt boligfelt 
med veier vil medføre endinger for arters eller 
økosystems utvikling og overlevelse. 

§11 KOSTNADENE VED 
MILJØFORRINGELSE SKAL BÆRES AV 
TILTAKSHAVER 

   

Vurdere om det kan dokumenteres  
kostnader knyttet til forringelse eller 
skader 

Tiltakshaver skal dekke kostnader 
ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet. 

Ja  Avløp sikres mot avrenning slik at forurensing 
forhindres ifm med byggefasen, og etter at hus 
og veier er etablert. 

§12 
MILJØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG 
DRIFTSMETODER 

   

Vurdere eventuelle driftsmetoder og 
teknikker som skal brukes hvis det er 
aktuelt 

Er byggemetoden og driftsmetoden 
forsvarlig for miljøet? 

Ja  Anbefaler at det vises aktsomhet og at det tas 
hensyn til byggeaktivitet under hekke- og 
yngletiden, for fugl. Bør det stilles krav til andre 

byggemetoder og driftsmetoder? 
 Nei 

 

KONKLUSJON 

Denne undersøkelsen er basert på Naturmangfoldsloven $8- 12. Funn og vurderinger er utført ut i fra offisielle databaser på internett 

vedrørende registreringer, med hovedvekt på alle rødlistede arter, vernede områder, viktige naturtyper o.a. viktige miljøregisteringer. 

Undersøkelsen viser at det er registrert relativt mange arter som er rødlistede innenfor en radius på ca. 2,0 km fra det planlagte regulerte området 

ved Hamarvikbukta. Det legges vekt på arter som tilhører kategoriene CR (kritisk truet), EN (nært truet) og VU (Sårbar). Ingen av disse er registrert 



i området som søkes regulert. Rett utenfor i Hamarvikbukta er teist og stær registrert flere ganger. I området utenfor er det registrert en rekke 

fuglearter, samt ål. En art i klassen CR, en sjøfugl, lomvi. Sjøfugl vil ikke ha noen negativ påvirkning ved en utvidelse av et byggefelt ved 

Hamarvikbukta. Av de artene som er registrert av EN og VU er det ingen som er typisk for den type biotop som Hamarvikbukta representerer, 

unntatt til en hvis grad storspove. De andre artene er knyttet til sjø-, vann- og våtmarksområder. Storspove er ikke registrert i området som skal 

reguleres og den har både en rødlistekategori (VU) og en tilstede- værelse i området som ikke vil bli vesentlig påvirket ved en utvidet 

boligbebyggelse ved Hamarvikbukta.   

Det er ingen helhetlige kulturlandskap som er registrert og det er ingen vernede områder i nærhet til Hamarvikbukta. Rett utenfor Hamarvikbukta 

er gruntvannsområdene i sjø registrert som viktige naturtyper, men de vil ha meget liten negativ påvirkning ved etablering av boliger i 

Hamarvikbukta.  Ingen registeringer i MiS (miljøreregisteringer i Skog) og ingen vernede vassdrag i nærheten, og dermed ingen MiS eller vernede 

vassdrag som vil bli berørt. Det er ingen registeringer i området som tyder på at rødlistede arter av flora vil bli berørt. Ved den «Supplerende 

naturtypekartlegging i Frøya kommune i 2017», ble ikke Hamarvikbukta undersøkt, og ingen av de registeringene som er gjort i nærliggende 

områder vil bli berørt av denne reguleringsplanen for Hamarvikbukta.   

En lokalisering av et boligområde i Hamarvikbukta med veier er gunstig, da det i større grad vil fungere som en utvidelse og fortetning av 

eksisterende industri- og boligområder. Det er få biologiske ressurser som trues, når en ser det i sammenheng med at det er lite (ingen) med 

registrerte rødlistede arter i selve planlagt regulert område. Samtidig er det ingen områder med spesiell vernestatus som vil påvirkes. Totalt sett 

er det derfor en gunstig plass å regulere for boliger iht. Naturmangfoldsloven $8- 12. 

Ideelt sett burde området vært gjenstand for en befaring i hekke- og yngletiden. Slike befaringer bør gjennomføres flere ganger før en evt. har 

gode nok data til å konkludere. Befaringer blir oftest gjort iht. pålegg, mistanker eller kunnskap som tilsier at det er arter som har tilhold i området 

med en slik status at en ønsker å dokumentere dette. Den type mistanke eller kunnskap har ikke blitt kjent under denne undersøkelsen.  

Det anbefales at føre var- prinsipper brukes og at evt. kloakk og forurenset vann, samt evt. spill fra oljesøl blir sikret fra avrenning til grunn og til 

sjø. Totalt sett vurderes det til at det planlagte regulerte området Hamarvikbukta vil ha liten negativ påvirkning både for enkelt arter, økosystem, 

og naturtyper. 

 

Rune Haugen 

02. desember 2018. 























ROSANALYSE 1

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Sak: Reguleringsplan for 2018014 Hammarvikbukta

Forfatter: Reidun Sveen – Kystplan as– planlegger /prosjektleder
BeritMoen Kystplan as– Planlegger

Forslagsstiller til planforslag: Frøyeiendom

Dato: 29.10.2018

SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER

Planområdetligger i etområde hvor detkan være sannsynlighetfor radongass, dette
ivaretasi forbindelse med byggesaken, detsamme gjelder vindbelastning.

I sjøen utenfor planområde er detregistrertarter av særlig stor forvaltningsinteresse og
truede arter. Planområdetomfatter ikke dette arealet, men vil bli vurderti forbindelse
med kartleggingen i forbindelse med Naturmangfoldsloven.

Deter registretkulturminner i sjøen. Planforslagetberører ikke sjøen, men
aktsomhetsgrensen ligger etstykke inn på land. Dette blir tattmed i planen.

Detplanleggestomter heltved sjøen. Deter derfor nødvendig å ta forholdsregler i
forbindelse med havnivåstigningen. Detblir satten høyde på planertterreng på tomtene
nærmestsjøen. Videre vil detikke bli tillattmed kjeller/sokkel her.

Med 52 nye enheter vil en påberegne en del barnefamilier. Disse trenger skole og
barnehager. I planen skal detredegjørelse for hvor stor økning dette vil betyfor skole og
barnehagen.

Områdetligger langsen vei som fører til etIndustriområde. Her er detrelativtlite trafikk,
men deter en del tungtrafikk, disse vil generer støyog støv. En anser atdette er i relativt
små mengder ogubetydelig påvirkning for planområde.

På industriområdetligger en LNG-tank, den ligger i god avstand fra boligområdetog
sannsynligheten for atulykker kan skje er sværtliten.

Deter ikke gang/sykkelvei langsHammarvikringen . Med liten, men utpregettungtrafikk
er detnødvendig å se på sikkerheten for gående/syklende i planområde. Detskal
utarbeidesen analyse med tanke på trafikksikker til og fra skole og bussholdeplass.

I tilknytning til områdetligger en etablertsmåbåthavn med tilhørende naust. Deter utlagt
mange flytebrygger her. En anser atdeter fare for ulykker, men flytebrygger og kaianlegg
er kjente tiltak langskysten både for voksne og barn . En vil derfor ikkegjøre tiltak med
tanke for etablering av boligområdet.
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METODE
Mulige uønskede hendelser skal utfra en generell/teoretisk vurdering sorteresi
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming m.m., og hendelser som
direkte kan påvirke omgivelsene, henholdsvisvirkninger for og virkninger av
planforslaget.
Tema i tabellen under er kvittertuteller inn i kolonnen Aktuelt. (Detsvaresja eller nei på
om temaeter aktueltfor saken.)

Vurderingavsannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i:
1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjentfra tilsvarende situasjoner eller forhold,

men deter en teoretisk sjanse
2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje
3. Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse
4. Sværtsannsynlig – kan skje regelmessig, forholdeter kontinuerlig tilstede

Vurderingavuønskede hendelsersalvorlighetsgrad er klassifisert som:
1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd

er uvesentlig
2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader
3. Alvorlig -Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut

av driftover lengre tid
4. Sværtalvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde,

langvarige/uopprettelige miljøskader, system settesvarig utav drift

Klassifikasjon med fargekoder
Virkning/

Sannsynlighet Ubetydelig Mindrealvorlig Alvorlig Sværtalvorlig

Sværtsannsynlig

Sannsynlig

Mindresannsynlig

Litesannsynlig

UØNSKEDE HENDELSER, VIRKNINGER OG TILTAK
Tabell med mulige uønskede hendelser. (Når detsvaresja i kolonnen Aktuelt) skal
sannsynlighetog alvorlighetav virkning vurderes. Resultatetmarkeres ved atcelle i
tabellen visesmed riktig fargekode. Hendelser i rødtfeltvurderes først, deretter gult. Det
vurderesom utbygginger mulig og detvurderes hvilke tiltak/endringer av planen som er
nødvendig for å redusere risiko til akseptabeltnivå.
Detkan vises til konsulentrapporter med utredninger i kommentarfelteller i fotnote.

Hendelser som er vurdertå være sannsynlige til sværtsannsynlige og ha alvorlige til
sværtalvorlige virkninger, krever tiltak. Hendelsene skal analyserestilsvarende DSB sitt
standardiserte analyseskjema. Forslag til tiltak skal beskrives analyseskjema og i egne
avsnitti beskrivelsen.
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Hendelse/situasjon Aktuelt
ja/nei

Sannsynlig Virkning Risiko -
vurdering

Kommentar

NATUR-, KLIMA- og MILJØFORHOLD
Er områdetutsattfor eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
1 Masseras/skred Nei
2 Snø-/isras Nei
3 Flomras Nei
4 Elveflom Nei
5 Tidevannsflom Nei
6 Radongass ja SS U Registrerti kart Ivaretas av

byggeforskriften
7 Vind Ja SS U Områdetligger på Frøya som er vindutsatt,

byggeforskriften legger føringer for bygging
i vindutsatte områder.

8 Nedbør Nei
9 Sårbar flora Nei
10 Sårbar fauna-fisk Ja S U Registrerte i tilgrensende område i sjøen-

ikke truetart. Utredning Naturmangfold.
11Naturvernområder Nei
12 Vassdragsområder Nei
13 Havstigning/stormflo Ja S MA Områdetligger i nærhettil sjø
14 Fornminner
15 Kulturminner Ja MS U Registrerti tilgrensende område utenfor

planområde i sjø. Beholder eksisterende
aktsomhetsgrensen i plankartet.

BYGDE OMGIVELSER
Kan tiltak i planen få virkninger for :

16 Veg, bru,
kollektivtransport

Nei

17 Havn, kaianlegg Nei
18 Sykehus,
omsorgsinstitusjon

Nei/ja

19 Skole, barnehage Ja S MA Skole-og barnehagekapasitetutredes
20 Tilgjengelighetfor
utrykningskjøretøy

Nei

21 Brannslukningsvann Nei
22 Kraftforsyning Nei
23 Vannforsyning Nei
24 Forsvarsområde Nei
25 Rekreasjonsområder Nei

FORURENSNINGSKILDER
Berøres planområdetav:

26 Akuttforurensning Nei
27 Permanent
forurensning

Nei

28 Støv, støy, industri Nei
29 Støvog støy, trafikk Ja S U Lite trafikk ,men deter utpreget

Tungtrafikk i forbindelse med
industriområde.

30 Støy, andre kilder Nei
31 Forurensetgrunn Nei
32 Høyspentlinje Nei
33 Risikofyltindustri Ja LS A LNG-tanke på industriområdet
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34 Avfallsbehandling Nei
35
Oljekatastrofeområde

Nei

FORURENSNING.
Medfører tiltak i planen:

36 Fare for akutt
forurensning

Nei

37 Støyog støvfra
trafikk

Nei

38 Støyog støvfra
andre kilder

Nei

39 Forurensning avsjø Nei
40 Risikofyltindustri Nei

TRANSPORT
Er detrisiko for:

41 Ulykke med farlig
gods

Nei

42 Vær/føreforhold
begrenser
tilgjengelighet

Nei

43 Ulykke i av-og
påkjørsler

Ja LS A Ikke gang-og sykkelvei her i dag. Utredes

44 Ulykker med
gående, syklende

Ja LS A Ikke gang-og sykkelvei her i dag. Utredes

45 Ulykke ved
anleggsgjennomføring

ANDRE FORHOLD
Er detrisiko knyttettil tiltak ogomgivelser:

46 Fare for
terror/sabotasje

Nei

47 Regulerte
vannmagasin med
usikker is/varierende
vannstand

Nei

48 Fallfare ved
naturlige
terrengformasjoner
samtgruver, sjakter og
lignende

Ja MS A Områdetligger i nærheten av
småbåtanlegg.

49 Andre forhold Nei



Hamarvikbukta

ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 6 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET RADONGASS
Beskriv årsaken

NGU sittaktsomhetskartviser atdeter høyforekomstav radon innenfor området.

Identifiser eksisterendetiltak

Ingen eksisterende tiltak.

Sannsynlighetmed begrunnelse

Ifølge NVEsaktsomhetskarter detregistrerthøyforekomstav radon innenfor
planområdet.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)
Nei



Hamarvikbukta

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall X

x
Langvarig
eksponering for
radon er
kreftfremkallende

Skader og sykdom

Stabilitet Manglende dekning
av grunnleggende
behov
Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø
Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap
Samletbegrunnelse avkonsekvens

Gjennom å sikre boligene etter kravene i byggeforskriften vil konsekvensen være
ubetydelig.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Tiltak motradongass ivaretasav byggeforskriften.

Overførbarhet



ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

NATUR, KLIMA OG MILJØFORHOLD
En analyse av de problemstillingene som er funnetved gjennomgang av ROS-analyse-
sjekkliste
NR 7 VIND

Beskriv årsaken

VIND
Områdetligger i Frøya kommunesom topografisk setter vindutsatt

Identifisereksisterendetiltak

Deter ikke gjorttiltak

Sannsynlighetmedbegrunnelse

Deter sværtsannsynligmed store vindbelastninger fordi område ligger ved sjøen i en
kystkommune

Sårbarhetsvurdering(kan detføretil svikti samfunnsfunksjoner)

Vindbelastningene i kommune ersværtgodtkjentog derfor tatthøydefor i all
byggevirksomhet, så man vurderer mulige skader som mindre alvorlig..

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

ingenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø



Materielle verdier Økonomiske tap x Skader på byggverk
ved store
vindbelastninger

Samletbegrunnelse avkonsekvens
Man vurdere situasjonen som høyrisiko for mindre alvorlige skader på grunn av
vindbelastning

Behov for
befolkningsvarsling

nei

Behov for evakuering nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

nei

Forslagtil tiltak
Planområde ligger vindutsatt.
Byggetekniske forskrifter legger føringer for hvordan bygg skal utformesi forbindelse
med vindlast. Dette blir ivaretatti byggetillatelsen gittav kommunen.

Norske standarder regulerer bygg i vindutsatte områder.
Byggetmå settesopp i henhold til gjeldende standarder.

Overførbarhet



Hamarvikbukta

ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 10 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET SÅRBAR FAUNA/FISK
Beskriv årsaken
I artsdatabanken er detregistrertarter av særlig stor forvaltningsinteresse og truede
arter (sjøorre, teist, makrellterne og storspove) i sjøområdetnedenfor planområdet.

Identifiser eksisterende tiltak

Ingen eksisterende tiltak.

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter sannsynlig atdisse artene finnesher fordi de er registrerti artsdatabanken.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
Samletbegrunnelse avkonsekvens
Artene er registrertutenfor planområdet, og tiltakene innenfor planområdetvil ikke
påvirke områdethvor artene er registrert.
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Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Ikke behov for tiltak, da planforslagetikke påvirker dette området.

Overførbarhet
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ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 13 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET HAVSTIGNING/STORMFLO
Beskriv årsaken

Områdetligger i nærhettil sjø, og deler av områdetligger innenfor flomsonen for
stormflo og havstigning. Deler av områdeter også ifølge NVEsaktsomhetskartinnenfor
flomsonen. Områdetkan dermed bli påvirketved eventuell havstigningeller stormflo.

Identifiser eksisterende tiltak

Deter ingen eksisterende tiltak.

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter registreringer i aktsomhetskartsom viser atdeter sannsynlig atområdetkan bli
påvirketav havstigningog stormflo.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø
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Materielle verdier Økonomiske tap x Stormflo kan føre
til materielle
ødeleggelser.

Samletbegrunnelse avkonsekvens

Mindre alvorlig.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Deler av planområdetvil bli planertpå ethøyere nivå enn i dag for å unngå skader som
følge av havstigning ogstormflo. Dettillatesikke kjeller/sokkel på de mestutsatte
tomtene.

Overførbarhet
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ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 15 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET KULTURMINNER
Beskriv årsaken
I askeladdensdatabaser er detregistrertkulturminner utenfor planområdet.
Sikkerhetsgrensen berører planområdet

Identifiser eksisterende tiltak

Sannsynlighetmed begrunnelse

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall

Skader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov
Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø
Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap
Samletbegrunnelse avkonsekvens
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Behov for
befolkningsvarsling

Behov for evakuering

Usikkerhet –
Begrunnelse

Styrbarhet –
Begrunnelse

Forslag til tiltak

Sikkerhetssonen som ligger i kartetblir inntegneti plankartet

Overførbarhet
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ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET
Beskriv årsaken

Planforslagetgir 52 nyeboenheter. Skole- og barnehagekapasitetmå derfor utredes.

Identifiser eksisterende tiltak

Ingen eksisterende tiltak.

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter sannsynlig atantall barn og unge i områdetvil øke som føle av planforslaget.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov
Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
Samletbegrunnelse avkonsekvens
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Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Utredning i forbindelse med planforslaget

Overførbarhet
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ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 29 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET STØVOG STØYTRAFKIKK
Beskriv årsaken

Deter genereltlite trafikk i området, men detmye av den trafikken som finneser
tungtrafikk i forbindelse med industriområde. Deter naturlig atdette genererer noe
støyog støv.

Identifiser eksisterende tiltak

Deter ingen eksisterende tiltak.

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter sannsynlig atdeter noe støv og støyfra trafikken i området, da man lettkan se
atdeter flere store biler som ferdesher.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei.

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
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Samletbegrunnelse avkonsekvens

Da deter nokså lite trafikk som går forbi, og atman til en vissgrad må forvente noe
støv og støyfra trafikk, ser man atkonsekvensen er ubetydelig.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Man ser ikke behov for å etablere tiltak motstøv og støyfra trafikk, da deter snakk om
veldig små mengder.

Overførbarhet
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ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 33 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET RISIKOFYLTINDUSTRI
Beskriv årsaken

På industriområdetsom finneslittbortenfor planområdeter deten stor LNG-tank.
Den ligger ca 320 m i luftlinje fra planområde

Identifiser eksisterende tiltak

Ingen eksisterende tiltak.

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter lite sannsynlig atman får en eksplosjon eller lekkasje fra en slik tank.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall X

X
Dersom man får
eksplosjon eller
lekkasje fra tanken
kan gassen gi
skader på
mennesker og dyr.

Skader og sykdom

Stabilitet Manglende dekning
av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen
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Langtidsskader
kulturmiljø

Ingen

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
Samletbegrunnelse av konsekvens

Dersom man får en eksplosjon eller lekkasje fra tanken, kan detføre til skader på
mennesker og dyr, og mulig dødsfall. Dette er alvorlige konsekvenser.

Behov for
befolkningsvarsling

Behov for evakuering

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

En anser attanken utgjør liten fare for planområdet

Overførbarhet
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ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 43 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET ULYKKE I AV-OG PÅKJØRSLER
Beskriv årsaken

Deter ikke gang- og sykkelveg innenfor områdeteller i omkringliggende område.

Identifiser eksisterende tiltak

Ingen eksisterende tiltak.

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter etområde med lav fartsgrense, samtatdeter veldig oversiktlig her. Man ser
derfor atdeter lite sannsynlig med ulykke i av- og påkjørsler.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall X

X
Ulykke ved av-
påkjørsel kan føre
til skader og i
verste fall dødsfall.

Skader og sykdom

Stabilitet Manglende dekning
av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø
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Materielle verdier Økonomiske tap X Ulykker kan gi
skader på bil,
sykkel og lignende.
Kan derfor føre til
økonomisk tap.

Samletbegrunnelse avkonsekvens

En ulykke ved av- og påkjørsel kan føre til store skader. Man ser derfor atdette kan gi
alvorlige konsekvenser.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Trafikale forhold utredes i egetnotat

Overførbarhet
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ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 44 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET ULYKKER MED GÅENDE, SYKLENDE
Beskriv årsaken

Deter ingen gang- og sykkelveg i området.

Identifiser eksisterende tiltak

Ingen eksisterende tiltak.

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter veldig oversiktlig og lav fartsgrense i området. Man ser detderfor som lite
sannsynlig atdetoppstår ulykker med gående og syklende.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall X

X
Ulykker med
gående og
syklende kan føre
til skader og i
verste fall dødsfall.

Skader og sykdom

Stabilitet Manglende dekning
av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen
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Langtidsskader
kulturmiljø

Ingen

Materielle verdier Økonomiske tap x Ulykker kan føre til
skader på blant
annetkjøretøy.

Samletbegrunnelse avkonsekvens

Ulykker med gående og syklende kan få alvorlige konsekvenser, spesieltmed tanke på
atdisse gruppene er mye mindre beskyttetenn de som kjører bil.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Trafikkforholdene utredes med tanke på trygg skoleveg

Overførbarhet
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ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET
Beskriv årsaken

Planområdetligger i nærheten av småbåtanlegg.

Identifiser eksisterende tiltak

Ingen eksisterende tiltak.

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter liten sannsynlig atdetskjer fallulykker her.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall X

X
Dersom noen faller
i vannetkan det
føre til skader eller
dødsfall.

Skader og sykdom

Stabilitet Manglende dekning
av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
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Samletbegrunnelse avkonsekvens

Detkan føre til store skader eller dødsfall dersom noen faller i vannet. Man ser derfor
atkonsekvensene kan være alvorlige.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Ingen tiltak
En anser atdeter fare for ulykker, men flytebrygger og kaianlegg er kjente tiltak langs
kysten både for voksne og barn . En vil derfor ikke gjøre tiltak med tanke for etablering
av boligområdet.

Overførbarhet



N OTAT
ANALYSE AV ALTERNATIVER FOR GANG-OG SYKKELVEG I TILKNYTNING TIL

PLANOMRÅDET

Utarbeidet av May I Andreassen og Reidun Sveen, dato: 10.07.19

Området er preget av trafikk, spesielt tungtrafikk i forbindelse med industrien som finnes her.
Det er derfor viktig å legge til rette for gode og trafikksikre løsninger.

Dette notatet gir en analyse av ulike alternativer for gang- og sykkelveg i tilknytning til myke
trafikanter. Hensikten med denne analysen er å fremstille de ulike alternativene på en
oversiktlig og ryddig måte, samtidig som det vil være nyttig for utenforstående for å forstå
hvorfor man har havnet på den løsningen man har gjort.

Planområdet har adkomst via Hammarvikringen.

Fartsgrensen for denne veien er satt til 30 km/tlangs den minst trafikkerte delen og 50 km/t
på den delen med mest trafikk.

Figur 1viser Hammarvikringen og fartsgrenser

I denne analysen har man sett på 5 ulikealternativer, med fokus på trafikksikkerhet for myke
trafikanter i retning skole og barnehage samt bussholdeplassene.



Det finnes fordeler, ulemper og ulike utfordringer med de forskjellige alternativene. Her er
målet å finne den beste løsningen ut i fra ulike faktorer.

Figur 1 viser 5 alternativer (blå er planområdet)

Alternativ A (svart farge) : Fortau fra planområdet til bussholdeplass, plassert på østsiden av
Hammarvikringen.

Dette alternativet strekker seg fra planområdet, og opp til bussholdeplassen som ligger på
Sørfrøyveien. Her kobles den også på eksisterende gang-og sykkelveg som går videre vestover
mot skolen. Dette alternativet ligger på østsiden av veien.

På denne siden av veien er det lite som er bebygd i nærheten av veien. Hammarvikringen er
kommunal vei, og det skal derfor i hovedregelen ikke være bebygd innen 15 meter fra veien.
15 meter gir god plass til å lage en trygg og tilfredsstillende gang- og sykkelveg. Det er ikke
etablert private hager eller inngjerdinger helt inn mot veien. Største delene av denne veien
har en nokså slak grøft, men øverste del av veien har en bratt veiskulder som kan gi
utfordringer for selve byggingen av gang- og sykkelvegen.

Hellingen på veien gjør det mindre problematisk med etablering av gang- og sykkelvei på
denne siden med tanke på avrenning av overflatevann. Her vil vannet renne riktig vei, noe
som gir flere valgmuligheter for utforming av gang- og sykkelveien, og man trenger ikke lage
nye sluker for overflatevann.

Dette alternativet gir 2 krysninger av sideveier. For de som skal fortsette på gang- og
sykkelveien langs Sørfrøyveien frem til skolen blir det en krysning over veien
(Hammarvikringen).



 
 

Alternativ B (grønn farge): Fra planområdet til bussholdeplass, plassert på vestsiden av 

Hammarvikringen. 

Dette alternativet strekker seg også oppover mot bussholdeplassen, men på motsatt side av 

veien for alternativ A.  

Også her er det lite bebyggelse helt inntil veien, men noen av eiendommene har gjerdet inn 

eiendommene sine og etablert hager. Grøften/veiskulderen på denne siden av veien er nokså 

slak hele veien, også på slutten. Det kan derfor være enklere å bygge veien her.  

Men i dette tilfelle får vi en utfordring med flere krysninger for gående for å komme seg til 

bussholdeplassen, noe som kan føre til at gangveien ikke blir brukt siste stykket frem. Dette 

alternativet gir 1 krysning av sidevei, og en krysning over til andre siden av veien.  

 

Alternativ C (lyseblå farge): Fra planområdet mot skole, plassert på vestsiden av 

Hammarvikringen 

I dette alternativet starter gang- og sykkelveien i planområdet, og går sørover på vestsiden 

av bilveien. Gang- og sykkelveien vil stoppe ved avkjørsel til Bewi.  Hammarvikringen går 

videre på en mindre vei. Her er det lite trafikk, og en fartsgrense på 30 km/t. Dette gjør at 

det ikke er like stort behov for gang- og sykkelvei her.  Før man kommer ut på mer trafikkert 

vei i retning skolen, vil man bli koblet på eksisterende gang- og sykkelvei lenger oppe i 

Hammarvikringen. Her komme man også inn på gang- og sykkelveien som går bort til 

bussholdeplassen langs Sørfrøyveien.  

Her er terrenget nokså flatt, noe som er en fordel for selve byggingen av veien. Det er heller 

ingen bebyggelse inntil veien her, men området er regulert til annen veigrunn og 

boligområde.  

På denne strekningen er det et krysningspunkt til sidevei, med liten trafikk da den bare fører 

inn til en enebolig.  

Denne løsningen fører til 2 krysningspunkter. 

 

Alternativ D( gul farge): Fra planområdet mot skole, plassert på vestsiden av 

Hammarvikringen  

Også i dette alternativet starter gang- og sykkelveien i planområdet, og går sørover mot Bewi 

Dette alternativet går på østsiden av veien, i motsetning til alternativ C.  

Her er det varierende med plass langs eksisterende vei, noe som kan gi utfordringer ved 

utbyggingen av gangveien, spesielt med tanke på å få til gode løsninger for avrenning av 

overflatevann.  

Langs denne strekningen er det flere avkjøringer inn til industriområdet, noe som vil føre til 

flere krysninger for myke trafikanter. Spesielt med tanke på at det i hovedsak er tungtransport 

som kjører til og fra disse lokalene, kan dette føre til trafikkfarlige situasjoner.  En må passere 

2 avkjørsler og 1 veikrysning. 



Alternativ E ( rød farge): Fra planområdet mot bussholdeplass v/butikken. Langs
Hammarvikringen og via sti Samvirkeveien.

Dette alternativet tar utgangspunkt i etablert busstopp ved butikken. Mange elever bruker
denne bussholdeplassen, da den fanger opp et stort område.

Fra planområde krysser man Hammarvikringen og videre ved fortau på nord-side. Videre ny
sti (ca150 m) over et jorde før man kommer til Samvirkeveien og bussholdeplassen. Fra
bussholdeplassen er det etablert fortau frem til Nabeita skole.

Denne løsningen har kun en krysning og er den korteste veien.

Konklusjon/begrunnelse:

På bakgrunn av overnevnte faktorer har man konkludert at alternativ E er den beste
løsningen.

• Dette gir den beste trafikksikre løsningen.
• Korteste avstand til bussholdeplass.
• Enkelt å opparbeide
• Barn velger den korteste veien og det er stor sannsynlighet for at de vil denne veien

uansett.

Utfordringene er at området ligger på annen manns grunn og at området der stien bør
anlegges er regulert til LNF.

En forutsetning er at stien skal brukes året rundt.

Det må videre gjøres avtaler med oppsitterne langs veien og eier av gårdsbruket for å gi
rettigheter for tiltaket.

Figur 2valgte løsning
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1 SAMMENDRAG

I forbindelse med reguleringsplan Hamarvikbukta, gbnr 9/22 m. fl., varslet Trøndelag
fylkeskommune behov for arkeologiske registreringer av traseen. Dette ble gjennomført i
november 2018.

Det ble åpnet i alt23 sjakter – hvorav ingen var funnførende.

2 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Alle kulturminner eller spor etter menneskelig virksomhet fra før reformasjonen, det vil si
før år 1537, er automatisk freda etter § 4 i kulturminneloven (kml), og i henhold til
gjeldende forskrifter til kulturminneloven er fylkeskommunen delegert ansvaret for å
ivareta de samlete verneinteresser knyttet til kulturminner i plan- og utbyggingssaker.
Fylkeskommunen kan derfor kreve arkeologiske registreringer før en eventuell godkjenning
av planen/tiltaket, jf. Kml

I forbindelse med plan- og utbyggingssaker kan fylkeskommunen kreve at det foretas
arkeologiske registreringer forut for en eventuell godkjenning av planen/tiltaket.
Tiltakshaver har etter kulturminnelovens § 9 plikt til å undersøke om tiltaket vil virke inn på
automatisk fredete kulturminner. Det vil som regel innebære en befaring eller registrering
av det aktuelle planområdet av arkeolog fra fylkeskommunen.

Hensikten med undersøkelsen var å få klarhet i om det kunne påvises automatisk freda
kulturminner som kunne komme i konflikt med tiltaket.
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Praktiske opplysninger

Undersøkelsen ble utført av arkeologer Synne Husby Rostad og Reidar Øiangen, Sør-
Trøndelag fylkeskommune 01. og 02. november 2018. Det ble i alt benyttet 30 timer i felt
(kjøring medregnet). Maskinell flateavdekking ble utført av Mikael W. Jessen og Svend
Reitan, innleid fra KN Entreprenør. Det ble benyttet en gravemaskin av type Hitachi 160
Zaxis 160LC (med belter), med skuffebredde 1,6 m på 17 tonn. Gravemaskinen ble
benyttet i totalt 7 timer til avdekking av matjordlaget.

Figur 1 Graving av sjakt 13, sett mot S. Foto: Reidar Øiangen/Trøndelag fylkeskommune
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3 DOKUMENTASJON

Alle sjakter og ev. strukturer er dokumentert med tekst og foto. Sjaktene ble målt inn med
ALTUS APS-3 DGPS med CPOS korreksjon. Det ble oppnådd RTK fix/float og nøyaktighet
ned til 1 cm. Anleggsporene ble målt inn med samme måleutstyr og nøyaktighet. Alle
arkivverdige foto er tagget og lagt inn i fylkeskommunens fotodatabase, Fotoweb. kartene
er utarbeidet i ArcViewversjon 10.6.1.

4 OMRÅDET

Planområdet ligger ved Hamarvikbukta, Frøya kommune og består av åpent, småkupertog
steinete beiteland med myr- og gressvegetasjon. Områdets utstrekning er ca. 120 x 300 m,
høyde over havet er ca. 10 m i NV og helt ned til strandsonenivå i SØ.

Figur 2Øvre del av planområdet sett mot NV. Foto: Reidar Øiangen/Trøndelag fylkeskommune
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Figur 3 Planområdets beliggenhet
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Tidligere registreringer og funn:

Det er gjort flere funn og registreringer av kulturminner i nærheten. Like øst og sør finner
vi marinarkeologiske enkeltminner og lokaliteter, ID: 91793-1, ID: 112940-1 og et
skipsvrak i Kjevika, ID: 112941-1. Videre 260 til 360 m rett vest finnes det to
steinalderlokaliteter, ID: 121095-1 og ID: 121093-1. Det er også gjort flere løsfunn i dette
området, ID: 45661-1 og ID: 26143-1.

Figur 4 Kulturminneregistreringer med Askeladden-ID
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Figur 5Løsfunn: Ovalt fiskesøkke. Askeladden-ID: 45661-1. Foto: UNIMUS

Figur 6 Løsfunn: Avbrutt del av skafthulløks. Askeladden-ID: 26143-1. Foto:
UNIMUS
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5 METODE

Det berørte området ble undersøkt ved bruk av gravemaskin, såkalt maskinell søkesjakting,
der det åpnes sjakter på 2-3 m bredde med ca. 10 m avstand ved hjelp av gravemaskin.
Med denne metoden vil kulturminner som er skjult under matjorda framtre som flekker med
avvikende farge og konsistens i undergrunnen. Det var også lagt opp til en visuell
overflateregistrering av planområdets sørøstlige del. Det vil si at arkeologer går over det
aktuelle området til fots mens man ser etter og kartfester automatisk freda kulturminner
som er synlige på overflaten, f.eks. gravhauger, rydningsrøyser, bautasteiner og
fangstgroper.

Områdeti nord og øst mellom 5-10 moh var mest aktuell for steinalderog eventuell
bronse- og jernalderbosetning.

Figur 7Bruk av metode innenfor planområdet
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6 OM SELVE UNDERSØKELSEN OG EV. FUNN

Det ble til sammen åpnet 23 sjakter, hvorav ingen var funnførende. Høyest potensiale for
funn hadde flatene lengst nord og nordvest innenfor planområdet. Her var detenkelte
stederfin grusundergrunn, men ingen funn. Resten av planområdet var kupert med berg og
steineteundergrunn. I sjakt 9 ble det funnet en trekonstruksjon. Kuttkanten rundt de
nedlagtetrestokkene ligger langt opp like under torvoverflaten, noe som kan tilsi en yngre
alder. Det ble også funnet en 1800-talls lærsko lengre bort i sjakten.

Figur 8Oversikt sjakter innenfor planområdet
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7 KONKLUSJON

Ved denne arkeologiske registreringen ble det ikke påvist noen nye automatisk freda
kulturminner.

Synne Husby Rostad, arkeolog
Trøndelag fylkeskommune

Figur 9Nærmere undersøkelser av kutt og trekonstruksjon i sjakt 9. Foto: Synne Husby
Rostad/Trøndelag fylkeskommune
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8 VEDLEGG

Sjaktbeskrivelser

SJAKT MATJORD UNDERGRUNN PÅVISNING MERKNAD PROFIL_BES

1 30 cm Brun sand, noe
småstein

Ingen Grøft krysser
diagonalt

Kun myrtorv

2 30 cm Brun sandgrus og
småstein

Ingen

3 30 cm Steinete brun grus Ingen

4 30-40 cm Brun sand Ingen Kryssende
(20cm brede)
grøfter

5 30 cm Stein, brun sandgrus Ingen

6 30 cm Steinete, brun
sandgrus

Ingen

7 15 cm Steinete, gråbrun grus
innimellom

Ingen

8 20 cm Brun sand i NV, stein
og grov grus i SØ

Ingen

9 80 cm Brun sand i V, steinete
i Ø

Trestokker,
lærsko (1800-
talls), trestaur

Veldig
oversvømt

Tykk myr

10 45 cm Steinete, grov brungrå
grus og sand

Ingen Oversvømt i Ø

11 40 cm torv Berg, noe grus rundt Ingen

12 1,2 m torv Grov grå grus, noen
steiner

Ingen

13 35 cm torv Kampestein og grov
grå grus

Ingen

14 20 cm Grov grå grus/pukk,
noen steiner

Ingen

15 78 cm torv Grå grov grus Ingen

16 40 cm torv Berg og grov grus Ingen

17 55 cm Grov grå grus, noen
kuppelsteiner

Ingen
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18 25 cm Grov grå grus med
noen steiner

Ingen

19 10 cm Berg og grus Ingen

20 38 cm torv Berg og grus Ingen

21 75 cm torv Kampesteiner og
grångrus

Ingen

22 60 cm torv Store steiner Ingen

23 15 cm torv Grov grå grus med
steiner

Ingen



Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Skagen Arkiv: GNR 57/37  

Arkivsaksnr.: 19/1929    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

GNR 57 BNR 37 DISPEENSASJON - FLYTEBRYGGE M.M. - DRAGSNES  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra formål i KPA og pbl. § 1-8 for 

oppføring av flytebrygge med landgang, på gnr. 57, bnr. 37, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi 

dispensasjon er ikke oppfylt, jfr. § 19-2. 

 

 

Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon  

2. Tilleggsoppslyninger ang ny vurdering av dispensasjonssøknad  

3. Brev til ordfører  

4. Brev til formannskap  

5. Tegninger naust  

6. Kart/plantegninger  

7. Reguleringsbestemmelser i tilknyttning til reguleringsplan (bestemmelser og 

planbeskrivelse) 

 

Saksopplysninger:   

Egil Orseth ønsker føre opp tiltak i strandsonen og i sjøen. Detaljert vil dette bestå av en gangbro 

på ca. 15 meter lengde og 1,8 meter bredde. Gangbroen vil knytte seg til flytebrygge på 6x2,5 

meter. Tiltaket vil erstatte kai som er på eiendommen i dag. 

I behandling av sak 53/20 den 03.03.2020 ble det i formannskapet stilt spørsmål om behandlingen 

i byggesakene rundt de andre flytebryggene i området.  

Dette var informasjon som Kommunedirektøren ikke kunne svare på under møtet. Saken ble sendt 

tilbake til administrasjonen for å undersøke hvordan de andre flytebryggene er håndtert. 



 

Kommunedirektøren har gjort søk i kommunens arkiver og gjennomført samtaler med brukerne av 

flytebryggene. Dette er hva Kommunedirektøren har avdekket: 

Flytebrygge eid av Torbjørn Skarshaug: 

Oppført: ca. 1980 – 1990 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 

Flytebrygge eid av Øystein Tømmervåg: 

Oppført: ca. 1990 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 

Flytebrygge eid av Arild Skarshaug: 

Oppført: 2007 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 

Flytebrygge eid av Ann-Inger Stokkvik Døhl: 

Oppført: 2008 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 

Som Kommunedirektøren har avdekket er det ikke godkjenning på noen av flytebryggene som 

ligger på gnr. 57 bnr. 1 Dragsneset. 



Kommunedirektøren vil informere om at at man ikke behandlet søknader om flytebrygge i 

administrasjonen før 1985. Det vil si, at selv om det ikke foreligger godkjenning fra kommunen i 

denne tidsperioden er det ikke det samme som at kommunen ikke har tillatt å etablere flytebrygge. 

Man må dermed anta at flytebrygger før 1985 har godkjenning fra kommunen.  

Det har før behandling 21.01.2020 kommet opplysninger som kan påvirke utfall i saken. Saken ble 

derfor sendt tilbake til administrasjonen for å kunne svare ut merknadene som kom inn 19.01.2020. 

Administrasjonen har også mottatt henvendelser fra søker i ettertid, som også vedlegges som bilag 

til behandlingen, disse vil også behandles. 

Under her vil Kommunedirektøren besvare de merknadene som kom inn 19.01.2020: 

1. Under «Saksopplysninger» på side 1 står det at tiltaket vil erstatte en flytebrygge som er på 

eiendommen. Det er feil, det er ingen flytebrygge på eiendommen. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Det medfører riktighet at det ikke er en flytebrygge på eiendommen. Det er i dag en kai/gangbro 

som står parallelt med naustet.» 

2. Fylkesmannens merknader: 

2.1. Fylkesmannen bruker uttrykk som «Veldig omfattende» og «Sitt store omfang» Dette gir 

et misvisende inntrykk som om at det var et stort prosjekt som skulle reise seg i fjæra. 

Mens det i realiteten er snakk om en liten og smekker konstruksjon som er 

kostnadsberegnet til kr. 42 000, inklusiv en liten prefabrikert flytebrygge (den minste som 

Kongsvoll Plast leverer) og landgang fra samme fabrikk. Dette kan derfor ikke anføres 

som et argument mot søknaden 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen bør avstå å kommentere Fylkesmannens vurderinger, men da deler av grunnlaget 

for utfallet i saken baserer seg på sektormyndighetenes utkallelse gjør Kommunedirektøren 

likevel dette: Det er av Kommunedirektørens vurdering at en flytebrygge på 6x2,5 meter i seg 

selv ikke er særlig omfattende, men med tanke på at det i tillegg skal komme en landgang på 15 

meter, så stiller Kommunedirektøren seg bak denne beskrivelsen.» 

2.2 Fylkesmannen sier videre «at tiltaket med sitt store omfang vil bidra til økt privatisering av 

område og begrense allmenhetens tilgang til strandsonen» Dette er etter en direkte 

feilvurdering, da det er det sikk motsatte som skjer. Fordi hele tiltaket er planlagt bygget 

foran naustet og den eksisterende kaia (som vist på vedlegg) vil bli revet, slik at en større 

del av strandsonen enn før tiltaket vil bli tilgjengelig. Tiltaket vil med andre ord øke 

allmenhetens tilgang til strandsonen. Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot 

søknaden. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Alle tiltak som er planlagt brukt for enkeltpersoner eller en gruppe vil i realiteten bidra til 

privatisering. Selv om tiltaket selv, ikke fysisk, vil bidra til at adgangen til sjøen blir begrenset, 

vil et privat tiltak privatisere området rundt, noe som gjør at terskelen for å bruke strandsonen 

som rekreasjonsområde betydelig høyere.» 

2.3 Fylkesmannen sier at en tillatelse til dette prosjektet vil kunne danne presedens der en kan 

forvente lignende søknader i framtiden. Dette stemmer ikke med virkeligheten, da det per i 

dag er 11 elleve flytebrygger i grenda Dragsnes. Jeg og min hyttenabo, som i fellesskap 



står bak dette tiltaket, er faktisk de eneste i hele grenda som ikke har tilgang til en 

flytebrygge. 

Vi bør faktisk kunne påberope oss presedens for at søknaden vår blir godkjent. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Selv om det er flere flytebrygger i området i dag, kan saken skape presedens i fremtiden, da det 

er flere ledige tomter i området som ikke er bebygd.» 

2.4 Fylkesmannen mener at reguleringsplanens pkt. 4.8 vedrørende den enkelte hytteeiers rett 

til sjøhustomt og båtplass, ikke finnes. At fylkesmannen insinuerer at jeg har diktet opp 

dette er direkte sårende. Jeg har i forbindelsen med søknaden oversendt en kopi av denne 

delen av reguleringsplanen til Frøya kommune, att. Espen Skagen. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen kan etter flere oppslag ikke finne disse bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan. 

Kommunedirektøren vurderer det slik at den «bestemmelsen» som søker referer til er en del av 

det vi i dag ville omtalt som en «planbeskrivelse». Dette er ikke det samme som en 

reguleringsbestemmelse, og skal heller ikke tilsvarende vekt i en vurdering av momentene i 

saken. I tillegg ligger tiltaket utenfor reguleringsplanens planavgrensning» 

En vil her komme med kommentar til merknaden mottatt av saksbehandler mottatt 02.02.2020. 

Søker skriver:  

Hei. 

Vi mener at det har vært noen feil og uklarheter forut i denne saken, kanskje litt mangelfull 

dokumentasjon også. Men vi er tilfreds med at det vil bli foretatt en ny vurdering på bakgrunn av 

nye momenter. 

Og vi vil på denne måten, for at ting skal være tydelige og presiser, gjenta og utdype noen av våre 

anmerkninger og vurderinger, samt vedlegge nye tegninger og plankart etc. med forbedret kvalitet 

og informasjon. 

Angående: 

1. «e-post til ordfører». vi mener at e-post til ordfører Kristin Strømskag, 20.01.20 

«Vedrørende formannskapsak nr. 16/20» er relevant for vurderingen, og bør vedlegges 

saksdokumentene. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«E-post er vedlagt, merknadene er svart ut ovenfor.» 

2. «e-post til formannskapets medlemmer». Det samme bør e-post til formannskapets 

medlemmer 21.01.20, «Sak 16/20 Dispensasjon fra byggegrense i strandsonen» bli. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Vurderinger av momenter i saken vil bli vurdert under «Kommunedirektørens vurdering». 

3. Feil søknad! Det var feil søknad, nemlig «Søknad om godkjenning av tiltak i forbindelse 

med vedlikehold og nye etc …04.08.19» som har vært gjenstand for behandling, og ikke 

vår «Søknad om dispensasjon fra byggegrense …… 24.09.19». Vi vil be om at den 

«riktige» søknaden blir vurdert. 



Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunedirektøren beklager at det lå med feil søknad i behandlingen i saken. Dette er rettet 

opp ved ny behandling.» 

4. Felles småbåthavn! Å bruke en felles småbåthavn, et eller annet sted på Frøya, er helt 

urealistisk for begge brukere som alternativ til flytebrygge front av naust/sjøhus. Vi drar 

opp båtene når vi ikke bruker hytta, og har motorer og sjøredskaper mm oppbevart i 

naustet. Å ha en robåt/ småbåt liggende i en småbåthavn, langt unna, ubevoktet uten tilsyn 

er ikke mulig. Vi bruker hyttene til alle årstider i all slags vær og vind. Å måtte flytte båt 

fra en småbåthavn, over åpne strekninger til naustet, vil i enkelte tilfelle være (umulig) og 

risikabelt for liv og helse. Det samme gjelder hvis en skulle hente/levere sjøredskap/fangst 

fra naustet. En ville også være avhengig av transport mellom småbåthavn og hytta. Og hva 

med de gangene en ikke har med bil? Dette og en rekke andre praktiske forhold gjøre det 

umulig for oss å kunne leve med en slik løsning. 

 

At Frøya kommune, gjennom kommuneplanen, ønsker å legger til rette for flere 

småbåthavner er prisverdig, men vi tror ikke at intensjonen har vært å tvinge brukere av 

allerede eksisterende naust/sjøhus i spredt bebyggelse, over til disse stedene. Her må det 

være rom for individuelle vurderinger. 

 

Dessuten er det i reguleringsplanen for «Dragsnes Gnr. 57 Bnr.1» avsatt to områder for 

sjøhustomter og sjøhus. Det er en forståelse for at også området utenfor i strandsonen i 

tilknytning til sjøhusene kan benyttes til sjørelaterte formål. Dette er da også realiteten i 

dag, og bør være helt i tråd med intensjonen i kommuneplanen (samle bebyggelse og 

anlegg). At det i etterkant av reguleringsplanen ble vedtatt å sette en byggegrense i 

strandsonen, bør etter vårt syn ikke være et hinder for at vi får adgang til å benytte området 

utenfor naustet. 

Vi mener derfor at et avslag på dispensasjonssøknaden, begrunnet med at kommuneplanen 

har avsatt visse områder til småbåthavner, ikke er god nok grunn. Området avsatt til dette 

formålet på «Dragsnes hytteområde», kan vel like gjerne defineres som småbåthavn. 

Det henvises til vedlagte plankart. 

Kommunedirektørens kommentarer:  

«Det er kommunens intensjon å samlokalisere småbåtanlegg o.l. Dette gjøres for å hindre spredt 

utbygging i strandsonen. Det at man har en brygge eller et naust gir en ikke en rettighet på å få 

legge ut en flytebrygge. Har man ett naust, så er det fra kommunen definert som at båt skal 

oppbevares i naust. Videre så er det regulert småbåthavn ca. 380 meter fra tiltaket. Et området 

regulert til naust/sjøhus er ikke det samme som småbåthavn» 

5. Reguleringsplanens rett til båtplass bestrides. Rådmann og Fylkesmann 

bestrider/underkjenner at det finns et punkt 4.8 i reguleringsplanen, hvor hver hytte gis rett 

til en båtplass. De anerkjenner kun REGULERINGSBESTEMMESEN § 1 til §11, side 1 

og 2, og at bestemmelsene i RGULERINGSPLANEN ikke eksisterer med begrunnelse i at 

de ikke er å finne i de respektive arkiver. 

Vi bemerke at det et to hytter som i denne omgang skal benytte en eventuelt flytebrygge. 

Se vedlegg: REGULERNGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 

REGULERINGSPLAN FOR «DRAGSNES» GNR. 57 BNR. 1. 



Vi mener at punkt 4.8 i reguleringsplanen fortsatt er gyldig, og vedlegger det vi mener er 

hele dokumenter og overlater til Formannskapet å vurdere innholdet. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen mener det er to forhold som må vektlegges her: 

1. Bestemmelsen som det refereres til ikke reguleringsbestemmeslsene i planen, men 

planbeskrivelsen. 

2. Området det søkes dispensasjon fra, omfattes ikke av reguleringsplanen, da den ligger 

utenfor reguleringsplanens avgrensning.» 

 

6. Påstand om økt privatisering av strandsonen. Rådmann og Fylkesmann begrunner avslag 

med at det vil føre til økt privatisering. Dette mener vi er direkte feil, da det omsøkte 

tiltaket tvert imot fører til redusert privatisering, ved at et en del området åpnes opp når 

eksisterende kai/gangbro rives (markert med sort på vedlagte plantegning). 

Tiltaket er plassert i forlengelsen av området foran naustet, (markert med rødt på 

plantegning), hvor strandsonen allerede er båndlagt med anlegg, (lundbruer og kaifront på 

sjøhus). Dessuten vil en del av sjøområdet vet for naustet bli «frigitt» (til grunneiers glede) 

når tiltaksøkers båter flyttes flytebryggen. 

Hvis en kan si at den nye gangveien erstatter den gamle (omtrent like store), så er det 

egentlig bare selve flytebryggen som er et nytt element. 

Vi mener at tiltaket vil føre til redusert privatisering. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Viser til svar på merknad 2.2 av brev datert 19.01.2020.» 

7. Plan og bygningsloven versus Friluftsloven. Her bør det, etter vår mening, også gjøres en 

vurdering opp mot «Lov om friluftslivet» Rent generelt kan det sies at reguleringsområdet 

bærer preg av privatisering. Ca. 300m før området, hvor veien blir privat, møter man et 

skilt med «privat vei, ingen snuplass»! Selve reguleringsområdet «Dragsnes hytteområde» 

er stengt med bom, som er låst når ingen er tilstede i hyttene. Langs hele grensen, og et 

godt stykke ut i fjæremålet, går det sauegjerder. 

Når det gjelder det omsøkte tiltaket, er det mulig å si at det kan oppfattes som en del av 

gårdsrommet til hytta, som ligger 5-6 meter fra naustveggen. Ifølge «friluftsloven» gis 

eier/bruker sterke rettigheter med hensynet på privatlivets fred og allmennhetens adgang til 

området, og om å vise tilbørlig hensyn. 

Vi mener det også er på sin plass å vurdere tiltaket ut fra «Friluftslovens bestemmelser», 

om hvorvidt «tiltaket fører til ytterligere privatiserer av strandsonen» er relevant med 

hensyn til allmennhetens interesser, -når området allerede er privatisert? 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Vurderingen som skal foretas i denne saken omhandler hvorvidt bestemmelsen det søkes 

dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt eller ei. Og om det foreligger en klar overvekt av 

fordeler. Dette med hjemmel i pbl. § 19.1 jfr. § 19.2 andre ledd. Det synes ikke relevant å trekke 

friluftsloven inn i behandling av dispensasjon i en byggesak» 

8. Stort omfang, veldig omfattende? Fylkesmannen begrunner også sitt råd om avslag på at 

tiltaket er veldig stort og omfattende. Nå er ikke vi av samme oppfatning, og som vi har 

vist ovenfor er i prinsippet det eneste nye bygningselementet selve flytebryggen. At 

sjøområdet utenfor naustet er utfordrende med hensyn på flytebrygge, er vi ikke særlig 



happy med, men etter mange vurdering er vi kommet fram til dette vi mener er den beste 

løsningen for et sikkert, og langt mer universelt utformet og tilrettelagt båtliv. 

Vi mener at tiltaket ikke er vesentlig større enn dagens situasjon, da det i prinsippet bare er 

selve flytebryggen som tilkommer som et nytt element. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Dette er svart ut tidligere.» 

9. Danne/påberope presedens. Fylkesmannen mener at tiltaket vil danne presedens for flere 

framtidige søknader. En slik argumentasjon kan i dette tilfelles snus tvert om, ved at vi 

påberoper oss presedens, siden det allerede er 11 flytebrygger i Dragsnes-grenda, og at vi 

som de eneste i området, ikke har tilgang til en flytebrygge bør behandles likeverdig. 

Tiltakssøker har forståelse for at Frøya kommune vil søke å begrense områder med anlegg 

i strandsonen. Men her er det snakk om å videreutvikle et område, som for mange år siden 

er regulert til fritidshus, sjø og sjørelatert bygg og aktiviteter, hvor så å si hele 

reguleringsområdet ligger innenfor «Plan og bygningslovens» definisjon av strandsonen. 

Kommunedirekørens kommentar:  

«Dette er svart ut tidligere.» 

10. Fylkeskommunen kommentar. Fylkeskommunen mener at området framstår som 

privatisert og at tiltaket ikke vil endre dagens situasjon vesentlig. 

Vår oppfatning av fylkeskommunens vurdering er derfor at tiltaket ikke er i strider med 

formålet til loven. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Dersom tiltaket ikke er i strid med formålet i loven er det ikke behov for en 

dispensasjonsbehandling. Kommunen har vurdert at tiltaket er i strid med formålet i loven, og at 

denne blir vesentlig tilsidesatt.» 

11. Vi er uenig med Fylkesmann og Rådmann sin begrunnelser for å avslå søknad om 

dispensasjon, med at tiltaket vil føre til økt privatisering i strandsonen. 

Vi mener derimot at privatiseringen av strandsonen vil bli redusert, i og med at én 

konstruksjon (Kai/gangvei) vil bli fjernet fra strandsonen, og ingen nye konstruksjoner 

kommer i tillegg hvor strandsonen ikke allerede er bebygd. Se pkt. 6 ovenfor. 

Statens planretningslinjer skiller mellom pressområder eller ikke innad i kommunene, med 

hensyn på vurdering av hvor restriktiv en skal være med dispensasjoner. Dragsnes 

hytteområde kan vel neppe sies å være i kategori pressområde. 

 

Planretningslinjenes ønske om felles brygge og naust er oppfylt. Naustet er felles for 2 

eiendommer (naust er delt lang mønet i to like store deler, flytebryggen vil også bli felles.) 

Med hensyn på allmennhetens tilgang til området har vi påvist at den blir mer tilgjengelig 

etter tiltaket enn før tiltaket, og slik sett i tråd med Planretningslinjene, og ikke i strid med 

dem, slik det hevdes! Tiltaket ligger på et areal som i reguleringsplanen er avsatt til 

formålet. Innenfor reguleringsområdet er det også avsatt et betydelig område som friareal 

med tilgang til både sjø og land. Her er det rikelig plass for allmennheten. Og skulle 

allmennheten ha behov for å gå i land på brygga, er det vel innen som nektet dem det. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Det er uklart for kommunen hvilke retningslinjer det refereres til, men Frøya kommune er 

generelt vurdert som et området der det er stort byggepress i strandsonen. Dette gjelder også 

Dragsneset.» 



12. Vår oppfatning av tiltaket i forhold til Pbl.. § 19-2. Dispensasjonsvedtaket. 

Sitat §19-2: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt». 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling §1-1. Lovens formål. 

Angående hensynene bak lovens formålsparagraf 

Vi kan ikke se at tiltaket vil vesentlig tilsidesette noen av hensynene som er relevante i 

lovens formålsparagraf, men tvert om, er tiltaket i tråd med flere punkter i lovens 

formålsparagraf. 

Angående hensynene bak bestemmelsene. 

Bestemmelsen vi søker dispensasjon fra, er §1-8, Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 

vassdrag. 

De «Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø» sier at 

følgende retningslinjer legges til grunn: 

-Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål 

som for eksempel, friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, 

landskap, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. 

Vår vurdering av betydningen av de enkelte formål er at for: 

«Friluftsliv», først og fremt ha stor positiv betydning for oss som skal bruke tiltaket, for 

fritidsfiske, generell bruk av båt og sjøsport mv. 

«Naturvern» ingen spesiell betydning, utover fiskeplass for hegre, hvileplass for måse og 

annen sjøfugl mv., og en sjelden gang solplass for sel. (Observasjoner på naboens 

flytebrygge). 

«Naturmangfold» Ingen, utenom som ovenfor. 

«Kulturminner», det er ingen kjente kulturminner knyttet til stedet for tiltaket. 

«Kulturmiljø», en dominerende del av kulturmiljøet i strandsonen på Dragsneset i dag er 

naust, sjøhus, brygger, kai og flytebrygger. Tiltaket vil slik sett komplettere, og passe godt 

inn i det eksisterende kulturmiljøet. 

«Landskap», medfører ingen inngrep i landskapet. Det er selvfølgelig en viss konstruksjon, 

men ingen ting som ikke naturlig hører til i kulturlandskapet. 

«Fiskerinæring», det er ingen fiskerinæring på stedet. Det er dessuten svært lite egnet for 

et slikt formål. 

«Havbruk», totalt uegnet for formålet. Hele Dragsnes-bukta er full av fløer og holmer, og 

knapt noe sted på hele området som er dypere enn 5 meter. 

«Annen samfunnsmessig betydning», når det gjelder tilgjengelighet til sjø for allmennheten 

vil den bli større, ikke mindre med tiltaket, som redegjort for (pkt. -6) i dette dokumentet. 

(Nå kan det vel også tillegges at allmennheten dessverre har vært ganske fraværende . 

Allmennheten på Dragsnes hytteområde har til nå bare utgjort de som «tilhører» stedet, 

eller deres gjester.) 

Kommunedirektørens kommentar:  

«For vurdering etter pbl. § 19-2 annet ledd, se «Kommunedirektørens vurdering»». 

13. Fra Statens retningslinjers avsnitt 6.2 (som gjelder for Frøya kommune), vil vi henvise til et 

meget relevant punkt for søknaden vår: «Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate 

oppføring av naust og brygge skal også tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-

metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til de allmenne interesser som er 

angitt foran, og mulighetene for felles brygger og naust bør også vurderes.» (Med 



Planretningslinjens begrep «brygge» må her vel forstås kai/flytebrygge etc. for utlegg av 

båt, og ikke brygge i betydningen av et hus). 

Vi mener, på bakgrunn som redegjort ovenfor, at ingen av hensynene bak lovens 

formålsparagraf, eller hensynene bak bestemmelsene i loven blir vesentlig tilsidesatt ved å 

innvilge en dispensasjon. 

Når det gjelder i lovens §19-2 Dispensasjonsvedtaket, om at krav til at «fordelene med å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering», henviser vi til 

redegjøring i «Søknad om dispensasjon», men kan i stikkords form her nevne: 

-Sikkerhet for liv og helse. 

-Tilgjengelighet forbrukere og bevegelseshemmede. 

-Aktivum bor barn og unge (Krabbefiske, bading mv.) 

-Bifall fra stedets grunneiere, som ser fram til en uhindret ferdsel for sine båter. (Dagen 

løsning med båter på svai og dragertau er til hinder).  

Vi mener med dette at alle i lovens bestemmelser er oppfylt i nødvendig grad til at 

dispensasjon kan innvilges. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen forstår ikke begrepet «brygge» som kai/flytebrygge etc. Dersom dette skal være et 

moment som skal tillegges vekt (fritidsfiske) så må bruken være til fritidsfiske, ikke privat 

flytebrygge. Videre vurdering i Kommunedirektøren vurdering» 

14. Avslutningsvis, til ettertanke, vil vi påpeke at hvis kommunen skal håndheve et påbud om 

at alle småbåter skal samles i egne småbåthavner, så synes vi det er meget urimelig. Det vil 

praksis bety at det er innført et byggeforbud mot naust og (flyte)brygger i Frøya kommune, 

utenom småbåthavnene. Slik som i tilfelle med vår søknad. Vi (og andre) er også avhengig 

av å ha et naust i småbåthavnen. Er det da slik at kommunen vil innløse våre naust og stille 

nye naust til disposisjon i småbåthavnen? 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Det finnes egne områder avsatt til naust/sjøhus og småbåthavn. I områder der det i sjø er avsatt 

til småbåthavn, er det på land som regel avsatt til et byggeformål. Dette kan være «annen 

bebyggelse og anlegg», «næring», «naust/sjøhus» osv. Det er ikke slik at når et område er avsatt 

til naust så har man automatisk rettighet til flytebrygge. Det å skulle kreve at kommunen skal 

innløse naust og stille nye tomter i en småbåthavn, på bakgrunn av at det i reguleringsplanen 

ikke er regulert området for flytebrygge,r er urimelig krav og er ikke relevant i en 

dispensasjonssak.»  

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. 

Det er følgende merknader til saken: 

 Merknad Kommentar fra rådmann 

Fylkesmannen 

09.12.2019 

Innledningsvis ønsker vi å råde 

kommunen til å følge intensjonen 

i kommuneplan om å samle denne 

type anlegg til felles 

småbåtanlegg. 

Tiltaket er veldig omfattende og 

vil gi et helt annet inntrykk av 

anlegget rundt naustet/sjøhuset 

Tatt til etterretning 



enn hva som er tilfelle i dag. 

Tiltaket vil med sitt store omfang 

bidra til økt privatisering av 

området, og vil begrense 

allmennhetens tilgang til 

strandsonen. I henhold til Statlige 

planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs 

sjøen skal byggeforbudet i 

strandsonen i Frøya kommune 

praktiseres strengt. En tillatelse til 

dette tiltaket vil kunne føre til 

presedens der en vil kunne 

forvente å få flere liknende 

søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av 

areal til naust, og tiltaket ligger i 

ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til 

reguleringsplanens pkt. 4.8, at 

hver hyttetomt har rett til 

sjøhus/båtplass. Søker mener 

videre at det etter dagens standard 

er ensbetydende med flytebrygge. 

Så langt vi kan se er naust kun 

nevnt i § 2 og vi kan ikke se at 

noen av paragrafene har 

underpunkter – dvs. punkt 4.8 

finnes ikke. Om 

reguleringsplanen hadde 

inneholdt et slikt punkt hadde det 

likevel ikke vært ensbetydende 

med at hver hytte har rett på egen 

flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til 

kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere 

felles småbåtanlegg. 

Kommuneplanen inneholder vel 

63 småbåthavner med ulik 

planstatus og størrelse. Disse er 

plassert etter en vurdering av hvor 

det er eksisterende anlegg og 

eksisterende planer. Det er avsatt 

areal i sjø. 

Med bakgrunn i dette er 

Fylkesmannens faglige råd at det 

ikke blir gitt dispensasjon til 

tiltaket. 



Fylkeskommunen 

28.10.2019 

Vi viser til deres oversendelse 

datert 18.oktober 2019. 

Det søkes dispensasjon fra PBL § 

1-8, samt dispensasjon fra 

FNAFF-formålet i 

kommuneplanens arealdel for 

etablering av flytebrygge med 

gangbro på eiendommen 

57/1. Omsøkte tiltak kommer i 

tilknytning til felles naust for 

eiendommene 57/31 og 37. 

Fylkeskommunen ønsker å minne 

om at strandsonen er gitt et 

spesielt vern gjennom en 

nasjonal bestemmelse direkte tatt 

inn i PBL §1-8 (bygge- og 

deleforbudet i 

strandsonen). Målet om å bevare 

strandsonen mest mulig urørt gjør 

at det skal mye til 

før dispensasjon kan gis. Selv om 

små flytebrygger kan fortone seg 

som relativt 

beskjedne inngrep i strandsonen, 

vil mange enkeltflytebrygger 

samlet sett medføre 

betydelige inngrep i strandsonen 

og dermed medvirke til å 

undergrave 

strandsonevernet. Ved 

samlokalisering av kai- og 

flytebryggeanlegg vil det redusere 

antallet inngrep i strandsonen og 

resultere i mindre privatisering av 

strandsonen. 

Området framstår som privatisert, 

og vil etter våre vurderinger ikke 

endre dagens 

situasjon vesentlig. Rent generelt 

vil vi oppfordre kommunen om å 

stille krav til at 

flytebrygger skal dekke behovet 

for flere i nærliggende område. 

Ut over dette har vi ikke 

merknader til omsøkte tiltak. 

Tatt til orientering 

Uttalelsene kan sees i sin helhet som vedlagt dokument i saken  

 

Søkers begrunnelse: 

Det ønskes en mer estetisk og enhetlig løsning med gangbro og flytebrygge som en intrigert del av 

sjøhusanlegget, hvor det vektlegges bruk av materialer og konstruksjon som vil gi et mer solid og 

varig inntrykk enn dagens kai som må rivet.  

Søker mener tiltaket ligger innenfor planens hensyn når det kommer til ferdsel og friluft. 

Flytebryggen vil bli et aktivum for de som er glad i friluftsliv på sjøen. 



Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Rettslig utgangspunkt: 

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen 

skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. 

Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn 

for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd 

enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann 

Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak 

og terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens 

interesser, samt å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av 

formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet 

og medvirkning. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger for samfunnet, likeverd og tas 

hensyn til barn og unges oppvekstmiljø samt estetisk utforming av omgivelsene. 

Det er i kommunens arealer avsatt spesifikke områder der det tillattes tiltak. For areal i sjøen for 

omsøkte tiltak er det kun tillatt med tiltak tilknyttet akvakultur. Bestemmelsenes formål er å hindre 

enkeltvis tiltak langs sjøen og tiltak som bidrar til privatisering.  

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold. 

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller planter 

på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller vernede 

vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 



 

Vurdering av naturmangfoldloven 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket 

vil ikke true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 

marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 

12 er vurdert. 

Kommunedirektørens vurdering 

Områdene på land er regulert, mens områdene i sjø inngår i kommuneplanens arealdel (KPA) Det 

er KPAs kombinasjonsformål i sjø det søkes dispensasjon fra. Planformålet FNAFF er 

kombinasjonsformål for ferdsel, fiske, akvakultur, natur i sjø. Tiltaket vil ligge i brytingspunktet 

mellom reguleringsplan og kommuneplan, der eiendomsgrensen og kystkonturen er inntegnet. Det 

er av Kommunedirektørens vurdering at tiltaket derfor også kommer i konflikt med byggeforbudet 

i strandsonen jfr. pbl. § 1-8. En tillatelse fordrer derfor dispensasjon fra byggeforbudet jfr. § 1-8. 

Fylkesmannen skriver i sin vurdering følgende: 

«Tiltaket er veldig omfattende og vil gi et helt annet inntrykk av anlegget rundt naustet/sjøhuset 

enn hva som er tilfelle i dag. Tiltaket vil med sitt store omfang bidra til økt privatisering av 

området, og vil begrense allmennhetens tilgang til strandsonen. I henhold til Statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen skal byggeforbudet i 

strandsonen i Frøya kommune praktiseres strengt. En tillatelse til dette tiltaket vil kunne føre til 

presedens der en vil kunne forvente å få flere liknende søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av areal til naust, og tiltaket ligger i ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til reguleringsplanens pkt. 4.8, at hver hyttetomt har rett til 

sjøhus/båtplass. Søker mener videre at det etter dagens standard er ensbetydende med 

flytebrygge. Så langt vi kan se er naust kun nevnt i § 2 og vi kan ikke se at noen av paragrafene 

har underpunkter – dvs. punkt 4.8 finnes ikke. Om reguleringsplanen hadde inneholdt et slikt 

punkt hadde det likevel ikke vært ensbetydende med at hver hytte har rett på egen flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel med kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere felles småbåtanlegg. Kommuneplanen inneholder vel 63 

småbåthavner med ulik planstatus og størrelse. Disse er plassert etter en vurdering av hvor det 

er eksisterende anlegg og eksisterende planer. Det er avsatt areal i sjø.» 

Kommunedirektøren i Frøya kommune er enig i Fylkesmannens vurdering i denne saken. Tiltaket 

vil bidra til økt privatisering i strandsonen og er ikke i tråd med de Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø og vassdrag. På denne måten er ikke tiltaket i tråd 

med kommuneplanens intensjon om å samlokalisere tiltak for å hindre spredt nedbygging av 

strandsonen. Det er videre enn viss fare for at saken vil skape presedens for lignende saker i 

fremtiden. 

Selv om det foreligger som en fordel at kai/landgang vil bli fjernet, ønsker ikke kommunen at det 

legge ut nye enkeltvise flytebrygger. Det er i reguleringsplanen Dragsens øst (plan-id: 

1620200306) regulert eget område til småbåthavn, ca. 380 meter fra omsøkt tiltak. Kommunen 



mener det er helt innenfor å forvente at disse områdene blir tatt i bruk før man begynner i gi 

dispensasjon.  

På grunnlag av vurderingen ovenfor konkluderer kommunedirektøren med at tiltaket vil tilsidesette 

hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. Da vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative er 

det ikke grunnlag for å vurdere en vekting av fordeler og ulemper ved tiltaket. 

Forhold som ikke er vurdert, er av kommunedirektøren ansett å ikke være relevant for 

behandlingen av utfallet i denne saken. 

Konklusjon 

Kommunedirektøren tilrår at det ikke gis dispensasjon for utlegging av flytebrygge med tilhørende 

landgang som omsøkt. Vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt 
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Frøya kommune 
Postmottak@froya.kommune.no 
Byggesak 

Deres ref. Saksnr.: 19/1929-2 Løpenr.: 10113/19 

Saksbehandler: Andrea Øiahals Slungard 

 

Søknad om dispensasjon for tiltak i byggegrense mot sjø vedrørende eiendom: Gnr. 57, 

Bnr. 37, Dragsnesveien 242, 7273 Norddyrøy 

Tiltakshaver: Egil Orseth 

Adresse: Gamleveien 6F, 1400 Ski, Telefon: 970 17 805, e-post: egorz@online.no 

 

Jeg søker herved om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

Jeg søker om dispensasjon etter pbl §19-1, permanent. 

Jeg søker om dispensasjon fra overnevnte plans byggegrense mot sjø, for å kunne legge ut en 

flytebrygge med landgang og bygge en tilhørende gangbro i tilknytning til felles sjøhus/naust for 

eiendommene Dragsnesveien 242 og 244. 

Generell info: 

Sjøhus/naust er felles for begge eiendommene, hvor hver av partene har sin halvdel. Eiere av 

Dragsnesveien 244 er Anne Mari og Gunnar Sletvold. Det omsøkte prosjektet vil bli felles for begge 

eiendommene.  

Grunneiere av Gnr. 57, Bnr. 1 er Gunn og Øystein Tømmervåg, som begge har gitt sitt samtykke til 

prosjektet. 

Se vedlegg: Godkjenning av tiltak -flytebrygge/Nabovarsel 06.08.2019 

Prosjektet ligger i området som omfattes av reguleringsplan: "Dragsnes hytteområde", som skal 

videreføres i sin helhet i ny kommuneplan. 

Undertegnede står som tiltakshaver og ansvarlig for utførelsen. 

Kort beskrivelse av prosjektet: 

Planen er å bygge en gangbro ut til et skjær/fløe utenfor sjøhuset, slik at en kan legge ut en 

flytebrygge med tilhørende landgang utenfor fløa. 

Gangbroen vil bli bygget som en forlengelse av en prosjektert plattform/kaifront foran sjøhuset, slik 

at dette utgjør en naturlig og enhetlig enhet. 

Se vedlegg: Arrangement av uteområde.....Gnr. 57 Bnr.37.   Profiltegning 31.07.2019 

Se vedlegg: Plantegning/situasjonsplan. 



Side 2 
 

 

Bakgrunn for Dragsnes hytteområde: 

Dragsnes hytteområde er et avgrenset område på enden av Dragsnesveien. Det ligger på et nes, kalt 

Strømskaget, og er for det meste omsluttet av en relativt sterk tidevannsstrøm, Dragsnesstraumen. 

Området ble på slutten av 1970-tallet regulert til et hytteområde med 15 tomter og tilhørende 

sjøhus, for at barna til Anna og Anton Skarshaug skulle få mulighet til å bygge hver sin hytte på 

eiendommen. Planen ble gitt dispensasjon fra Strandplanloven og stadfestet av Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag den 1.10.1980. 

I dag er det, med ett unntak, barnebarn og oldebarn av Anna og Anton som har eiendommene. 

Bakgrunn for prosjektet: 

Hytteeiendommen Dragsnesveien 242 er i dag den eneste som ikke har tilgang til en flytebrygge. En 

flytebrygge er etter hvert blitt mer nødvendig både av sikkerhetsmessige grunner, for å kunne bruke 

båt og ha utbytte av sjølivet, som er en meget viktig del av livet på hytta.  

Båten ligger i dag på bøye, relativt langt fra land på grunn av grunt vann nært land og nødvendig 

sikkerhetsavstand til en fløe, og med en robåt på dragertau som landgangsbåt. 

Vi har i dag en 16m lang kai/gangbro, som ligger ca. 5 m fra, og parallelt med sjøhuset og ut til 

fjæremålet. Kaia blir benyttet for komme inn og ut av båten når tidevannet tillater det, og som feste 

for landtau for båten som ligger på svai/bøye. Kaia kan dessverre bare brukes ved halvflødd og flo sjø 

fordi det er så grunt utenfor at båten feller opp når tidevannet blir lavt. En er ellers henvist til å klatre 

i en steinete, glatt blæretangfjære for å komme opp i robåten for å ro ut til småbåten.  

Kaia er ca. 35 år gammel og har behov for betydelig renovering. Fundamentene er delvis 

forvitret/vasket ut, og både dekke og pilarer er angrepet av råte. 

Det planlegges derfor å rive kaia og erstatte den med en ny (gangvei) i forlangelsen av en 

plattform/kaifront foran sjøhuset og ut til en fløe/skjær rett ut for sjøhuset. Slik at det blir mulig å 

legge ut en flytebrygge utenfor fløa. Terrenget og sjøbunnen utenfor sjøhuset/lundbrua er dessverre 

så grunt og uegnet at en må utenfor fløa for at det er dypt nok ved lavvann til å kunne legge ut en 

flytebrygge. 

Detaljert beskrivelse av prosjektet: 

Lengde på gangbro vil bli ca. 15 m, og bredde ca. 1,80 m. Flytebryggen vil bli av en prefabrikkert type, 

ca. 6x2,5m. Landgangen vil også bli av en prefabrikkert type. Gangbroen bygges med søyler av 

sjøvannsbestandig betong som armeres med kamstål og boltes til fjell, med tilstrekkelig avstivere for 

å sikre stabilitet og kunne ta opp horisontale krefter. Søyleforskaling av ekstra tykke og solide PVC-

rør, av type som benyttes i offshore industrien. Dekke og dragere med trykkimpregnert tre. 

Gangbroen vil bli sikret med rekkverk på den ene siden. Det legges vekt på at anlegget gis et enhetlig 

og solid preg. 

Argumenter for en dispensasjon: 

Reguleringsplanen gir hver hyttetomt rett til sjøhus/båtplass på området avsatt til sjøformål. 

(Reguleringsplanens pkt. 4.8 -Sjøhustomter og sjøhus). Etter dagens standard er vel en båtplass 

ensbetydende med flytebrygge. Det er da også tilfelle for de aller fleste på Dragsneset. 



Side 3 
 

Mer estetisk og enhetlig løsning med gangbro og flytebrygge som en integrert del av sjøhusanlegget, 

hvor det legges vekt på bruk av materialer og konstruksjon som vil gi et mer solid og varig inntrykk 

enn dagen kai -som rives. 

Gangbroen, kan om en vil, betraktes som en renovering av dagens kai, slik at det som er nytt vil bli 

selve flytebryggen med tilhørende landgang. 

Med hensyn på kommuneplanens formål mener jeg prosjektet ligger innenfor planen med hensyn på 

ferdsel og friluft. En flytebrygge vil bli et aktivum for oss som er glad i et friluftsliv på sjøen og som 

gjør det mulig å nyte båtlivet lengre inn i alderdommen. Og ikke minst vil den bli attraktiv blant den 

yngre garden for krabbefiske og som badeplattform. 

Sjøområdet utenfor, som utgjør en liten avgrenset bukt med en omflødd holme, er grunt og lite 

egnet for fiskeriformål og aquaformål. Slik sett strider prosjektet neppe med formålet i arealplanen. 

Med hensyn på ferdsel vil prosjektet ikke endre tilgjengeligheten i forhold til dagens situasjon. 

Dagens løsning med bøye og landtau er til hinder for grunneierens båter, som har sin flytebrygge 

innerst i bukta. På grunn av landtauet har han en relativt trang passasje mellom bøya og holmen for å 

komme ut. Ved lavvann kan det være spesielt problematisk for uerfarne, og èn grunn til at det har 

skjedd uhell. Disse forhold vil løse seg med vår flytebrygge lengre øst. Grunneieren ser da også fram 

til en slik løsning. 

HMS. En flytebrygge vil gi en stor forbedring med hensyn på sikkerhet og vil redusere faren for skader 

og risiko for alvorlige uhell. Spesielt når en er alene om å håndtere båt og utstyr er det en utfordring 

å klyve i tangfjæra, ut og inn av båt, bale med fortøyninger etc. Ikke minst de dagene det er litt vind 

vil en flytebrygge gjøre det lettere og trygger for alle. 

3 vedlegg:  

1 Godkjenning av tiltak -flytebrygge/Nabovarsel 06.08.2019 

2 Arrangement av uteområde.....Gnr. 57 Bnr.37.   Profiltegning 31.07.2019 

3 Plantegning/situasjonsplan. 

 

 Vi håper på en positiv avgjørelse og står svært gjerne til rådighet for mer informasjon hvis det skulle 

være behov, eller at vi har uteglemt noe. 

 

Ski 24.09.2019 

Med vennlig hilsen 

 

Egil Orseth 
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Til Frøya kommune 

Attn. Espen Skagen, Rådhusgata 25, 7260 Sistranda 

Angående Gnr. 57 Bnr. 37, Dragsnes hytteområde. Deres referanse:19/1929 

Tilleggsopplysninger angående ny vurdering av dispensasjonssøknad. 

Hei. 

Vi mener at det har vært noen feil og uklarheter forut i denne saken, kanskje litt mangelfull 

dokumentasjon også. Men vi er tilfreds med at det vil bli foretatt en ny vurdering på bakgrunn av nye 

momenter. 

 Og vi vil på denne måten, for at ting skal være tydelige og presiser, gjenta og utdype noen av våre 

anmerkninger og vurderinger, samt vedlegge nye tegninger og plankart etc. med forbedret kvalitet 

og informasjon. 

Angående: 

1) «e-post til ordfører». vi mener at e-post til ordfører Kristin Strømskag, 20.01.20 «Vedrørende 

formannskapsak nr. 16/20» er relevant for vurderingen, og bør vedlegges saksdokumentene. 

2) «e-post til formannskapets medlemmer». Det samme bør e-post til formannskapets 

medlemmer 21.01.20, «Sak 16/20 Dispensasjon fra byggegrense i strandsonen» bli. 

3) Feil søknad! Det var feil søknad, nemlig «Søknad om godkjenning av tiltak i forbindelse med 

vedlikehold og nye etc …04.08.19» som har vært gjenstand for behandling, og ikke vår «Søknad om 

dispensasjon fra byggegrense …… 24.09.19». Vi vil be om at den «riktige» søknaden blir vurdert. 

 

Våre anmerkninger nedenfor refererer seg til Rådmannens saksframlegg og innstilling til 

formannskapsmøte 22.01.2020, hvor saken ble utsatt for å utrede nye momenter som kom 

til i etterkant. 

4) Felles småbåthavn! Å bruke en felles småbåthavn, et eller annet sted på Frøya, er helt 

urealistisk for begge brukere som alternativ til flytebrygge front av naust/sjøhus. Vi drar opp båtene 

når vi ikke bruker hytta, og har motorer og sjøredskaper mm oppbevart i naustet. Å ha en robåt/ 

småbåt liggende i en småbåthavn, langt unna, ubevoktet uten tilsyn er ikke mulig. Vi bruker hyttene 

til alle årstider i all slags vær og vind. Å måtte flytte båt fra en småbåthavn, over åpne strekninger til 

naustet, vil i enkelte tilfelle være (umulig) og risikabelt for liv og helse. Det samme gjelder hvis en 

skulle hente/levere sjøredskap/fangst fra naustet. En ville også være avhengig av transport mellom 

småbåthavn og hytta. Og hva med de gangene en ikke har med bil? Dette og en rekke andre 

praktiske forhold gjøre det umulig for oss å kunne leve med en slik løsning.  

At Frøya kommune, gjennom kommuneplanen, ønsker å legger til rette for flere småbåthavner er 

prisverdig, men vi tror ikke at intensjonen har vært å tvinge brukere av allerede eksisterende 

naust/sjøhus i spredt bebyggelse, over til disse stedene. Her må det være rom for individuelle 

vurderinger. 

Dessuten er det i reguleringsplanen for «Dragsnes Gnr. 57 Bnr.1» avsatt to områder for sjøhustomter 

og sjøhus. Det er en forståelse for at også området utenfor i strandsonen i tilknytning til sjøhusene 

kan benyttes til sjørelaterte formål. Dette er da også realiteten i dag, og bør være helt i tråd med 
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intensjonen i kommuneplanen (samle bebyggelse og anlegg). At det i etterkant av reguleringsplanen 

ble vedtatt å sette en byggegrense i strandsonen, bør etter vårt syn ikke være et hinder for at vi får 

adgang til å benytte området utenfor naustet.  

Vi mener derfor at et avslag på dispensasjonssøknaden, begrunnet med at kommuneplanen har 

avsatt visse områder til småbåthavner, ikke er god nok grunn. Området avsatt til dette formålet på 

«Dragsnes hytteområde», kan vel like gjerne defineres som småbåthavn. 

Det henvises til vedlagte plankart. 

5) Reguleringsplanens rett til båtplass bestrides. Rådmann og Fylkesmann 

bestrider/underkjenner at det finns et punkt 4.8 i reguleringsplanen, hvor hver hytte gis rett til en 

båtplass. De anerkjenner kun REGULERINGSBESTEMMESEN § 1 til §11, side 1 og 2, og at 

bestemmelsene i RGULERINGSPLANEN ikke eksisterer med begrunnelse i at de ikke er å finne i de 

respektive arkiver.  

Vi bemerke at det et to hytter som i denne omgang skal benytte en eventuelt flytebrygge.   

Se vedlegg: REGULERNGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR «DRAGSNES» 

GNR. 57 BNR. 1. 

Vi mener at punkt 4.8 i reguleringsplanen fortsatt er gyldig, og vedlegger det vi mener er hele 

dokumenter og overlater til Formannskapet å vurdere innholdet. 

6) Påstand om økt privatisering av strandsonen. Rådmann og Fylkesmann begrunner avslag 

med at det vil føre til økt privatisering. Dette mener vi er direkte feil, da det omsøkte tiltaket tvert 

imot fører til redusert privatisering, ved at et en del området åpnes opp når eksisterende kai/gangbro 

rives (markert med sort på vedlagte plantegning).  

Tiltaket er plassert i forlengelsen av området foran naustet, (markert med rødt på plantegning), hvor 

strandsonen allerede er båndlagt med anlegg, (lundbruer og kaifront på sjøhus). Dessuten vil en del 

av sjøområdet vet for naustet bli «frigitt» (til grunneiers glede) når tiltaksøkers båter flyttes 

flytebryggen. 

Hvis en kan si at den nye gangveien erstatter den gamle (omtrent like store), så er det egentlig bare 

selve flytebryggen som er et nytt element. 

Vi mener at tiltaket vil føre til redusert privatisering. 

7) Plan og bygningsloven versus Friluftsloven. Her bør det, etter vår mening, også gjøres en 

vurdering opp mot «Lov om friluftslivet» Rent generelt kan det sies at reguleringsområdet bærer 

preg av privatisering. Ca. 300m før området, hvor veien blir privat, møter man et skilt med «privat 

vei, ingen snuplass»! Selve reguleringsområdet «Dragsnes hytteområde» er stengt med bom, som er 

låst når ingen er tilstede i hyttene. Langs hele grensen, og et godt stykke ut i fjæremålet, går det 

sauegjerder. 

Når det gjelder det omsøkte tiltaket, er det mulig å si at det kan oppfattes som en del av 

gårdsrommet til hytta, som ligger 5-6 meter fra naustveggen. Ifølge «friluftsloven» gis eier/bruker 

sterke rettigheter med hensynet på privatlivets fred og allmennhetens adgang til området, og om å 

vise tilbørlig hensyn. 

Vi mener det også er på sin plass å vurdere tiltaket ut fra «Friluftslovens bestemmelser», om hvorvidt 

«tiltaket fører til ytterligere privatiserer av strandsonen» er relevant med hensyn til allmennhetens 

interesser, -når området allerede er privatisert? 
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8) Stort omfang, veldig omfattende? Fylkesmannen begrunner også sitt råd om avslag på at 

tiltaket er veldig stort og omfattende. Nå er ikke vi av samme oppfatning, og som vi har vist ovenfor 

er i prinsippet det eneste nye bygningselementet selve flytebryggen. At sjøområdet utenfor naustet 

er utfordrende med hensyn på flytebrygge, er vi ikke særlig happy med, men etter mange vurdering 

er vi kommet fram til dette vi mener er den beste løsningen for et sikkert, og langt mer universelt 

utformet og tilrettelagt båtliv. 

Vi mener at tiltaket ikke er vesentlig større enn dagens situasjon, da det i prinsippet bare er selve 

flytebryggen som tilkommer som et nytt element. 

9) Danne/påberope presedens.  Fylkesmannen mener at tiltaket vil danne presedens for flere 

framtidige søknader. En slik argumentasjon kan i dette tilfelles snus tvert om, ved at vi påberoper oss 

presedens, siden det allerede er 11 flytebrygger i Dragsnes-grenda, og at vi som de eneste i området, 

ikke har tilgang til en flytebrygge bør behandles likeverdig.  

Tiltakssøker har forståelse for at Frøya kommune vil søke å begrense områder med anlegg i 

strandsonen. Men her er det snakk om å videreutvikle et område, som for mange år siden er regulert 

til fritidshus, sjø og sjørelatert bygg og aktiviteter, hvor så å si hele reguleringsområdet ligger 

innenfor «Plan og bygningslovens» definisjon av strandsonen.  

10) Fylkeskommunen kommentar. Fylkeskommunen mener at området framstår som privatisert 

og at tiltaket ikke vil endre dagens situasjon vesentlig. 

Vår oppfatning av fylkeskommunens vurdering er derfor at tiltaket ikke er i strider med formålet til 

loven. 

 11) Vi er uenig med Fylkesmann og Rådmann sin begrunnelser for å avslå søknad om 

dispensasjon, med at tiltaket vil føre til økt privatisering i strandsonen. 

Vi mener derimot at privatiseringen av strandsonen vil bli redusert, i og med at én konstruksjon 

(Kai/gangvei) vil bli fjernet fra strandsonen, og ingen nye konstruksjoner kommer i tillegg hvor 

strandsonen ikke allerede er bebygd. Se pkt. 6 ovenfor. 

Statens planretningslinjer skiller mellom pressområder eller ikke innad i kommunene, med hensyn på 

vurdering av hvor restriktiv en skal være med dispensasjoner. Dragsnes hytteområde kan vel neppe 

sies å være i kategori pressområde. 

Planretningslinjenes ønske om felles brygge og naust er oppfylt. Naustet er felles for 2 eiendommer 

(naust er delt lang mønet i to like store deler, flytebryggen vil også bli felles.) 

Med hensyn på allmennhetens tilgang til området har vi påvist at den blir mer tilgjengelig etter 

tiltaket enn før tiltaket, og slik sett i tråd med Planretningslinjene, og ikke i strid med dem, slik det 

hevdes! Tiltaket ligger på et areal som i reguleringsplanen er avsatt til formålet. Innenfor 

reguleringsområdet er det også avsatt et betydelig område som friareal med tilgang til både sjø og 

land. Her er det rikelig plass for allmennheten. Og skulle allmennheten ha behov for å gå i land på 

brygga, er det vel innen som nektet dem det. 
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12) Vår oppfatning av tiltaket i forhold til Pbl.. § 19-2. Dispensasjonsvedtaket. 

Sitat §19-2: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 

eller hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt». 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling §1-1. Lovens formål. 

Angående hensynene bak lovens formålsparagraf 

Vi kan ikke se at tiltaket vil vesentlig tilsidesette noen av hensynene som er relevante i lovens 

formålsparagraf, men tvert om, er tiltaket i tråd med flere punkter i lovens formålsparagraf. 

Angående hensynene bak bestemmelsene. 

Bestemmelsen vi søker dispensasjon fra, er §1-8, Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 

De «Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø» sier at følgende 

retningslinjer legges til grunn:  

-Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål som 

for eksempel, friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, 

fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. 

Vår vurdering av betydningen av de enkelte formål er at for: 

 «Friluftsliv», først og fremt ha stor positiv betydning for oss som skal bruke tiltaket, for fritidsfiske, 

generell bruk av båt og sjøsport mv.   

«Naturvern» ingen spesiell betydning, utover fiskeplass for hegre, hvileplass for måse og annen 

sjøfugl mv., og en sjelden gang solplass for sel. (Observasjoner på naboens flytebrygge). 

«Naturmangfold» Ingen, utenom som ovenfor. 

«Kulturminner», det er ingen kjente kulturminner knyttet til stedet for tiltaket. 

«Kulturmiljø», en dominerende del av kulturmiljøet i strandsonen på Dragsneset i dag er naust, 

sjøhus, brygger, kai og flytebrygger. Tiltaket vil slik sett komplettere, og passe godt inn i det 

eksisterende kulturmiljøet. 

«Landskap», medfører ingen inngrep i landskapet. Det er selvfølgelig en viss konstruksjon, men ingen 

ting som ikke naturlig hører til i kulturlandskapet. 

«Fiskerinæring», det er ingen fiskerinæring på stedet. Det er dessuten svært lite egnet for et slikt 

formål. 

«Havbruk», totalt uegnet for formålet. Hele Dragsnes-bukta er full av fløer og holmer, og knapt noe 

sted på hele området som er dypere enn 5 meter. 

«Annen samfunnsmessig betydning», når det gjelder tilgjengelighet til sjø for allmennheten vil den 

bli større, ikke mindre med tiltaket, som redegjort for (pkt. -6) i dette dokumentet. (Nå kan det vel 

også tillegges at allmennheten dessverre har vært ganske fraværende . Allmennheten på Dragsnes 

hytteområde har til nå bare utgjort de som «tilhører» stedet, eller deres gjester.) 
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13) Fra Statens retningslinjers avsnitt 6.2 (som gjelder for Frøya kommune), vil vi henvise til et 

meget relevant punkt for søknaden vår: 

«Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges 

vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til 

de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles brygger og naust bør også 

vurderes.» 

(Med Planretningslinjens begrep «brygge» må her vel forstås kai/flytebrygge etc. for utlegg av båt, og 

ikke brygge i betydningen av et hus). 

Vi mener, på bakgrunn som redegjort ovenfor, at ingen av hensynene bak lovens formålsparagraf, 

eller hensynene bak bestemmelsene i loven blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge en dispensasjon.  

Når det gjelder i lovens §19-2 Dispensasjonsvedtaket, om at krav til at «fordelene med å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering», henviser vi til 

redegjøring i «Søknad om dispensasjon», men kan i stikkords form her nevne:  

-Sikkerhet for liv og helse. 

-Tilgjengelighet forbrukere og bevegelseshemmede. 

-Aktivum bor barn og unge (Krabbefiske, bading mv.) 

-Bifall fra stedets grunneiere, som ser fram til en uhindret ferdsel for sine båter. (Dagen løsning med 

båter på svai og dragertau er til hinder). 

Vi mener med dette at alle i lovens bestemmelser er oppfylt i nødvendig grad til at dispensasjon kan 

innvilges. 

 

14) Avslutningsvis, til ettertanke, vil vi påpeke at hvis kommunen skal håndheve et påbud om at 

alle småbåter skal samles i egne småbåthavner, så synes vi det er meget urimelig. Det vil praksis bety 

at det er innført et byggeforbud mot naust og (flyte)brygger i Frøya kommune, utenom 

småbåthavnene. Slik som i tilfelle med vår søknad. Vi (og andre) er også avhengig av å ha et naust i 

småbåthavnen. Er det da slik at kommunen vil innløse våre naust og stille nye naust til disposisjon i 

småbåthavnen? 

 

Ski 02.02.2020 

Med vennlig hilsen 

Egil Orseth, 

 970 17 805 

Gamleveien 6F, 1423 Ski 
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Til Frøya kommune 

Ved ordfører Kristin Strømskag 

 

Vedrørende formannskapsak  nr. 16/20  21.09.2010 

Flytebrygge Dragsnes 

Jeg er i dag blitt oppmerksom på at Frøya formannskap i morgen skal behandle min søknad om 

utlegging av flytebrygge m.m. på Dragsneset. Og med en innstilling fra Rådmannen til ugunst for meg 

(oss). 

Jeg har i hast gått gjennom sakspapirene til saken og funnet feil og mangler ved saksframstillingen, i 

tillegg til urimelige vurderinger av prosjektet. 

Det er å beklage at jeg ikke har fått sakspapirene til gjennomsyn før saken skal til politisk behandling. 

Dette er etter mitt skjønn en glipp i saksbehandlingen.  

 

Så til noen anmerkninger jeg i denne omgang vil gjøre til saksframlegget: 

1 Under «Saksopplysninger» på side 1 står det at tiltaket vil erstatte en flytebrygge som er 

på eiendommen. Det er feil, det er ingen flytebrygge på eiendommen. 

 

2 Ad fylkesmannens merknader:  

 

2.1   Fylkesmannen bruker uttrykk som «Veldig omfattende» og «Sitt store omfang»   

 

Dette gir et misvisende inntrykk som om at det var et stort prosjekt som skulle reise seg i 

fjæra.  Mens det i realiteten er snakk om en liten og smekker konstruksjon som er 

kostnadsberegnet til kr. 42 000, inklusiv en liten prefabrikert flytebrygge (den minste som 

Kongsvoll Plast leverer) og landgang fra samme fabrikk. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

 

2.2 Fylkesmannen sier videre «at tiltaket med sitt store omfang vil bidra til økt privatisering 

av område og begrense allmenhetens tilgang til strandsonen»  

 

Dette er etter en direkte feilvurdering, da det er det sikk motsatte som skjer. Fordi hele 

tiltaket er planlagt bygget foran naustet og den eksisterende kaia (som vist på vedlegg) 

vil bli revet, slik at en større del av strandsonen enn før tiltaket vil bli tilgjengelig. 

Tiltaket vil med andre ord øke allmenhetens tilgang til strandsonen. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

 

2.3 Fylkesmannen sier at en tillatelse til dette prosjektet vil kunne danne presedens der en 

kan forvente lignende søknader i framtiden. 



Dette stemmer ikke med virkeligheten, da det per i dag er 11 elleve flytebrygger i grenda 

Dragsnes. Jeg og min hyttenabo, som i fellesskap står bak dette tiltaket, er faktisk de 

eneste i hele grenda som ikke har tilgang til en flytebrygge. 

Vi bør faktisk kunne påberope oss presedens for at søknaden vår blir godkjent. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

 

2.4 Fylkesmannen mener at reguleringsplanens pkt. 4.8 vedrørende den enkelte hytteeiers 

rett til sjøhustomt og båtplass, ikke finnes. 

At fylkesmannen insinuerer at jeg har diktet opp dette er direkte sårende. Jeg har i 

forbindelsen med søknaden oversendt en kopi av denne delen av reguleringsplanen til 

Frøya kommune, att. Espen Skagen.  

 

Der står blant annet, sitat «I sjøhusområdet på sørsiden av vegtraseen , skal alle 

hyttene…ha rett til sjøhus/båtplass. Likeså skal alle på nordsiden… ha rett til…» 

 

Fylkesmannens mener at et det likevel ikke var ensbetydende med at hver hytte hadde 

hver sin egen flytebrygge. 

 

Det er da heller ikke tilfelle, da flytebryggen skal deles med hytte nabo gnr. 57 bnr. 31 

 

Dette må derfor etter min mening anføres som et argument for søknaden. 

 

 

Det er også flere punkter i saksframstillingen jeg kunne ønske å uttale meg om, men p.g.a. tidsnød 

må jeg begrense meg til dette. 

Generelt vil jeg si at det burde vært en forutgående dialog mellom parten før saken legges fram til 

politisk behandling. 

For Frøya kommune og de fylkeskommunale og statlige etaten er dette kanskje bare en liten fillesak, 

men for meg er den en meget stor og avgjørende sak. 

 

Jeg vil be om at mine anmerkninger blir lagt fram og vurdert i tirsdagens formannskapsmøte.  

 

Med vennlig hilsen 

Egil Orseth/ 970 17 805 

Gamleveien 6F, 1423 Ski 

20.01.2020 

 

 

 



Til medlemmene av Frøya formannskap 

kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no 

knutarne.stromoy@froya.kommune.no 

lenedahlo.skarsvag@froya.kommune.no 

arvid.hammernes@froya.kommune.no 

geir.meland@froya.kommune.no 

berit.flamo@froya.kommune.no 

dordi.hammer@froya.kommune.no 

 

Sak 16/20 Dispensasjon fra byggegrense i strandsonen 

 

Jeg henvender meg på denne måten til dere i Frøya formannskap fordi dere i morgen, 21.01.20 skal 

behandle sak 16/20, angående min søknad om dispensasjon fra byggegrense i strandsonen. 

Jeg sendte i går et e-postbrev til ordføreren angående saken, fordi jeg var uenig i vurderingene som 

ble gjort av fylkesmann mm. Jeg har i dag rettet noen skrivefeil i dette brevet, og vedlegger det 

sammen med denne henvendelsen. 

I tillegg har jeg noen kommentarer til rådmannens vurderinger, som jeg ser i stor grad baserer sine 

vurderinger på kopi av fylkesmannens uttalelser. Og som jeg har påvist i brev til ordføreren, etter min 

mening, er direkte feil og feilvurderinger. 

Rådmannens begrunnelse for avslag ligger i at, sitat: «Tiltaket vil bidra til økt privatisering av 

strandsonen ….mv». Dette stemmer ikke med det faktiske forholdet, tvert om så vil tiltaket føre til 

økt tilgjengelig, fordi rivning av den eksisterende kaia vil åpne opp i strandsonen. Hele tiltaket vil 

foregå i front av naustet hvor arealet allerede er båndlagt med to 7 meter lange lundbruer (en for 

hver av nausthalvdelene). 

Med hensyn på privatisering av området må jeg også henvise til at «Lov om friluftsliv» og definisjon 

av innmark, tomt og gårdsrom, sannsynligvis vil definere dette område som privat, og dermed gi 

eier/bruker sterke rettigheter med hensyn på ferdsel og opphold av publikum i dette området. En 

kan derfor stille seg spørsmålet om hensynet til å privatisere strandsonen er relevant i dette tilfellet. 

Hytta ligger 5-6 meter i fra naustveggen, og hele området i mellom brukes i dag som «gårdsrom». 

 Jeg kan heller ikke se at søknaden er vurdert opp mot de mange fagre ordene i kommuneplanen, 

blant annet med hensyn på helse, miljø og sikkerhet, barns og unges oppvekstvilkår og ikke minst 

krav til universal tilgjengelighet. 

Heller ikke noen av de andre momentene som jeg har listet i min søknad kan jeg se er vurdert. Blant 

annet at grunneier som på grunn av våre båter og landtau mer eller mindre er stengt inne med sin 

båt, er begeistret og bifaller tiltaket slik at han og hans gjester i framtiden kan komme uhindret ut. 

Rådmannen henviser til områder i kommunalplanens arealdel av satt til småbåthavn. Dette er ikke 

noe alternativ for vår del. Å ha en småbåt/robåt med påhenger liggende Dyrøya, Nesset, Sistranda 



eller hvor det måtte være, er en håpløs situasjon ut i fra mange forhold, blant annet logistikk og ikke 

minst vær og vind. Dette håper jeg formannskapets medlemmer har en større innsikt i og forståelse 

for enn det gis inntrykk av her. 

Å si nei til dette tiltaket mener jeg faktisk vil måtte bety et totalforbud mot flytebrygger i forbindelse 

med naust/sjøhus. For et naust må da nødvendigvis ligge i strandsonen. 

Jeg mener at det hadde vært en fordel med en befaring av plassen for tiltaket. Og at det ble fortatt 

en revurdering av grunnlaget for det foreslåtte avslaget basert på dette og mine anmerkninger.  

Saken er kanskje best tjent med å bli utsatt til dette er avklart. 

Ski 20.01.2020 

Med vennlig hilsen 

Egil Orseth/ 970 17 805 

Gamleveien 6F, 1423 Ski 

 



























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Anders Hekland Arkiv: PLAN 1620201505  

Arkivsaksnr.: 19/2564    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

MINDRE ENDRING PÅ REGULERINGSPLAN - BEINSKARDET DEL 3  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. I medhold av PBL. §12-14 vedtas endring av plankart for reguleringsplan 

Beinskardet 3 (PlanID: 1620201505). 

2. Kommunedirektøren skal etter sluttbehandling i Kommunestyret sørge for at 

planens innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det 

blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Vedlegg:  
1. Søknad om mindre reguleringsendring, mottatt 16.11.2019 

2. Kartvedlegg, mottatt 16.11.2019 

3. Kartvedlegg, mottatt 17.02.2020 

4. Uttalelse Trøndelag Fylkeskommune, mottatt 21.02.2020 

5. Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag, mottatt 03.03.2020 

 

Saksopplysninger: 

Frøya kommune har i sammenheng med detaljprosjektering for Beinskardet 3 (PlanID: 

1620201505) sett på mulighetene for adkomst til det nye boligfeltet B19. Det søkes dermed om en 

mindre endring på Beinskardet 3. 

Det ønskes å endre internvegen V2, som går mellom B2 og B3 i reguleringsplan for Beinskardet 3, 

slik at denne kan benyttes som adkomstveg for det nye boligfeltet B19, som vist på kartutsnitt. 



 

Merknader: 

Søknad om mindre endring ble sendt på begrenset høring til sektormyndigheter og berørte 

grunneiere den 18.02.2020. Det er kommet inn to høringsuttalelser. 

Uttalelse fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Trøndelag 

fylkeskommune 

21.02.20 Har ingen merknader til planendringen, men 

minner om den generelle aktsomhetsplikten 

etter §8 i kulturminneloven. 

Tatt til orientering. 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

03.03.20 Såfremt muligheten for å ta seg frem videre 

ut i turområdet ikke blir vanskeliggjort, har 

Fylkesmannen ingen merknader. 

 

Henviser også til merknadene til ROS-

analysen i forbindelse med forrige endring av 

planen i 2016 ang. samfunnssikkerhet. Det 

ble den gang kommentert at området ligger 

på marine avsetninger, og at NVE måtte 

høres angående dette. 

Tatt til orientering. 

 

NVE var høringspart ved 

forrige endring, og hadde 

ingen spesielle merknader 

til planen den gang. 

    

 

Søkers begrunnelse:  

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

I forbindelse med detaljprosjektering for veg, vann og avløp for Beinskardet 3, ble det naturlig å se 

på adkomst til felt B19. Etter å ha sett på alternativer ble det vurdert, blant annet av terrengmessige 

hensyn, at adkomst til B19 burde bli en forlengelse av internvegen V2 mellom B2 og B3 i 

reguleringsplanen for Beinskardet 3. 

Planendringen anses ikke å ha konsekvenser av betydning for planen. Det er ingen formålsendring. 

Planbestemmelser blir beholdt uten endring. En vesentlig fordel med planendringen er at den 

muliggjør utvikling av boligfelt B19 i kommunedelplan for Sistranda ved at det legges til rette for 

  

Figur 1: Foreslått nytt plankart. Figur 2: Eksisterende plankart 



adkomst til dette feltet. VVA prosjektering for Beinskardet 3 har også tatt høyde for å fange opp 

VVA løsninger for framtidig utbygging av B19. 

Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanens arealdel 

Forkortelser og definisjoner: 

KPA – Kommuneplanens arealdel 

PBL – Plan- og bygningsloven 

NML – Naturmangfold 

Rettslig utgangspunkt: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 så er det åpnet for å foreta mindre vesentlige 

endringer uten at dette utløser krav om ny og full planprosess. Med mindre endringer menes 

endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Før det 

kan treffes endelig vedtak i saken må den forelegges berørte myndigheter, og eierne og 

festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket skal gis anledning til å uttale seg. 

Hensikten med dette er å avklare om berørte myndigheter og parter har innvendinger. Dersom 

det skulle være innvendinger vil ikke saken kunne behandles som en mindre vesentlig endring, 

jfr. pbl. § 12-14 og Miljøverndepartementets veileder T-1490 pkt. 2.9. Kommunens avslag på 

en reguleringsendring vil ikke kunne påklages av søker. 

Kommunestyret kan i samsvar med kommuneloven delegere myndighet til å treffe vedtak om 

mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i 

reguleringsplanen. Det er hensiktsmessig at mindre endringer kan behandles på en enklere 

måte. Kommunedirektør har ikke fått delegert denne myndighet, saken sendes derfor over til 

behandling hos planutvalget for innstilling til kommunestyret. 

Vurdering av naturmangfoldloven:  

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket 

vil ikke true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 

marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 

12 er vurdert.  

Kommunedirektørens vurdering:  

Kommunedirektøren mener at den samlede påvirkningen av endringen er relativt liten, ettersom 

endringen i det store og hele er at veien dreier noe syd om eksisterende plassering, for så å fortsette 

til plangrensen. Slik forslaget foreligger, så ansees det at det ikke er behov for en full 

planrevidering, og at endring av veitrase kan gjøres som en mindre vesentlig endring, jf. PBL. §12-

14. Det har heller ikke kommet inn noen innvendinger mot endringen. 

Endringen sørger for en naturlig adkomst for det fremtidige boligfeltet B19, og vil forenkle 

tilkobling til teknisk infrastruktur for nevnte felt. 

Konklusjon: 

Kommunedirektøren tilrår at endringen av reguleringsplankartet for reguleringsplan Beinskardet 3 

(PlanID: 1620201505) vedtas i medhold av PBL. §12-14 

 

 

 



Beinskardet 3 – søknad om mindre reguleringsendring 

Bakgrunn for planendring. 

Reguleringsplan for Beinskardet 3 ble vedtatt av kommunestyret 15.12.2016. Plan ID 5014-

1620201505.  

Etter dette er kommunedelplan for Sistranda revidert og nytt boligfelt  B19 tatt inn i 

kommunedelplanen. 

I forbindelse med detaljprosjektering for veg, vann og avløp for Beinskardet 3, ble det naturlig å se på 

adkomst til felt B19. Etter å ha sett på alternativer ble det vurdert, blant annet av terrengmessige 

hensyn, at adkomsten til B19 burde bli en forlengelse av internvegen V2 mellom B2 og B3 i 

reguleringspalen for Beinskardet 3. 

 

Beskrivelse av planendringen. 

 

Veg V2 er beholdt i samsvar med opprinnelig reguleringsplan for Beinskardet fra til ca. profil. 160. 

Der endrer vegen løp og svinger svakt mot sørvest for å tilpasse seg terrenget for videreføring mot 

det høyereliggende felt B19.  Det er området vest for profil 160 som omfattes av planendringen. 

Opprinnelig avslutning av V2 med en T-snuplass utgår derfor. I revidert plan er ny avslutning vist med 

en vendehammer nær plangrense mot vest. Dette fordi vegen i første omgang vil bli avsluttet her i 

påvente av reguleringsplan og utbygging av felt B19. Gang-/sykkelvegavslutning, GS 2 på opprinnelig 

plan,  er kompensert med at det langs ny vegtrase vil bli fortau helt fram til plangrense. Dette 

videreføres når vegen forlenges mot B19. 

Det sørvestre hjørne av ny plan med vendehammer vil også være et naturlig utgangspunkt for å 

ivareta adkomst til turdraget som er vist på opprinnelig plan. Kfr. planbestemmelse § 4-2. 

 

Konsekvenser av planendringen. 

 

Planendringen anses ikke å ha konsekvenser av betydning for planen. Det er ingen formålsendring. 

Planbestemmelser blir beholdt uten endring. En vesentlig fordel med planendringen er at den 

muliggjør utvikling av boligfelt B19 i kommunedelplan for Sistranda ved at det legges til rette for 

adkomst til dette feltet. VVA prosjektering for Beinskardet 3 har også tatt høyde for å fange opp 

VVA løsninger for framtidig utbygging av B19. 

 

Vedlegg: 

 1: Revidert plankart 

 2: Revidert teknisk plan med markering av område for planendring 

 3: Kartutsnitt som viser eks. plan for Beinskardet 3 sammen med kommunedelplan Sistranda  med  

angivelse av nytt boligfelt B19 

 

 

Sistranda 6.11.2019 

For Frøya kommune 

Otto Falkenberg 











 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Plan  
 

 

FRØYA KOMMUNE 

Postboks 152 

7261 SISTRANDA 

  

 

   

 

 

   

  

  

Vår dato: 19.02.2020 Vår referanse: 202008964-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 18.02.2020 Deres referanse: 19/2564 Tore Forbord 

 

Fylkeskommunens uttalelse - mindre endring av 
reguleringsplan Beinskardet del 3 – Plan-ID 

1620201505 - Frøya kommune 

 

Vi viser til deres oversendelse av 18.02.2020. 

 

Planendringen innebærer at internvegen V2, som går mellom B2 og B3 i reguleringsplan 

for Beinskardet 3 forlenges, slik at denne kan benyttes som adkomstveg for nytt 

boligfeltet B19 lenger vest. 

 

Ut ifra de områdene vi har ansvar for å forvalte har ikke Trøndelag fylkeskommune 

merknader til planendringen. Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 

kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i 

grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Vigdis Espnes Landheim     Tore Forbord 

Seksjonsleder       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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7261 SISTRANDA 
 
 

  
 

Høringsuttalelse til mindre endring av reguleringsplan for Beinskardet del 
3 - Frøya kommune 

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen 
på Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Klima og miljø 
Så lenge muligheten til å ta seg fram videre ut i turområdet fra vegen ikke blir vanskeliggjort, har vi 
ingen merknader til planendringen.  
 
Samfunnssikkerhet 
Det søkes om mindre endring av reguleringsplan for Beinskardet del 3. Fylkesmannen har ingen 
merknader til endringen av veien. Vi viser imidlertid til våre merknader til ROS-analysen i forbindelse 
med tidligere endring av planen, i brev av 07.10.2016. Fylkesmannen minner om viktigheten av at 
nødvendige samfunnssikkerhetshensyn og tilpasning til et endret klima, blir ivaretatt. 
 
Fylkesmannen har ut ifra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til planendringen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

 Thomas Møller 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Saksbehandlere: 



  Side: 2/2 

Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26 
Klima og miljø: Maria Aastum – 73 19 92 25 
Landbruk: Anne Berit Lein – 74 16 82 09 
Samfunnssikkerhet: Isabell Engvik Lykke – 73 19 92 24 
Oppvekst og velferd: Knut Dypvik – 74 16 83 74 
Helse og omsorg: Ann Marit Kristiansen – 74 16 82 14 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Anders Hekland Arkiv: GNR 26/156  

Arkivsaksnr.: 19/2913    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

 

GNR 26 BNR 156 DISPENSASJON - TAKVINKEL OG AVLØPSTILKOBLING - 

UTTIAN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra punkt 2.1.13 om takvinkel i reguleringsplan 

Uttian Gnr 26, Bnr 2 (PlanID: 1620200406) for oppføring av hytte med pulttak 

på Gnr 26, Bnr 156 som omsøkt. 

2. Ønsket avløpsløsning må avklares med forurensingsmyndigheten gjennom egen 

søknad. 

3. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi 

dispensasjon er oppfylt, jfr. § 19-2. 

4. Er ikke tiltaket igangsatt innen tre år etter vedtaksdato eller innstilles i mer enn 

to år, frafaller dispensasjonsvedtaket jfr. pbl. § 21-9. 

 

Vedlegg:  
1. Søknad om dispensasjon, mottatt 16.12.2019 

2. Nabovarsel, mottatt 20.01.2020 

3. Rapport fra befaring og tre stk. bilder, tatt 26.02.2020 

4. Ortofoto, målestokk 1:1500 

 



Saksopplysninger: 

Anita Olsen, heretter søker, ønsker å 

sette opp en mindre hytte på Gnr 26, 

Bnr 156 på Uttian. Det er ønskelig 

med pulttak på bygget, fremfor 

saltaket som er gitt gjennom 

bestemmelsene i reguleringsplanen. 

Videre ønskes det også å ha avløp 

for gråvann, ettersom det er tiltenkt 

forbrenningstoalett for hytten. 

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-

3. Det er ingen merknader til saken. 

 

Søkers begrunnelse:  

Jeg mener å innvilge dispensasjonen i denne konkrete saken ikke går på bekostning av formålet  

reguleringsplanen da tomten denne hytten skal ligge på ligger litt for seg selv og lenger ned i 

terrenget… 

… Jeg ønsker tilkobling til vann men avløp skal være kun for gråvann da hytten skal ha 

forbrenningstoalett. Dersom det også her må søkes dispensasjon for dette forholdet så mener jeg 

hensynet til formålet i reguleringsplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt med denne løsningen. 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanens arealdel 

Reguleringsplan for deler av eiendommen Gnr 26, Bnr 2, Uttian 

Forkortelser og definisjoner: 

KPA – Komuneplanens arealdel 

PBL – Plan- og bygningsloven 

NML – Naturmangfoldloven 

Rettslig utgangspunkt: 

Tomten ligger i dag innenfor et område i reguleringsplanen som er satt av til fritidsbebyggelse. 

Videre finnes det i bestemmelsene et punkt som sier noe om utformingen på bygget. 

FRITIDSBEBYGGELSE 

Fritidsbebyggelse er bebyggelse som er beregnet til å bebos i kortere tidsrom til fritidsformål ved privat 

bruk, med varierende størrelse og standard. Formålet kan omfatte ulike typer fritidsbygg, men en 

forutsetning er at de er oppført som eller bruksendret til fritidsbebyggelse. 

 

OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE 2.1.13 

Det kan oppføres hytter i 1 ½ etasje med tilhørende mindre tilbygg, uthus eller liknende. BYA 

40%, maksimal mønehøyde 8 meter. Bygningene skal ha en takvinkel mellom 35 og 40 grader. 

 

Figur 1: Tomtens plassering. 



Årsaken til at disse begrensningene er lagt inn, er for å sikre en forutsigbar og helhetlig utbygging 

av området. Hyttene vil dermed få en fellesnevner i utformingen, som vil skape et ryddigere bilde i 

motsetning til et felt med mange forskjellige utforminger og design. 

 vannforsyning blir levert fra offentlig vannverk. 

 

Vurdering av naturmangfoldloven:  

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket 

vil ikke true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 

marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 

12 er vurdert.  

Kommunedirektørens vurdering:  

Tiltaket i sin helhet består av en liten hytte på en etasje, med et pulttak med 4 graders vinkel. Før 

en kan vurdere fordelene og ulempene ved tiltaket, så må det vurderes om det tiltenkte tiltaket vil 

vesentlig tilsidesette formålet til bestemmelsen. 

Formålet med bestemmelsen er å sikre en relativt forutsigbar og helhetlig utbygging. Ved at 

samtlige fritidsenheter har lik utforming skapes det et gjennomført felt uten store kontraster. 

Plasseringen av hytten vil være lavt i terrenget, og vil i de fleste tilfeller være relativt skjult fra 

sjøsiden. Det er per dags dato svært få utbygde enheter innenfor reguleringsplanen, med kun fire 

fritidsenheter utbygd totalt. Videre så finnes det tre boligenheter på området, hvorav ett hus har 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold. 

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller planter 

på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller vernede 

vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 



helt flatt tak. Dette er i tråd med bestemmelsene for boligformål, hvor det ikke er gitt noen bestemt 

takvinkel. 

 

Figur 2: Tomten som hytten skal plasseres på. 

Med tanke på at det tillates andre takformer på deler av totalområdet, samtidig som at det allerede 

eksisterer et hus med flatt tak blant boligbebyggelsen, så ansees det at en ikke vil tilsidesette 

bestemmelsen vesentlig ved å gi dispensasjon. Dette forsterkes ytterligere av byggets plassering, 

som vil gjøre bygget svært anonymt på avstand, ettersom det er omkranset av mindre hauger. 

Fordelene ved å gi dispensasjon er at det vil gi hytten en relativt anonym utforming, ettersom 

takhøyden vil reduseres betraktelig. Ettersom denne hytten blir i dagens situasjon liggende noe for 

seg selv, så ansees det at det ikke vil gi noen vesentlig ulempe at utformingen er noe annerledes. 

Ulempene er at det vil gi en form for presedens for liknende tomter, ettersom planbestemmelsene 

sier at fritidsboliger skal ha en takvinkel på mellom 35 og 40 grader. Dette vil åpne opp for at den 

felles utformingen vil falle bort, når senere utbyggere også kan søke dispensasjon fra 

formbestemmelsene. 

Totalt sett så ansees det at fordelene veier opp for ulempene i dette tilfellet. Plasseringen av 

bygget, samt søkers ønske om å benytte farger som har samhørighet med omgivelsene, vil gi et 

anonymt byggverk uten store silhuetter. Det ansees dermed at i denne situasjonen, med de 

forutsetninger som område og den ønskede hyttetypen gir, kan gis dispensasjon fra bestemmelsen 

om takvinkel. 

Når det kommer til spørsmålet om avløp, så er dette en sak for den kommunale 

forurensningsmyndigheten. I planbestemmelsen står det kun at avløp må være i henhold til 

Forurensningsloven med forskrifter. Den ønskede avløpsløsningen må dermed avklares med egen 



søknad til forurensningsmyndigheten før fremtidig byggesøknad kan behandles. Denne blir derfor 

ikke behandlet i dispensasjonssaken. 

Konklusjon: 

Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon fra planbestemmelse 2.1.13 i reguleringsplan for 

Uttian Gnr 26, Bnr 2. Dette begrunnes med at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. 

 

 

 











Fra: Anders Bakken Hekland [Anders.Hekland@froya.kommune.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 20.01.2020 10:50:12 

Emne: VS: Søknad om dispensasjon - 26/156 

Vedlegg: Nabovarsel 26/156; SV: Nabovarsel 26/156; 26-154.pdf; image001.jpg; image002.jpg; 

image006.jpg 

Hei! 
 
Kan dere laste opp vedleggene til sak 19/2913? 
 
 
Mvh. 
Anders B. Hekland 
Arealplanlegger 
Tlf: 915 21 057 
Planavdelingen – Virksomhet for forvaltning 
 

 
 
 
 

Fra: Anita Olsen <anita@dekar.no>  
Sendt: mandag 20. januar 2020 10:40 
Til: Anders Bakken Hekland <Anders.Hekland@froya.kommune.no> 
Emne: Søknad om dispensasjon - 26/156 
 

Denne eposten inneholder en web-link som kan være skummel å klikke på. Er du 

usikker, ukjent avsender, ta kontakt med IT-avdelingen. 

_______________________________Start mail _________________________________ 

Hei! 
 
Da har jeg nabovarslet i saken. 
 
26/123 – Sendt til Adv Terje Svendsen som representerer Furberg Holding as, vedlegg 2 her. 
26/154 
26/158 
 
Det er ikke kommet inn merknader i saken og jeg ber om at kommunen nå behandler søknaden fra meg. 
Takk på forhånd! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Anita Olsen 



daglig leder/ jurist 
__________________ 
  

 
  
PB 261 
7223  Melhus 
Tlf: 45 28 23 23 
e-post: anita@dekar.no 
Hjemmeside: www.dekar.no 
 

Fra: Anita Olsen <anita@dekar.no>  
Sendt: 18. desember 2019 17:28 
Til: 'Anders Bakken Hekland' <Anders.Hekland@froya.kommune.no> 
Emne: Søknad om dispensasjon - 26/156 
 
Hei Anders! 
 
Vet du har mye å gjøre så ikke stresse med min private søknad på Uttian. 
Jeg har ikke nabovarselet enda for jeg tenkte dere ga en forhåndsuttalelse hvis jeg hadde noe i min 
søknad som du ser med en gang at ikke blir akseptert. 
Jeg er ikke kjent med hyttepraksisen dere fører. 
 
Vil du jeg skal sende nabovarsel med en gang?  
Så gjør jeg det rett etter nyttår. 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Anita Olsen 
daglig leder/ jurist 
__________________ 
  

 
  
PB 261 
7223  Melhus 
Tlf: 45 28 23 23 
e-post: anita@dekar.no 
Hjemmeside: www.dekar.no 
 



 

 

Rapport befaring 

 

Tiltak: 

Dispensasjon for takvinkel og avløpstilkobling 

 

Gnr/bnr: 

26/156 

Dato: 

26.02.2020 
Deltagere: 

Fra kommunen: 

Anders Hekland – Arealplanlegger 
Øyvind Selboe – Arealplanlegger 

 

Sted: 

Uttian 

Formål: 

Observasjon 

Rapport datert: 

10.03.2020 

Saksbehandler: 

Anders Hekland 

 

Bakgrunn 

Søker har et ønske om å sette opp en hytte med pulttak, samt eget avløp for gråvann, ettersom det er 

ønskelig å bruke et forbrenningstoalett knyttet mot hytta, fremfor full tilkobling til avløpsnettet. 

 

Befaring/observasjon 

Ingen av de eksisterende fritidsboligene (som har krav om saltak) har pulttak, men et av de 
eksisterende bolighusene vest for tomten har flatt tak. 

Det ble observert at plassering av tomten ligger betydelig lavere i terrenget enn de andre hyttene i 

området. Det er mindre hauger på både vest og sydsiden, samt en haug med en hytte nord-øst for 
plasseringen. 

 

Konklusjon 

Den tiltenkte plasseringen av tiltaket ligger lavt i terrenget, og vil være lite synlig på avstand, 

spesielt fra sjøsiden. Det er totalt sett lite bebyggelse i området, og ingen av de andre hyttene har et 
design som fraviker normen satt av reguleringsplanen. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvind Wormdal Selboe Arkiv: GNR 12/1  

Arkivsaksnr.: 20/60    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GNR 12 BNR 1 DISPENSASJON - MOBILMAST - STORHEIA MOBILMAST, 

HYTTE FOR TEKNISK UTSTYR 

 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra KPA §21.1 for oppføring av mobilmast på Gnr. 12, 

Bnr. 1 som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi dispensasjon er 

oppfylt, jfr. § 19-2. 

3. Vilkår for dispensasjon: Mobilmast må inngå i ny reguleringsplan som allerede er under 

arbeid.  

4. Er ikke tiltaket igangsatt innen tre år etter vedtaksdato eller innstilles i mer enn to år, 

frafaller dispensasjonsvedtaket jfr. pbl. § 21-9. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Søknad om dispensasjon, mottatt 04.02.2019 

2. Ortofoto, målestokk 1:2500 

 

Saksopplysninger: 

 

Frøya kommune søker om dispensasjon for å sette opp en mobilmast med tilhørende hytte for 

teknisk utsyr. 

Det søkes dispensasjon fra planbestemmelsen i KPA §21.1, om krav om til detaljreguleringsplan. 

Tiltaket består av en 42m høy mobilmast og hytte for teknisk utstyr på ca. 6 m2. Det skal også 

bygges ny lavspentlinje fra bestående lavspentlinje med totallengde på ca. 250 m. Fra siste stolpe 

legges det jordkabel fram til mobilmasten. Den planlagte plasseringen av mobilmasten er på en 

høyde i terrenget i et område som er avsatt til næring i kommuneplan som trådte i kraft 

23.10.2019.  

 
 

Søkers begrunnelse:  

For å bedre mobildekningen i området ved Tuvnes og ikke minst for Viken Settefisk må det settes 

opp ny mobilmast m/tilhørende teknisk utstyr. 



Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanens arealdel 

Forkortelser og definisjoner: 

KPA – Komuneplanens arealdel 

pbl. – Plan- og bygningsloven 

 

Figur 1: Kartutsnitt KPA 

Rettslig utgangspunkt:                                                                                                          

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen 

skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. 

Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn 

for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. 

Kommuneplanens arealdel er en rettslig bindende avtale mellom kommunens innbyggere, 

kommunen og sektor- og statlige myndigheter. Planens sluttprodukt og rettslig bindende arealplan 

er ett resultat av en omfattende prosess med stor medvirkning. 

Området er i dag avsatt som Næringsområde i KPA. I et næringsområde kan det ifølge 

planbestemmelsen i KPA §21.1 «ikke iverksettes søknadspliktige tiltak før området inngår i 

detaljreguleringsplan». Hensikten med bestemmelsen er å sikre langsiktig og helhetlig 

planlegging som gir mulighet for medvirkning for berørte parter. Reguleringsplaner er i motsetning 

til dispensasjon et resultat av en prosess som sikrer informasjon og medvirkning. Det er ikke 

ønskelig at det gis dispensasjon fra detaljreguleringsplan for større tiltak, eller tiltak som har store 

virkninger for omgivelsene. En praksis som stadig gir enkelt dispensasjoner vil bidra til å uthule og 

svekke arealplaner som styringsverktøy, som fører til mindre forutsigbarhet for grunneiere og 

tiltakshavere. 

 



Kommunedirektørens vurdering:  

Det første kommunedirektøren vurderer i dispensasjonssaker er hvorvidt hensynet bak 

bestemmelsen i KPA det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. I dette tilfellet kreves 

detaljreguleringsplan for søknadspliktige tiltak i områder avsatt til næringsformål. Hensikten med 

denne bestemmelsen er å sikre langsiktig og helhetlig planlegging som gir mulighet for 

medvirkning for berørte parter. Det er ikke ønskelig at det gis dispensasjon fra 

detaljreguleringsplan for større tiltak, eller tiltak som har store virkninger for omgivelsene. En 

praksis som stadig gir enkelt dispensasjoner vil bidra til å uthule og svekke arealplaner som 

styringsverktøy, som fører til mindre forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere 

I denne saken er området allerede avsatt som næringsområde. Tiltakets arealbeslag vil være 

minimalt og det bygges i område som ifølge planbeskrivelsene til KPA er avsatt som 

næringsområde med bakgrunn i konkrete planer for utvidelse av settefiskanlegg.  

Kommunedirektørens vurdering er at tiltakets begrensede arealbeslag ikke fører til store virkninger 

for omgivelsene, og at dispensasjon i denne saken ikke vil svekke arealplaner som styringsverktøy. 

Det vurderes derfor slik at hensikten bak bestemmelsen i KPA §21.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt 

om det gis dispensasjon i denne saken.  

Videre kommer det frem av PBL §19.2 at fordelene må være klart større enn ulempene i en samlet 

vurdering for at det skal innvilges dispensasjon.  

Fordelene er i dette tiltaket knyttet til betydelig bedre mobilsignal i et område der signalkvaliteten i 

dag er svært dårlig. Bedre mobilsignal er viktig for driften av Viken Settefisk, og vil også medføre 

økt levestandard for fastboende. Mobilmasten vil gi økt signalstyrke og tilgjengelighet, samt 

redusere faren for at mobildekningen blir borte/reduseres hvis en eller flere av de andre senderne 

faller ut. Senderen vil også øke mobilnettets rekkevidde ut i havet, noe som er verdifullt i ett 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold.  

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller plan ter 

på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller vernede 

vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 



område med mange fritidsbåter, ettersom mange av disse ikke er utrustet med VHF radio eller 

andre former for kommunikasjon. 

Ulempene knyttet til dette tiltaket er at mobilmasten kan oppfattes som estetisk ødeleggende for 

området.  

 

Figur 2: Utsnitt ortofoto  

Totalt sett vurderes tiltaket som fordelaktige for berørt samfunn, ettersom det vil gi et utvidet 

tilbud for fastboende, samt være nødvendig for drift av Viken Settefisk.  

Konklusjon: 

Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon fra kravet om detaljreguleringsplan som omsøkt. 

Vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan i det omsøkte området, 

og det vil være naturlig at det settes som vilkår at mobilmasten inngår i den nye planen hvis det gis 

dispensasjon.  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arvid Hammernes Arkiv: M81  

Arkivsaksnr.: 20/376    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN –SAMMENSLÅING/SAMARBEID 

UTVIDET MANDAT 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune bevilger kr 155.000,-+ mva til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt 

av samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – 

Samarbeid Brann og redning. Det forutsettes at prosjektlederfunksjonen er 

uavhengig, ekstern og med brannfaglig kompetanse. Et videre engasjement av 

Norconsult vil tilfredsstille dette. Det forutsettes at Hitra kommune finansierer 

tilsvarende beløp som sin andel av kostnadene. 

 

Beløpet finansieres av reserverte tilleggsbevillinger som pr 06.03.20 har en saldo på 

kr 400 000. 

 

2. Samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag 

brann- og redningstjeneste, utredes også i hht samarbeidsutvalgets referat av 13/03-

19 sak 2 og referat av 15/01-20 sak 2/20. 

 

3. Sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i 

kommunestyrevedtak av 26.02.15 i sak 20/15, gjennomføres når utredningsarbeidet 

er ferdig og godkjent politisk. Samarbeidsform mellom de berørte kommuner legges 

også frem for politisk behandling ihht til kommunelovens sjette del om 

interkommunalt sammarbeid 

 

4. Det bes om at utredningen ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2020. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksframlegg i kommunestyresak 6/17 av 26.01.17 

Saksprotokoll fra formannskapet 24.01.17 og kommunestyret 26.01.17 

Utskrift av kommunestyrets behandling 26.02.15 i sak 20/15 

Dimensjoneringsalternativ 1 og 2 

ROS-analyse og GAP-analyse, datert 25.09.19, utarbeidet av Norconsult AS 

Referat fra møte 10.02.17, 24.11.17, 13.06.17, 06.07.18, 19.10.18 og 12.09.19 

Mail fra brannsjef Dag Robert Bjørshol av 06.01.20 

Mail fra brannsjef Arvid Hammernes av 08.01.20 



Referat fra samarbeidsutvalg mellom Hitra og Frøya kommuner av 15.01.20 

Referat fra samarbeidsutvalg mellom Hitra og Frøya kommuner av 13.03.19 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Historikk,  2015- 2017: 

 

Utgangspunktet for saken er kommunestyrevedtak 26.02.15 der følgende ble bestemt:  

 

 
 

Pkt. 3 i dette vedtaket som gjelder beredskap, er ikke oppfylt.  Brannforebyggende arbeid er 

under det som nå har fått navnet Sør-Fosen interkommunale feiervesen og forebyggende 

brannvern, et interkommunalt samarbeid der Hitra kommune er vertskommune.          

 

Rådmannen ønsket i midten av 2016 å se på om det var mulig å redusere kostnader med 

brann- og redningstjenesten.  Nedlegging av Nordskag brannstasjon og depotene på Sula og 

Mausund ble nevnt. 

 

Organisering og dimensjonering av brann- og redningstjenesten baserer seg på en 

brannordning der risiko- og sårbarhetsanalyse ligger til grunn.  Vår brannordning er fra 1998. 

 

Det er krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, fra 2014, om at 

samtlige kommuner må foreta en gjennomgang av dokumentasjonen av brann- og 

redningsvesenet for å sikre at denne tilfredsstiller gjeldende lov og forskrift.  

 

Behovet for en risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for en ny brannordning samt 

tilstrekkelig tilgang til kompetanse og ressurser, gjorde at det administrativt etter anbefaling 

fra brannsjefen ble bestemt å utrede sammenslåing med Trøndelag brann- og 

redningstjeneste, TBRT.  Ønsket om forbedringer på det brannforebyggende arbeidet var ut 

fra kjennskap til tingenes tilstand.  Kompetanse og ressurser er også viktig i 

beredskapsarbeidet, særlig ved store og utfordrende hendelser.  TBRT er et interkommunalt 

selskap som består av kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Leksvik, Rennebu og 

Oppdal.     

 

TBRT svarte positivt på vår anmodning om utredning, og de mente at vi tenkte rett.  De 

gjorde et intensivt arbeid høsten 2016 med utredningsarbeidet, og det var bred involvering 

med ledere, fagekspertise og tillitsvalgte. 

 

Hitra kommune ble invitert til å være med sammen med oss i utredningsarbeidet med TBRT, 

men det kom fram at dette ikke var noe ønske fra deres side. 

 



Det vises til vedlagte saksframlegg i kommunestyresak 6/17 når det gjelder kort fremstilling 

med konklusjoner av utredningsarbeidet.  76 objekter ble analysert for risiko og sårbarhet, og 

det ble sett på en rekke tiltak som følge av dimensjonerende risikoforhold.  Det 

forebyggende arbeidet og beredskapsarbeidet ble avviksanalysert.  Det ble på forebyggende 

arbeid nevnt at det var en rekke mangler vedrørende planlegging, gjennomføring og 

kompetanse, og at behov for støtte kan gis fra Trondheim på spesialkompetanse, ledelse, 

større og bredere fagmiljø, forbedringsarbeid og ulovlighetsoppfølging.  Avvik og 

utfordringer på beredskap gikk på bl.a. planer og dokumentasjon på samarbeid, manglende 

kompetanse og manglende brannvannskapasitet (manglende tankbil).  Utfordringer i forhold 

til innsatstid for øyrekka samt hovedøya uten Nordskag brannstasjon ble også nevnt. 

 

Følgende fordeler og ulemper ble nevnt ved sammenslåing:  

Frøya brann og redning: TBRT: 

Fordeler: 

- Forskriftsmessig brannvesen 

- Rimelig heving av nivå 

- Forbedret fagmiljø/kompetanse 

- Utstyr og support 

Fordeler: 

- Bidra til å oppfylle nasjonal føring 

- Større fagmiljø 

- Økte muligheter for større investeringer   

Ulemper: 

- Sentralisert styring 

Ulemper: 

- Logistikkutfordringer/avstand 

 

Det ble konkludert med følgende: 

- Mange dimensjonerende risikoforhold er identifisert. 

- Eksisterende stasjonsstruktur må opprettholdes. 

- Eksisterende depot og mannskap på Sula og Mausund opprettholdes. 

- Øke fokus på forebyggende arbeid i øyrekka. 

- Personell: 20 personer på Sistranda (4 lag, inkludert tankbilsjåfør), 6 personer på 

Nordskaget 

  (samlokalisert med industrivern), 6 personer på hver plass for Sula og Mausund 

- Kompetanse: Utdanne 6 utrykningsledere (4 på Sistranda og 2 på Nordskaget), fullføre   

  utdanning for deltidspersonell beredskap og fullføre utdanning feietjenesten og   

  forebyggende 

- Utstyr: Innkjøp av tankbil, vannkanon, skumutstyr m.m. 

 

Et avvik ble lukket med anskaffelsen av tankbil i 2018. 

 

2 dimensjoneringsalternativer ble lagt fram på grunn av personellmessige hensyn som følge 

av eventuell virksomhetsoverdragelse.  Disse er vedlagt saken.  Antall årsverk på 

forebyggende ble økt fra 0,6 til minimum 1,3, lokalisert 1,0 på Frøya og 0,3 i Trondheim.  

Antall årsverk på beredskap var økt fra 0,89 til minimum 1,71, lokalisert med 1,21 på Frøya 

og 0,5 i Trondheim.  Kostnadsøkningen per år ved alternativ 1 var ca. 1,1 mill. kr og ved 

alternativ 2 ca. 1,4 mill. kr.  Ved alternativ 2 er årsverk økt med 0,3 på forebyggende og 0,2 

på beredskap.  I alternativ 2 er det lagt vekt på størst mulig grad av hele stillinger for å 

ivareta en effektiv arbeidsmåte og personellmessige hensyn.  

 

Når det gjelder ledelse og administrative forhold ved sammenslåing ble det lagt opp til: 

- Nåværende brannsjef blir overtallig – dekkes av Trondheim. 

- Nåværende overordnet vakt erstattes av dreiende vakt utrykningsledere. 

- Administrative oppgaver håndteres av Trondheim, ca. 0,3 årsverk.       

 



Ut fra bestilling fra rådmannen ble det også sett på potensielle kostnadsbesparelser ved å 

vurdere effekter av følgende tiltak: 

1. Nedleggelse av Nordskag brannstasjon 

2. Ingen støttestyrke for tankbil på Sistranda 

3. Valg av dimensjoneringsalternativ 1 framfor alternativ 2 

4. Ingen dreiende vaktordning for utrykningsledere på Sistranda 

Pkt. 1, 2, 3 og 4 gir besparelse på henholdsvis kr 371.000, kr 255.863, kr 325.000 og kr 

600.000. Faglige vurderinger og anbefalinger frarådet ovennevnte kostnadsbesparelser.    

 

Da utredningsarbeidet var ferdig, ble saken lagt fram for formannskapet 24.01.17 og 

kommunestyret 26.01.17.  Saksprotokollene fra formannskapets og kommunestyrets møte er 

vedlagt.   
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Ut fra kommunestyrets vedtak av 26.01.17 og 26.02.15, ble det tatt kontakt med Hitra 

kommune for å få til nødvendig utredning.  Det er blitt holdt minst 6 møter om saken. 

Vedlagt er referat fra møte 10.02.17, 24.11.17, 13.06.17, 06.07.18, 19.10.18 og 12.09.19. 

 

Samarbeidsforum mellom Frøya og Hitra kommuner konkluderte i møte 13.03.19 slik:   
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.  Det skal 
fremlegges sak for politisk nivå før sommerferien 2019. 
 

Norconsult AS ble på vårparten i 2019 engasjert til å utarbeide en felles ROS-analyse samt 

GAP-analyse for Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste.  Disse forelå i endelige 

versjoner 25.09.19.  ROS-analysen og GAP-analysen er vedlagt innkallingen.  

En av konklusjonene i begge analysene er at det tilrådes å utarbeide en forebyggendeanalyse 

som grunnlag for et risikobasert forebyggende arbeid og – tilsyn.  Det vises til Forskrift om 

brannforebygging, trådte i kraft 01.01.16.   

En annen konklusjon er at det tilrådes å utarbeide en beredskapsanalyse for å identifisere et 

utvalg av hendelser som beredskapen skal dimensjoneres for. I en slik analyse vil 

nødvendige ressurser, bemanning, kompetanse og materiell, bli identifisert.   

Videre sies det at det er flere synergieffekter av å etablere et felles brannvesen for Frøya og 

Hitra, og at de mest sentrale vil være et større fagmiljø med ledelse som fremmer 

kompetanseheving gjennom bedre tilrettelegging av kurs og opplæring, øvelser mv.. 

Når det gjelder GAP-analysen, tilrådes det at det blir fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i 

ledelsen, dvs. brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende.  Det opplyses at dette også 

vil møte kravet som ligger i forslag til ny dimensjoneringsforskrift.  Det nevnes at det er et 



samlet behov for at 23 personer tar grunnkurs deltid, 6 personer har behov for 

beredskapsutdanning trinn 1 (utrykningsleder), 27 personer har behov for utrykningskurs 

kode 160 i førerkortet, 13 personer mangler førerkort klasse C (lastebil). 

Norconsult er av den oppfatning at et sammenslått brannvesen vil medføre høyere 

samfunnssikkerhet i denne regionen.         

 

Saken ble behandlet i samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner 15.01.20, sak 

2/20 – Samarbeid Brann og redning, der konklusjonen ble følgende: 

 
Dette dreier seg ikke om lokaliseringsdebatt. Man ønsker heving av kvalitet med minst mulig økte 
kostnader. Gunstigere økonomisk om man slår sammen til felles brann og redningstjeneste, jfr. krav 
til dimensjonering. Det er enighet om at man ønsker et sammenslått Hitra og Frøya brannvesen. 
Rådmennene bes om å lage en sak til kommunestyrene i tråd med kommunestyrevedtaket av 2014, 
jfr. pkt. 1 i forslaget fra brannsjef Bjørshol. Eventuelt behov for bevilgning må gå frem av forslag til 
vedtak, og det må også framkomme at ytterligere utredning skal ferdigstilles i løpet av 1. halvår i år. 
Saken fremmes deretter til politisk behandling og avklaring. 
 
Før møtet hadde begge brannsjefene hver for seg kommet med mail av 06.01.20 og 08.01.20 

med forslag til mulige løsninger videre.  Kopi av mailene følger vedlagt.  

 

Pkt. 1 fra brannsjef Dag Robert Bjørshol sier følgende: 

1. Det tilsettes egen prosjektleder for å lede det videre arbeidet med oppdrag å utrede: 

a) Forebyggende analyse 

b) Beredskapsanalyse 

c) Forslag til felles brannordning – tuftes på fremlagt felles GAP-ROS-analyser 

d) Innhenting av erfaringer fra andre brannvesen når det gjelder sammenslåing 

e) Støttefunksjoner på juss 

 

Brannsjef Arvid Hammernes hadde etter møte med varabrannsjef Johan Pettersen og 

tillitsvalgt Vidar Aukan følgende forslag, jf. mail av 08.01.20: 

Vår vurdering på en mulig løsning er følgende: 

1. Engasjementet med Norconsult videreføres der de tar på seg: 

    - Prosjektledelse 

    - Forebyggendeanalyse 

    - Beredskapsanalyse 

    - Forslag til felles brannordning med bakgrunn i foreliggende ROS- og GAP-analyser  

      samt ovennevnte analyser.   

    - Innhenting av erfaringer fra andre brannvesen når det gjelder sammenslåinger og   

      samarbeid 

2. Utrede samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag  

    brann-  og redningstjeneste 

3. En sammenslåing eller et samarbeid avventes til utredningsarbeidet er ferdig og godkjent. 

4. Utredningsarbeidet prioriteres og ferdigstilles så snart det lar seg gjøre, primært i løpet av  

    1. halvår 2020. 

Begrunnelse: 

Norconsult kjenner situasjonen godt gjennom sitt arbeid med foreliggende ROS- og GAP-

analyse. De har kompetanse på området med tilsvarende utredninger. 

Det er viktig å vite på forhånd hva en går til vedrørende samlet behov i en ny brannregion før 

en sammenslåing/samarbeid skjer.  Vi må ha en vurdering på bl.a. kompetansebehov, 

bemanning og organisering, kjøretøy og utstyr, og brannstasjonsstruktur. 



Det er forventninger fra direktoratet DSB om regionale løsninger for å sikre ressurser og 

kvalitetsheving i et framtidig perspektiv da behovene i samfunnet bare øker. 
 

Hitra kommune har innhentet pris fra Norconsult som har utarbeidet ROS- og GAP-

analysen, på videre utredningsarbeid.  Samlet sum for utarbeidelse inkludert reisekostnader 

og arbeidsmøter lagt til Øyregionen settes til kr 310.000,- ekskl. mva..   

 

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak i Hitra formannskap og Hitra 

kommunestyre: 

 

Hitre kommune bevilger kr 155.000,- til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt av 

samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – samarbeid Brann 

og redning. Det forutsettes at Frøya kommune finansierer tilsvarende beløp som sin andel av 

kostnadene. Beløpet finansieres vha. disposisjonsfond – ulike formål.       

  

 

Vurdering:    

 

Kommunenen er enige om at det Norconsult kan engasjeres i det videre arbeidet.  De kjenner 

situasjonen godt gjennom sitt arbeid med foreliggende ROS- og GAP-analyse.  De har 

kompetanse på området med tilsvarende utredninger.  Det er viktig med prosjektledelse som 

er uavhengig, ekstern og med brannfaglig kompetanse.    

 

Videre anbefaler rådmannen at følgende tas med i forslag til vedtak, (i hht 

samarbeidsutvalgets referat av 13/03-19 sak 2 og referat av 15/01-20 sak 2/20) at det 

samtidig utredes et større samarbeid med brann og redning Orkland og Trøndelag brann- og 

redningstjeneste. Dette med tanke på å minske kommunens sårbarhet samt se på 

effektivisering av bl.a administrative stillinger. 

 

Rådman tilrår at sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i 

kommunestyrevedtak av 26.02.15 i sak 20/15, først gjennomføres når utredningsarbeidet er 

ferdig og godkjent politisk. Samarbeidsform mellom de berørte kommuner legges også frem 

for politisk behandling ihht til kommunelovens sjette del om interkommunalt sammarbeid 

 

Brann og redning Orkland tas med som et alternativ til TBRT da de er interessant ut fra 

oppbygging og regiontilhørighet.  Det er forventninger fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, om regionale løsninger for å sikre ressurser og 

kvalitetsheving i et framtidig perspektiv da behovene i samfunnet bare øker.  Det er ikke 

avklart om alt kan løses i egen region eller om man må ut å samarbeide med større enheter, 

jf. konklusjon i samarbeidsforum mellom kommunene Frøya og Hitra 13.03.19.     

 

Det er viktig å vite på forhånd hva en går til vedrørende samlet behov i en ny brannregion før 

sammenslåing/samarbeid skjer.  Nødvendige kompetansebehov, bemanning og organisering, 

kjøretøy og utstyr må være identifisert.  GAP-analysen nevner også beredskap på sjø for å 

støtte depotene på Sula og Mausund og foreta innsats i Hitratunnelen fra fastlandssiden.  

Kostnader med foreslåtte tiltak må også være på plass. 

 

Det er en kjennsgjerning at utredningsarbeidet med TBRT med hensyn til tiltak og kostnader 

var mye mer avklart i slutten av 2016 enn hva situasjonen er pr.nå. Brann- og 

redningstjenestn på Frøya føler på at situasjonen er usikker ogikke god nok nå da avlaringer 



tar tid. Det er derfor ønskelig at det arbeides raskt med det videre utredningsarbeidet. Det må 

være et mål at utredningsarbeidet ferdigstilles i løpet av første halvår i år.             
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I ntroduksjon

Bakgrunn og mål

Formålet med denne ROS-analysen for Frøya og Hitra brann- og redning er å gi en bred, overordnet,
representativ og beslutningsrelevant fremstilling av risiko for mennesker/dyr, ytre miljø og materielle
verdier/økonomi. Den inngår som del av grunnlaget for å utrede et sammenslått brann- og rednings-
vesen i Øyregionen.

ROS-analysen skal også identifisere behov for risikoreduserende tiltak, dvs. forebyggende
(sannsynlighetsreduserende) tiltak og beredskap (konsekvensreduserende tiltak).

Det er samtidig med denne ROS-analysen utført en GAP-analyse som viser hvordan brannvesenet
svarer ut kravene som er stilt i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften1).

Forutsetninger

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

• Analysen er overordnet og kvalitativ.
• Den omfatter kommunene Frøya og Hitra, slik disse fremstår per medio 2019 med

befolkning, næring, infrastruktur, institusjoner, industri, samtallerede eksisterende
forebyggende tiltak og beredskap. Fremtidig utbygging i regionen er hensyntatt.

• Analysen tar utgangspunkt i den struktur (stasjoner, kjøretøy) og organisering som Frøya
og Hitra brann- og redning har på tidspunktet som analysen er utarbeidet (medio 2019).

• Risikoanalysen omfatter ikke vurdering av sammenfallende (samtidige og uavhengige)
hendelser. Slike hendelser kan oppstå, men alle kombinasjoner av de ulike hendelsene lar
segikke analysere. I sårbarhetsvurderingen er imidlertid sammenfallende hendelserbelyst,
samt endringer i samfunnet som vil påvirke kommunen og brannvesenet

Brannstudien (DSB, 2015) omtaler endringer og utviklingstrekk i samfunnet som medfører at
forebygging og beredskap må tilpasses dette. Her følger relevante utdrag:

Et skifte fra institusjoner til omsorgsboliger er et sentralt utviklingstrekk ifølge NOU 2012: 4 Trygg
hjemme. På bakgrunn av helse-og sosialpolitiske føringer fra 1990-årene har en rekke pleie-og
omsorgstjenester blitt endret fra å være institusjonsbasert til å bli boligbasert. Endringen har
resultert i en nedbygging av segregert særomsorg og institusjoner til fordel for integrerte
hjemmebaserte tjenestetilbud og nye boformer i nærmiljøet. Store sentrale institusjoner som
HVPU og psykiatriske plasser i helseinstitusjonerer enten avviklet eller nedbygget. Som følge av
dette er flere bosatt i egne kommuner gjennom ulike boligløsninger.

At grensene mellom syke- og aldershjem og omsorgsboliger med hjemmetjenester utviskes, vil
kunne medføre nye utfordringer for brann- og redningsvesenet i nærmeste fremtid. Antall
utrykninger for bistand til hjemmeboende vil kunne øke, samtidig som at nødvendig bistand som
må ytes når brannpersonellet ankommer, kan være mer risikofylt og ressurskrevende. I tillegg må

1 Forslag til ny dimensjoneringsforskrift (forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann-
og redningsvesen og nødmeldesentraler) ble ultimo 2017 sendt til Justis-og
beredskapsdepartementet.
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det vurderes og eventuelt planlegges tettere forebyggende oppfølging av personer som inngår i
risikoutsatte grupper, som er statistisk mer utsatt for brannrelaterte hendelser.

Brannrisikoen kan være høyere blant enkelte innvandrergrupper, for eksempel
arbeidsinnvandrere. Dette kan ha ulike årsaker: Kulturelle faktorer og språk kan være av
betydning. Språkvansker kan gjøre det vanskeligere å tilegne seg nødvendig kunnskap om
brannsikkerhet. Også sosioøkonomiske faktorer, som lavere sysselsetting og dårligere økonomi
kan ha innvirkning på dårligere boforhold og brannsikkerhet i boliger. Videre kan ulike
forståelsesformer, verdier, virkelighetsoppfatninger og normgrunnlag gi ulik forståelse av
risikotoleranse. Dette er faktorer som vil kunne medføre større dødelighet ved brannulykker.

Brannstudien og andre utredninger peker også på andre endringer i samfunnet som vil kunne påvirke
brannvesenet i fremtiden:

• Utvikling i infrastruktur, med blant annet flere tunneler
• Publikums forventninger –innbyggerne er i større grad bevisst sine rettigheter

og setter større krav
• Organisering av andre nødetater med sentralisering av politi og helse
• Klimaendringer som medfører hyppigere og kraftige episoder med ekstremvær

Ulike oppgaver som brannvesenet skal håndtere

Brann- og redningsvesenet forventes å kunne håndtere et bredt spekter av hendelser. Rednings-
oppgaver, akutt forurensning, naturhendelser, ulykker, tilsiktede hendelser, m. fl. – i tillegg til kjerne-
oppgaven brann.

Når det gjelder brann, så er det et stort spekter av ulike typerbranner som brannvesenet skal håndtere.
Hvor komplekse disse brannene er, vil variere. Figuren på neste sideog forklaringen av denne, er hentet
fra Brannstudien (DSB, 2013).

Figuren illustrerer på en forenklet måte ulike type branner etter hvor kompleks håndteringen
normalt antas å være for brann- og redningsvesenet. Branner langt til venstre i figuren vil
vanligvis kreve standardutstyr, relativt begrenset mengde mannskaper og kort innsatstid.
Intervallstrekene indikerer at ulike typer branner kan ha ulik grad av kompleksitet og størrelse,
og må ikke tolkes lenger enn det. De fleste små branner kan bli store, og potensielt store branner
kan begrenses før de blir enda større.

I stor grad er det slik at brannene med høy kompleksitet og som krever spesialkompetanse og
utstyr, forekommer relativt sjelden, mens det store volumet av branner er de som er plassert
langt til venstre i figuren. I 2011 rapporterte brann- og redningsvesenet for eksempel utrykning
på til sammen under 100 skogbranner, brann på skip, fly og tog og tunnelbranner.
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Figur 1 –Branner med en forenklet fremstilling av potensiell kompleksitet (kilde: Brannstudien, DSB)

Krav til brannvesenets beredskap og innsats

Brann- og eksplosjonsvernloven

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 sier at brannvesenet skal:

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved
brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering

av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige

oppgaver i krigs- og krisesituasjoner
e) være innsatsstyrke ved brann
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens

risiko- og sårbarhetsanalyse
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor

eller utenfor den norske territorialgrensen
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets
gjennomføring av oppgavene i første ledd.
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I § 15 heter det i første ledd at: Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede
ressurser.

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften)

Forskriften stiller blant annet krav til bemanning, vaktordninger og innsatstid. Bemanningen skal ivareta
forebyggende arbeid og forskriftens krav til innsatsstyrke og vaktordninger. Størrelsen på tettsteder i
kommunene, funn fra risiko- og sårbarhetsanalyser, samt eventuelle tilleggsoppgaver kommunen
pålegger brannvesenet er bestemmende for dimensjoneringen av innsatsstyrken.

Forslag til ny dimensjoneringsforskrift (forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og
redningsvesen og nødmeldesentraler) ble ultimo 2017 sendt til Justis- og beredskapsdepartementet.

Styrende dokumenter og begreper

Tabell 1 -Styrende dokumenter og veiledninger

Ref. nr: Beskrivelse Dato Utgitt av

1.4.1 Brann- og eksplosjonsvernloven 2002 Justis- og
beredskapsdepartementet

1.4.2 Forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen

2002 Justis- og
beredskapsdepartementet

1.4.3 Veiledning til forskrift om organisering og
dimensjonering av brannvesen

2015 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

1.4.4 Forskrift om brannforebygging 2016 Justis- og
beredskapsdepartementet

1.4.5 Veiledning til forskrift om brannforebygging 2016 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

1.4.6 NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger 2008 Standard Norge

1.4.7 Storulykkeforskriften 2005 Justis- og
beredskapsdepartementet

1.4.8 Forskrift om tekniske krav til byggverk
(Byggteknisk forskrift –
TEK 10). FOR-2010-03-26-489

2010 Kommunal- og
regionaldepartementet

1.4.9 Tunnelsikkerhetsforskriften 2007 Samferdselsdepartementet

1.4.10 Brannstudien 2013 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

1.4.11 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging 2011 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap
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Tabell 2 - Begreper 

Begrep Beskrivelse 

ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Fare Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser. 
En fare er derfor ikke stedfestet og kan representere en gruppe hendelser 
med likhetstrekk. 

Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, miljø eller 
materielle verdier. 

Sårbarhet En kommunes manglende evne til å motstå virkningen av hendelser, og til å 
gjenopprette normaltilstand etter hendelser. 

Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for 
mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved 
sannsynligheten for- og konsekvensene av de uønskede hendelsene. 

Sannsynlighet Uttrykkes som hendelsesfrekvens, dvs. hvor ofte (i gjennomsnitt) en 
hendelse vurderes å kunne inntreffe i fremtiden når erfaring og nye trender 
legges til grunn. 

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med ord 
eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller 
materielle verdier. 

Samfunnsfunksjon  De funksjonene som drifter samfunnet, og som samfunnet er svært 
avhengig av for å fungere. 

Samfunnsverdi Materielle og immaterielle verdier som er til nytte for fellesskapet, slik som 
infrastruktur, rekreasjon, sysselsetting, kulturminner, omdømme og 
trygghetsfølelse. 

Forebyggende 
tiltak 

Tiltak som reduserer sannsynligheten for at en  
hendelse inntreffer. 

Konsekvens- 
reduserende tiltak 
(beredskapstiltak) 

Tiltak som reduserer omfanget av en hendelse når den har inntruffet. Dette 
kan være administrative tiltak som beredskapsplanverk, fysiske tiltak (f.eks. 
flomsikring) eller kompetansetiltak (kurs, øvelser). 

Risikoreduserende 
tiltak 

Tiltak med sikte på å redusere sannsynlighet for og/eller konsekvens av 
uønskede hendelser. 

Beredskap Den ordning som sikrer at personell er disponibelt for innsats på kort varsel. 

Brannsjef Den som forestår den daglige ledelsen av brannvesenet iht. brann- og 
eksplosjonsvernloven. 

Brannvernregion/ 
brannregion 

To eller flere kommuner som samarbeider om gjennomføring av noen eller 
alle brannvesenets oppgaver. Lov og forskriftens krav til kommunen gjøres 
da gjeldende for regionen. 

Innsatsstyrke Den styrke som kalles ut til innsats ved brann eller ulykke. Minst 4 
mannskaper av en minste innsatsstyrke på 16 mannskaper pluss eventuell 
støttestyrke skal utgjøre en førsteinnsatsstyrke. Denne forventes å være i 
stand til å iverksette effektiv og sikker redning/slokking/begrensning i en 
"liten" brann eller ulykke. 

Innsatstid Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet. 

Kasernert vakt Personell i vakt på brannstasjonen. 



Oppdragsnr.: 5193367 Dokumentnr.: ROS Versjon: J03
Risiko-og sårbarhetsanalyse | Brann-og ulykkesrisiko

2019-09-25 | Side 10av 48

Dreiende vakt Roterende vaktordning for ikke kasernerte mannskaper.

Overordnet vakt Særskilt kvalifisert personell i egen vaktordning som har brannsjefens
myndighet.

Utrykningsleder Leder av førsteinnsatslaget som leder brannvesenets innsats inntil brannsjef
eller overordnet vakt overtar ledelsen.

Røyk-/kjemikaliedykker Personell som har gjennomgått en kvalifiserende utdanning etter læreplaner
fastsatt av departement/direktorat. Utdanningen må gi personell minst de
samme kvalifikasjoner som ordinær grunnutdanning ved Norges
Brannskole. Kompetansen må vedlikeholdes gjennom årlige øvelser.

Særskilt brannobjekt Alle typer brannobjekt som er omfattet av brann-og eksplosjonsvernlovens
§ 13 delt inn i følgende kategorier:

a. bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv

b. bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin
beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å
medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann
kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser

c. viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

Fremskutt enhet Et mindre utrykningskjøretøy som rykker raskt ut til brannstedet med hensikt
å bryte et branntilløp før overtenning.

Arbeidsprosessen

Denne ROS-analysen er utarbeidet av Norconsult basert på drøfting og innspill fra nøkkelpersoner i
Frøya og Hitra brann- og redning, samt innhenting av faktaopplysninger og generell informasjon om
brannvernet i regionen.

Norconsult har hatt ansvaret for prosessledelse, herunder sammenstilling av informasjon og faglige
vurderinger. Norconsult har innhentet nødvendig tilleggsinformasjon. Rapporten har gjennomgått en
tverrfaglig kvalitetssikring i Norconsult. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært brannsjef Dag Robert
Bjørshol og rapporten har vært på høring hos begge brannvesenene før ferdigstillelse

Det ble gjennomført følgende arbeidsmøter i prosessen med å utarbeide denne ROS-analysen:

1. Oppstarts-og faridentifikasjonsmøte

Dato: 14. mai 2019
Tilstede: Arvid Hammernes, kst. brannsjef Frøya

Johan Pettersen, varabrannsjef Frøya
Kai A. Bremnes, innsatsleder Frøya
Vidar Aukas, tillitsvalgt Frøya
Dag Robert Bjørshol, brannsjefHitra
Per-Arne Willmann, varabrannsjefHitra
Sverre Strand Hansen, brannkonstabel Hitra
Tom Christian Martinsen, feierHitra
Kevin Medby, Norconsult
Tore Andre Hermansen, Norconsult
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2. Vurdering av risiko – fastsettelse av sannsynligheter, konsekvenser og tiltak 

 
Dato:   15. mai 2019 
Tilstede: Arvid Hammernes, kst. brannsjef Frøya 

Johan Pettersen, varabrannsjef Frøya 
Kai A. Bremnes, innsatsleder Frøya 
Vidar Aukas, tillitsvalgt Frøya 
Per-Arne Willmann, varabrannsjef Hitra 
Sverre Strand Hansen, brannkonstabel Hitra 
Tom Christian Martinsen, feier Hitra 
Roger Lund, innsatsleder Hitra 
Kevin Medby, Norconsult 
Tore Andre Hermansen, Norconsult 
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Krav til forebygging, og organisering og
dimensjonering

Forskrift om brannforebygging

Kartlegging av risikoen for brann

Kommunen skal ifølge §14 kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv,
helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i
kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der
brann kan føre til tap av mange menneskeliv.

Planlegging og gjennomføring av det forebyggende arbeidet

Kommunen skal ifølge §15 fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere
den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og
begrunnes. Kommunen skal ifølge §16 gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende
arbeidet, og på bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om
risikoen for brann.

Risikobasert tilsyn

Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på bakgrunn av:

a) risikoen for tap av liv og helse
b) risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier
c) risikoen for samfunnsmessige konsekvenser
d) risikoen for brudd på forebyggende plikter
e) effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak.

Dimensjoneringsforskriften

Krav til innsatstid

Innsatstiden defineres i Dimensjoneringsforskriftens § 1-4 som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til
den er i innsats på brannskadested. Kjøretiden er en del av innsatstiden. Den beregnes etter
fartsgrensen på aktuelle strekninger. Kravene til innsatstid er bestemmende for lokalisering av
brannstasjoner.

Dimensjoneringsforskriftens § 4-8 beskriver innsatstid for forskjellig type bebyggelse:

1) Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter for:
• Tettbebyggelse med stor risiko og særlig fare for rask og omfattende brannspredning.
• Sykehus/sykehjem mv (pleieinstitusjoner som krever assistert rømning, risikoklasse 6).
• Strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l.
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2) Innsatstiden i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter
3) Innsatstiden utenfor tettsteder bør ikke overstige 30 minutter

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer for
økt risiko. Det skal dokumenteres hvordan dette er gjort. Innsatstiden for ankomst med redningsutstyr
for trafikkuhell bør ikke overstige 30 minutter. På steder med svært lav risiko for trafikkuhell, kan lengre
innsatstid aksepteres.

Dimensjonering og lokalisering

Forebyggende

Brannvesenets forebyggende avdeling skal ifølge § 3-2 være slik bemannet og ha slik kompetanse at
de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver
oppfylles. Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brann-
forebyggende tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyg-
gende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser.

Veiledningen til dimensjoneringsforskriften sier at minst ett årsverk pr. 10 000 innbyggere normalt vil
tilsvare omtrent 70-80 særskilte brannobjekter. Minstekravet er basert på erfaringer om hva kvalifisert
personell bruker av tid for å gjennomføre og følge opp lovpålagte tilsyn og annet forebyggende arbeid.

Beredskap

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor
krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal
være kvalifiserte som utrykningsledere. Av brannvesenets minstestyrke på 1 6 personer skal minst 4
mannskaper og evt. støttestyrke være i innsats innenfor kravene til innsatstider. Innen 10-15 minutter
etter at førsteinnsats er iverksatt, skal en styrke på 12-14 mannskaper være i samlet innsats.

Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet
tettsted innenfor krav til innsatstider. Beredskapen skal organiseres, dimensjoneres og lokaliseres i
forhold til kartlagt risiko og sårbarhet.

Minstekravene til beredskap er fastsatt med sikte på at brannvesenet skal kunne håndtere branner i
objekter som oppfyller det branntekniske sikkerhetsnivået som følger av PBL med forskrifter.
Konsekvensene etter de fleste branner/ulykker regnes da å være redusert til det som «normalt» blir
akseptert.

Veiledningen til dimensjoneringsforskriften regner med at førsteinnsatsstyrken skal kontrollere en
«liten» brann, eksempelvis frittliggende bolig eller «liten» branncelle.

Dersom brannen ikke lar seg slokke innenfor startbranncellen, forventes det at minst 12-14 personer av
en minsteberedskap på 16 personer skal befinne seg på brannstedet innen 10-15 minutter etter at
førsteinnsatsen er iverksatt. Det forventes at hovedstyrken skal kunne forhindre brannspredning til
andre seksjoner gjennom utvendig brannbekjempelse, dvs. en større brann. Dersom dette ikke vurderes
som mulig, må kompenserende tiltak iverksettes (f.eks. sprinkling).

Det forventes ikke at brannvesenet skal kunne håndtere de aller største brannene eller ulykkene.
Innsatsen må da baseres på bistand, dvs. rekvirering av personell og utstyr med hjemmel i brann- og
eksplosjonsvernloven.
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Vaktlag og støttestyrke

Et vaktlag skal i henhold til § 5-2 minst bestå av:

- En utrykningsleder
- Tre brannkonstabler/røykdykkere
- Støttestyrke (fører for tankbil, fører for snorkel-/stigebil)

Laget skal være minste enhet som iverksetter førsteinnsats i branner, ulykker (trafikk/arbeid), akutt
forurensning osv.

Røyk- og kjemikaliedykkere:

Forskriften stiller ikke krav om at en kommune skal ha røyk- eller kjemikaliedykkere. Kommunen må
etter en samlet vurdering av bygningsmasse og risikoobjekter vurdere om røykdykkerinnsats er
nødvendig og kostnadseffektivt tiltak, eller om behovene kan løses på annen måte. Det er erfaring for
at forebyggende innsats kombinert med røykdykkerinnsats, er brannvesenets mest effektive virkemiddel
for å redusere skader.

Kjemikaliedykkerinnsats er spesiell, og behovet vil fremkomme i risiko- og sårbarhetsanalysen. Velger
kommunen å opprette en slik tjeneste, vil dette medføre spesielt utstyrsbehov, opplæring og øvelser.

Vaktberedskap

Forskriftens §§ 5-3 og 5-4 omtaler kravene til vaktberedskap og antall vaktlag.

I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3000 innbyggere, kan beredskapen organiseres av
deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved
alarmering, skal det opprettes lag med dreiende vakt.

I tettsteder med 3 000 - 8 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av
deltidspersonell med dreiende vakt.

I tettsteder med 8 000 – 20 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av
heltidspersonell kasernert innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen
være organisert i lag med deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern
som hovedyrke.

I tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av heltidspersonell
med kasernert vakt.

I tettsted fra 3.000 til 50.000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støttestyrke etter
§§ 5-2 og 5-3.

I tettsted fra 50.000 til 1 00.000 innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig støttestyrke
etter §§ 5-2 og 5-3. Ved 100.000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag og nødvendig støttestyrke.
Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttestyrke for hver 70.000 innbygger.

Overordnet vakt

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2000 innbyggere, skal det være
dreiende overordnet vakt, jf. § 5.6. Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. Forskriften
setter krav om at overordnet vakt skal kunne lede innsats på flere skadesteder samtidig.
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I forskriften legges det vekt på at kvalifisert utrykningsleder skal være leder på hvert innsatslag. Når
dette oppfylles, kan overordnet vakt konsentrere seg om å lede innsatsen på overordnet nivå.

Overordnet vakt vil i stor grad selv kunne bestemme når og om det skal rykkes ut. I veiledningens omtale
av § 4-0 uttrykkes det imidlertid at overordnet vakt primært bør være på skadestedet, men kan vurdere
behovet for dette.

Øving av beredskapen

I følge § 4-13 skal alt personell som inngår i beredskapen skal jevnlig øves for de oppgaver de kan
forventes å bli stilt overfor i brann- og ulykkestilfeller. Den samlede beredskap innenfor kommunen eller
brannvernregionen skal øves slik at samband og kommandolinjer fungerer tilfredsstillende.

Opplæring og kompetanse

Forskriften stiller i forskriftens kapittel 7 krav til opplæring og kompetanse for ledelse og mannskaper.

Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne
forskrift stiller, jf. § 7-1.

Det skal gjennomføres praktiske og teoretiske øvelser med slik hyppighet, omfang og innhold at
personellets kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet slik at den er tilstrekkelig til at brannvesenet kan
løse de oppgaver det kan forventes å bli stilt overfor.

Videre stilles det i kapittel 7 krav til yrkesutdanning, og konkrete kompetansekrav til brannkonstabel,
feiersvenn, operatør på nødalarmeringssentral, forebyggende personell, utrykningsleder, leder
beredskap, leder forebyggende, overordnet vakt og brannsjef.
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Beskrivelse av analyseobjektet

Figur 2–Analyseobjektets geografiskeavgrensning–kommunene Frøya og Hitra (kilde: DSB kart)

Frøya kommune

Frøya kommune grenser mot Smøla i vest, Hitra i sør, og Bjugn, Åfjord, Roan og Osen i øst. Frøya
består av øya Frøya, flere fiskevær i varierende størrelse i nordvest, så som de bebodde Sula,
Bogøyvær og Mausundvær, samt de fraflyttede Kya, Vågsvær og Humlingsværet, samt arkipelet Froan
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i nordøst. Øya Frøya grenser mot Frohavet i øst, Norskehavet i nordvest, Frøyhavet i nordøst,
Frøyfjorden i sør. Kommunen har til sammen ca. 5400 holmer og skjær.

Havbruksnæringen er stor på Frøya og Hitra. Disse to kommunen står sammen for 20 prosent av all
lakseslakting i landet og bidrar med over 40 prosent av eksportverdiene for Sør-Trøndelag.
Lakseslakteriet SalMar er en viktig bidragsyter til dette og medfører mye tungtransport på fv. 716,
gjennom Frøyatunnelen (150 meter under havet) og videre til Hitra.

Det er startet opp anleggsarbeid for å etablere en vindpark på Frøya.

Hitra kommune

Hitra kommune består av 2 500 øyer, holmer og skjær, de fleste av disse er ubebodd. Kommunen har
4659 innbyggere (SSB, 2017). Kommunens tettsteder slik det er definert av SSB er kommunesenteret
Fillan (992 innbyggere) og Hestvika (297 innbyggere). Fra 2020 får Hitra en del av Snillfjord, det vil si at
kommunen får litt mer areal på fastlandet, og noen hundre flere innbyggere.

Havbruksindustrien er allerede storog det er planlagt flere slike virksomheter i fremtiden, alle samlet på
Jøsnøya.

Det er etablert en vindpark på Eldsfjellet, denne ble startet opp i 2004.

Hovedforbindelsen til Hitra er fv. 714 gjennom Hitratunnelen. Dette er en undersjøisk tunell som ligger
264 meter under havet. Fra Hitra er det også undersjøisk veiforbindelse videre til Frøya gjennom
Frøyatunnelen. Førøvrig er det en hurtigbåtforbindelse til Trondheim og Kristiansund.

Havbruksnæringen innebærer at det foretas mye tungtransport på fv. 714 per i dag, men det planlegges
for en fremtidig sjøtransport av sjømat ved å etablere effektive havne- og terminalløsninger på Hitra.

Beskrivelse av Frøya og Hitra brann- og redning

Tabell 3 –Oversikt over antall innbyggere, boliger, piper, og ildstederi kommuneneper 2019 (kilde: SSB).

Kommune Antall innbyggere Antall boliger Antall
fritidsbygninger

Antall piper
(inkludert
fritidsbygninger,
tall fra 2018)

Frøya 5089 2479 1066 2623

Hitra 4704 2722 1381 3494

Befolkningsframskrivingen (hovedalternativet SSB) tilsier en befolkning på ca. 5800 på Frøya og ca.
4600 på Hitra i 2040.
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Gjeldende organisering og vakt

Tabell 4 –gjeldende organisering og vakt Frøya ogHitra brann-og redning

Kommune Ledelse Beredskap Vaktordning

Frøya Brannsjef i 20% stilling

Leder beredskap i 30%
stilling

Leder forebyggende i 70%
stilling

Sistranda stasjon har 16
mannskaper på generell
beredskap.

Nordskag stasjon har 4
mannskaper.

Mausund depot har 6
mannskaper.

Sula depot har 6
mannskaper.

Fire overbefal går dreiende
vakt, en uke pr mnd.

Vaktlag etableres ved behov

Hitra Brannsjef i 20% stilling

Leder beredskap i 30%
stilling

Leder forebyggende i 70%
stilling

Fillan stasjon har 16
mannskaper med
personsøker.

Sandstad stasjon har 8
mannskaper.

Kvenvær depot har 3
mannskaper.

Fire overbefal går dreiende
vakt, en uke pr mnd.

I høytidshelger blir det satt
opp vaktlag med sjåfør og to
røykdykkere.

Forebyggende-oppgaver dekkes av en felles stilling på 40%.

Feiertjenesten er også felles og inngår i Sør-Fosen interkommunale feiervesen med to feiere i 100%
stilling, pluss en faglig leder i 20% stilling.

Kjøretøy

Nedenfor følger en oversikt over kjøretøy som brannvesenene disponerer.

Tabell 5 –kjøretøyer disponert av Frøya brann-og redning

Kjøretøy/transportmateriell Frøya Årsmodell Plassering

Mannskapsbil 4x4 (3000 l) 2016 Sistranda

Mannskapsbil (2400 l) 1994 Sistranda

Tankbil (10 000 l) 2008 Sistranda

Vaktbil 2014 Sistranda

Adm.bil 2018 Sistranda

Fremskutt enhet (MB Sprinter m/skumslokkesystem) 2015 Nordskag
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Tabell 6 –kjøretøyer disponert av Hitra brann-og redning

Kjøretøy/transportmateriell Hitra Årsmodell Plassering

Mannskapsbil (2000 liter) 1991 Fillan

Tankbil (8000 liter) 1996 Fillan

Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Fillan

Befalsbil (Mazda pickup) 2007 Fillan

Feierbil 2004 Fillan

Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Sandstad

Terrengkjøretøy (MAN 4x4, 1500 liter) 1992 Sandstad

Toyota Hiace 2002 Kvenvær

Hendelsesstatistikk

Utrykningsstatistikk mottatt fra Frøya brann- og redning viser at det i perioden fra 2014 og fram til og
med 2018 er foretatt 322 utrykninger. Fordelingen av antall utrykninger pr. år og samlet for perioden
2014-2018 er gjengitt i tabellen nedenfor.

Tabell 7–Hendelsesstatistikk og utrykninger i perioden 2014-2018for Frøya brann-og redning

Hendelser Frøya 2014 2015 2016 2017 2018

Annen assistanse 6 6 6 4 1

Pipebrann 0 2 0 0 0

Falsk alarm 1 2 1 2 1

Brann i kjøretøy 0 1 5 3 2

Trafikkulykke 11 12 7 18 9

Annen brann 7 2 4 2 1

Brann i båt 1 1 1 0 1

Brann i gras/kratt/skog 8 7 6 2 2

Brann i bygning 1 1 7 11 8

Unødig alarm 19 15 7 9 17

Brannhindrende 4 5 2 1 1

Førstehjelp/div. helse 6 8 8 18 26

Akutt forurensning 5 3 3 2 4

Totalt 69 63 55 72 63

Hendelser som skiller seg ut i perioden er unødig alarm (ABA), trafikkulykker og helseoppdrag.
Helseoppdrag har hatt en spesielt markant økning de siste to årene. I tillegg har det vært en økning i
bygningsbranner siste 3 år.
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Utrykningsstatistikk mottatt fra Hitra brann-og redning viser at det i perioden fra 2014og fram til og med
2018 er foretatt 292 utrykninger. Fordelingen av antall utrykninger pr. år og samlet for perioden 2014-
2018 er gjengitt i tabellen nedenfor.

Tabell 8–Hendelsesstatistikk og utrykninger i perioden 2014-2018for Hitra brann-og redning

Hendelser Hitra 2014 2015 2016 2017 2018

Annen assistanse 7 3 3 4 9

Pipebrann 1 0 0 3 1

ABA (autom. brannalarm) 16 15 15 11 17

Brann i kjøretøy 4 4 5 2 3

Brann i tunnel 1 0 1 0 0

Trafikkulykke 7 13 14 9 8

Annen brann 5 3 5 8 1

Ambulanseoppdrag 4 2 2 10 5

Brann i gras/kratt/skog 6 3 4 1 6

Brann i bygning 4 6 8 7 5

Unødig alarm 4 3 3 2 9

Totalt 59 52 60 57 64

ABA og trafikkulykker skiller seg ut som hendelser med flest utrykninger i perioden.

Samarbeidsavtaler

Frøya og Hitra brann- og redning har følgende skriftlige samarbeidsavtaler om bistand ved hendelser:

• Gjensidig samarbeid i feiertjenesten, og forebyggende brannvern.

• Fylkessamarbeid om:
110- sentral
IUA - samarbeid (akutt forurensing)

Særskilte brannobjekter

Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 setter krav om utvelgelse og registrering av særskilte
brannobjekter og om at kommunen skal føre tilsyn med disse. Kategoriseringen av objektene i ulike
grupper innebærer at det gjøres prioriteringer med hensyn til hvilke objekter det skal føres tilsyn med
og hvor ofte de skal følges opp. Forskriften deler inn særskilte brannobjekter i følgende kategorier:

a) bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv
b) bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den

virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller
hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser

c) viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.
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Frøya brann- og redning har 40 særskilte brannobjekter og Hitra har 54.

Innsatstider

I tillegg til særskilte brannobjekter som krever tilsyn, er det også noen av disse som har spesielle krav
til innsatstider. Gjennom dimensjoneringsforskriften stilles følgende krav: Til tettbebyggelse med særlig
fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og
omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den
økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.

Tabell 9 –Objekter med krav til 10-minutters innsatstid:

Kommune Navn Brannvesenets estimerte innsatstid

Hitra Helsetunet (sprinklet) 7 min på dagtid/ 8 min på natt

Hitra Blåfjell omsorgsboliger (ikke sprinklet) 7 min på dagtid/ 8 min på natt

Frøya Hotell Frøya 8 min på dagtid/ 10 min på natt

Frøya Frøya sykehjem Hamarvik (ikke sprinklet) 13 min på dagtid/ 15 min på natt

Ny stasjon i Fillan er under er under planlegging. Det vurderes en utvidelse og ombygging av dagens
stasjon som blant annet vil ivareta HMS-krav knyttet til ventilasjon, ren og skitten sone. Alternativt
vurderes også en flytting av denne stasjonen da den er lite gunstig plassert når det gjelder utrykning fra
denne. Den ligger i umiddelbar nærhet til idrettsparken og ved arrangementer må det sperres av for å
sikre mulighet for utrykning, dette på grunn av parkingssituasjonen rundt idrettsparken. Utrykning
foregår også forbi områder hvor det tidvis oppholder seg mange barn, noe som kompliserer
utrykningskjøring spesielt. Uansett plassering vil kravene til innsatstid til 10-minuttersobjektene ivaretas.

Innsatstid i tettsteder for øvrig og utenfor tettsteder

Dimensjoneringsforskriftens § 4-8 beskriver følgende innsatstid til tettbebyggelse som ikke har særlig
fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og
omfattende næringsdrift o.l.:

• Innsatstiden i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter
• Innsatstiden utenfor tettsteder børikke overstige 30 minutter

Hitra brann- og redning har beregnet innsatstider i kommunen. Beregningen som er utført med 3
stasjoner (Fillan, Sandstad og Kvenvær) viser at det er noen mindre område som ikke dekkes innen 30
minutter - i sørvest og på Dolmøya og Fjellværsøya.

Fra 2020 foretas en grensejustering og Hitra tillegges en del av Snillfjord kommune og en mulig løsning
da er at Snillfjords stasjon på Sunde og stasjonen på Sandstad slås sammen med mannskaper, men at
begge stasjonene opprettholdes.

For Frøya sin del er det kun Hamarvika og Sistranda som iflg. SSB er definert som tettsteder, og begge
dekkes innen 20 minutter. Ellers dekkes resten av hovedøya Frøya innenfor 30 minutters. Dette gjelder
ikke den bebodde øyrekka tilhørende Frøya kommune. Her foreligger det per i dag ingen avtale med
båtskyss for brannberedskapen. Øyene Sula og Mausundvær har hvert sitt branndepot med 6
depotpersoner.
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Metode

Innledning

Analysen av risiko for menneskers liv og helse, ytre miljø og materielle verdier følger hovedprinsippene
i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger (ref. 1.4.6).

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er
derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av
hendelsen dersom den inntreffer.

Det er gjennomført en innledende farekartlegging som er konkretisert gjennom en detaljert vurdering av
risiko, jf. vedlegg 1. På basis av fareidentifikasjonen og risikoanalysen fremmer vi tiltak som foreslås
implementert. Disse tiltakene oppsummeres i vedlegg 1.

Fareidentifikasjon

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser -f.eks. ekstremvær. En fare
er derfor ikke stedfestet og kan representere en felles kilde til hendelser med likhetstrekk. I kapittel 5 er
resultatet av fareidentifikasjonsprosessen fra møte nr. 1 gjengitt.

Risikoanalyse

Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet. For
eksempel innebærer én hendelse hvert 50 år at det er 2% årlig sannsynlighet for at den inntreffer.

Konsekvensene er vurdert med hensyn til verdiene “Liv og helse”, “Ytre miljø” og “Materielle
verdier/samfunnsverider”. Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring
(statistikk), trender (f.eks. klima) og faglig skjønn.

Tabell 10-Sannsynlighetskategorier

Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens)

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år

2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 100-1000 år

3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år

4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1-10 år

5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år
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Tabell 11 – Konsekvenskategorier 

Konsekvenskategori Beskrivelse 

1. Svært liten konsekvens Liv/helse 
Ingen personskade. 
Ingen tap av dyr. 
 
Ytre miljø 
Ubetydelig miljøskade. 
 
Materielle skader/samfunnsverdier 
Materielle skader < 100 000 kr / ingen skade på eller tap av samfunnsverdier. 

2. Liten konsekvens Liv/helse 
Personskade.  
Tap av mindre enn 50 dyr. 
 
Ytre miljø: 
Lokale miljøskader*. 
  
Materielle skader/samfunnsverdier 
Materielle skader 100 000 -1 000 000 kr / ubetydelig skade på eller tap av 
samfunnsverdier. 

3. Middels konsekvens Liv/helse 
Alvorlig personskade.  
Tap av 50 – 100 dyr. 
 
Ytre miljø 
Regional miljøskade**, restitusjonstid inntil 1 år. 
 
Materielle skader/samfunnsverdier 
Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr / kortvarig skade på eller tap av 
samfunnsverdier.  

4. Stor konsekvens Liv/helse 
Dødelig skade, 1-5 personer. 
Tap av 100 – 150 dyr. 
 
Ytre miljø 
Regional miljøskade, restitusjonstid inntil 10 år. 
 
Materielle skader/samfunnsverdier 
Store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr / skade på eller tap av 
samfunnsverdier med noe varighet. 

5. Meget stor konsekvens Liv/helse 
Dødelig skade, flere enn 5 personer. 
Tap av flere enn 150 dyr. 
 
Ytre miljø 
Irreversibel miljøskade. 
 
Materielle skader/samfunnsverdier         
Svært store materielle skader > 100 000 000 kr / varige skader på eller tap av 
samfunnsverdier. 

*   Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar nærhet av utslippspunktet. 
** Regionale konsekvenser omfatter konsekvenser som strekker seg utenfor utslippsområdet. 
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Vurdering av risiko

De uønskede hendelsene er vurdert i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og konsekvens.
Risikoreduserende tiltak er deretter vurdert. I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en
risikomatrise gitt av hendelsenes sannsynlighet og konsekvens.

Risikomatrisen har 3 soner:

GRØNN Akseptabel risiko -forbyggende tiltak/beredskap er ikke nødvendig, men bør vurderes
GUL Akseptabel risiko -forbyggende tiltak/beredskap må vurderes
RØD Uakseptabel risiko -forbyggende tiltak/beredskap er helt nødvendig

Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor.

Tabell 12–Risikomatrise

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor

5. Svært sannsynlig
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Moderat sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak

Med risikoreduserende tiltak mener vi forebyggende (sannsynlighetsreduserende) eller beredskap
(konsekvensreduserende tiltak) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og ned til
akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at hendelsens
plassering i risikomatrisen forskyves.

Hendelser i matrisens røde områder –forbyggende tiltak/beredskap er nødvendig
Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i
form av tiltak.

Hendelser i matrisens gule områder –forbyggende tiltak/beredskap bør vurderes
Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av
krav eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette
hendelser som man ikke kan forebygges helt, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er
hensiktsmessig ut i fra en kost/nytte-vurdering.

Hendelser i matrisens grønne områder –akseptabel risiko
Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risiko-reduserende
tiltak i utgangspunktet ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres
ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak
for disse hendelsene.
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Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering

Uønskede hendelser

Basert på fareidentifikasjonsmøte har arbeidsgruppen, jf. kap. 1.,7 kommet frem til at følgende farer er
aktuelle og vurdert med hensyn på risiko:

1. Industribrann/-eksplosjon

2. Brann i renovasjon-/gjenvinningsanlegg

3. Farlig stoff - brann/eksplosjon/utslipp

4. Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon

5. Brann i hotell

6. Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell)

7. Brann i overnattingssted på Øyrekka

8. Brann i leirskole

9. Sentrumsbrann med stort evakueringsbehov

10. Brann i lokale med store menneskeansamlinger

11. Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn, rus/psykiatri,

12. Brann i landbrukseiendom

13. Brann i kraft-/trafostasjon

14. Stor skog-/lyngbrann

15. Brann i område med begrenset slokkevanns-kapasitet (kommunal vannforsyning med

tilstrekkelig trykk og -mengde)

16. Brann i hyttefelt/campingplass

17. Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter

18. Brann i båt i gjeste-/båthavner

19. Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg

20. Brann i brønnbåter/fôr-båter

21. Brann i båthotell

22. Transport av farlig gods på vei

23. Stor vegtrafikkulykke

24. Småflyulykke

25. Akutt forurensning sjø

26. Ekstremvær

27. Ulykker med redningsbehov

28. Helseoppdrag

29. PLIVO-hendelser/ tilsiktet handling
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Sårbarhetsvurdering

Sårbarhet omtales som det motsatte av robusthet. Sårbarhetsbegrepet fokuserer på konsekvensene -
evnen til å motstå virkninger av hendelser og til å gjenoppta normalsituasjonen etter hendelser. Det er
flere sårbarheter som kan påvirke brannvesenet og evnen til å yte tjenester i gitte situasjoner. I det
videre diskuteres en rekke faktorer som kan være med på å påvirke og øke sårbarheten til Frøya og
Hitra brann- og redning.

Strømbrudd

Brann, eksplosjon eller sabotasje kan medføre havari av en hel transformatorstasjon mellom
regionalnettet og fordelingsnettet. Dette er en hendelse som kan medføre inntil 4 døgns strømbrudd i
regionen.

Strømbrudd vil ved langvarige utfall kunne medføre utfordringer for brannvesenet. Ingen av
brannstasjonene på Frøya og Hitra har nødstrømsaggerat fastmontert. På Frøya har de aggregat til
lading av kommunikasjonsutstyr. Hitra har et mindre aggregat på 3,8 kW i mannskapsbilen i Fillan og
mulighet for å låne et større aggregat fra kommunens vannverk. Utstyr med batteribackup kan ikke
forsyne mange timer før det blir utladet. Langvarig strømbrudd gir først og fremst store konsekvenser
vinterstid og vil påvirke kommunikasjonen (ekom).

Bortfall av ekomtjenester (herunder Nødnett)

Bortfall av ekomtjenester kan gi meget store konsekvenser for liv og helse dersom det samtidig er behov
for livreddende hjelp på grunn av ulykke, sykdom e.l. Publikum kan risikere ikke å oppnå kontakt med
nødetatene. Mange innbyggere benytter nå kun mobiltelefoni etter å ha sagt opp sine fasttelefoni-
abonnement. Brannvesenet kan også ha behov for å benytte mobiltelefoni som reservevarsling av
mannskaper.

Hitra brann-og redning har målt dekningen til Nødnett i kommunen. Dette er målinger som er utførttidlig
i 2016 og kontrollert opp mot målinger høsten 2017. Resultatene viser entydig lavere dekningsgrad,
hvilket gir et mer sårbart nødnett for brannvesenet på Hitra. Dekningsgraden er også utfordrende i
forhold til mannskapenes bostedsadresser der enkelte ikke oppnår dekning når de oppholder seg
hjemme. Videre har nødnettet blant annet vist seg å være sårbart ved lynnedslag. 110-sentralen er klar
over den dårlige dekningen og har uttalt at de ved behov vil supplere med UMS-varsling.

Slik Nødnett er bygget, vil 85 % av Nødnetts basestasjoner fungere i 8 timer mens resterende vil ha
reservestrøm for 48 timer (prioriterte basestasjoner). Reservestrøm til 48 timers-basestasjonene blir
levert fra batteri eller dieselaggregat. Basestasjoner som mister forbindelsen med nettverket, vil kunne
gi dekning til radioterminaler som ligger innenfor dekningsområdet. Brukere av Nødnett-radioterminaler
som befinner seg innenfor dekningsområdet vil ha fungerende samband seg imellom, men det vil ikke
være samband med brukere som er dekket av andre basestasjoner, eller med operasjonssentralene.

I Telenors nett vil det for fasttelefoni (PSTN/ISDN) være driftstid etter strømbrudd i om lag 8 timer, med
unntak for anlegg med stasjonære aggregatinstallasjoner. En del basestasjoner for mobiltelefoni kan
være uten batteribackup, men de fleste vil ha mellom 2 og 4 timer driftstid (forutsatt normal bruk). Noen
er utrustet med stasjonære aggregater i kombinasjon med batterier for å sikre uavbrutt krafttilgang. For
internett/bredbånd sier Telenors policy 8 timer, men for disse tjenestene vil det også avhenge av om
brukerne kan opprettholde 230V til sitt terminalutstyr.

Bortfall av slokkevannforsyning

Lokal vannforsyning på brannstedet er i mange tilfeller avgjørende, og utfall av vannforsyning vil gi store
utfordringer. Det er dårlig/manglende kommunal vannforsyning der det er spredt bebyggelse i
kommunene.
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TEK 17 § 11-17 angir at vannforsyningsanlegg med ledningsnett skal være dimensjonert slik at det gir 
tilstrekkelig mengde og trykk til å dekke vannbehovet, inklusive slokkevann.  

Stengte veger 

Veger kan bli stengte i forbindelse med naturbaserte hendelser og alvorlige trafikkulykker. Det er én 
høyt trafikkert fastlandsforbindelse til Hitra og Frøya, fv. 714 gjennom Hitratunnelen og Frøyatunnelen, 
som vil gi stor sårbarhet knyttet til fremkommelighet dersom denne blir stengt over lengre tid. Videre må 
det bemerkes at tunnelene har en bratt stigning og at tungbilandelen er høy. Skred som kan medføre at 
fv. 714 blir ufremkommelig medfører også en sårbarhet og er beskrevet i kommunenes helhetlige ROS-
analyser fra 2015.  

Havari av brannbil 

Kjøretøy kan havarere som følge av kollisjon, utforkjøring eller annen feil og skade (teknisk svikt). Dette 
medfører ofte at kjøretøyet er utilgjengelig i flere dager, på grunn av lang avstand til serviceverksted. 
Flere av kjøretøyene til Hitra brann- og redning er gamle, enkelte 20-26 år gamle. Spesielt er dette 
sårbart når det gjelder kjøretøy som tankbil og andre som ikke raskt kan erstattes og som brannvesenet 
heller ikke har egen reserve for. Frøya brann- og redning har generelt en god kjøretøypark med relativt 
nye biler.  

Sykdom og ferieavvikling 

Epidemier kan medføre at en stor del av befolkningen og brannmannskaper blir indisponert. 
Brannmannskaper bør prioriteres ved vaksinering. Det bør også gis overlappende kompetanse hos de 
ansatte slik at sårbarheten reduseres ved sykmeldinger og når noen slutter. 

Ferieperioder kan gi sårbarhet og det må vurderes om det er nødvendig med innleie av ferievikarer, for 
eksempel deltidsmannskaper fra andre kommuner i regionen. 

Bemanning og rekruttering 

Det vurderes at fremtidig rekruttering av kompetent personell til deltidsstillinger kan bli problematisk. 
Dette kan på sikt gi utfordringer for brannvesenets evne til å ivareta pålagte oppgaver og etterkomme 
kravene i dimensjoneringsforskriften. Videre oppleves det allerede i dag utfordringer med å rekruttere 
tilstrekkelig kompetent personell som både bor og jobber i akseptabel avstand til depotstyrkene. 

På Frøya erfares også en sårbarhet knyttet til mannskapenes oppmøte ved alarm, spesielt i helgene 
men også i ukedagene har det den siste tiden vært få som møter opp.  
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Konklusjon

Risikobilde

Hendelsene listet i kapittel 5 er vurdert med hensyn på risiko, jf. vedlegg 1, og er på bakgrunn av
arbeidsgruppens vurderinger lagt inn i risikomatrisene nedenfor. De enkelte risikomatrisene gjengir de
ulike konsekvenskategoriene liv og helse, ytre miljø og materielle verdier/samfunnsverdier. Hendelsene
er gjengitt med det nummeret som de fikk i kapittel 5. Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede
sonene i risikomatrisene nedenfor.

Risikomatrisen har 3 soner:

GRØNN Akseptabel risiko -forbyggende tiltak/beredskap er ikke nødvendig, men bør vurderes
GUL Akseptabel risiko -forbyggende tiltak/beredskap må vurderes
RØD Uakseptabel risiko -forbyggende tiltak/beredskap er helt nødvendig (for de hendelser

som brannvesenet skal håndtere lokalt, men ikke større/regionale hendelser hvor det
brukes regionale ressurser)

Tabell 13–Risikomatrise –kategori liv og helse

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor

5. Svært sannsynlig 15,19 18,28
4. Meget sannsynlig 14,26 20,21,22 1,6,7,11,16,23,27 29

3. Sannsynlig 25 13 2 3,8,9,10, 12,24 4,17
2. Moderat sannsynlig 5
1. Lite sannsynlig

Tabell 14–Risikomatrise –kategori ytre miljø

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor

5. Svært sannsynlig 19,28 15,18
4. Meget sannsynlig 6,7,11,14,16,20,

23,27,29
21,22,26 1

3. Sannsynlig 4,8,9, 10,12,24 13 2,3 17 25
2. Moderat sannsynlig 5
1. Lite sannsynlig

Tabell 15–Risikomatrise –kategori materielle verdier/samfunnsverdier

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor

5. Svært sannsynlig 28 18 15,19
4. Meget sannsynlig 27 16,29 6,7,11,22,26 20,14,21 1,23

3. Sannsynlig 2,8,24 3,4,9,10,12,13,17 25
2. Moderat sannsynlig 5
1. Lite sannsynlig
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Hendelser vurdert til å ha et uakseptabelt risikonivå

Kategori –Liv og helse

Følgende hendelser er vurdert å ha høyt risikonivå for kategorien liv og helse
(ikke rangert rekkefølge):

Nr. Beskrivelse
1 Industribrann/-eksplosjon
4 Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon
6 Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell)
7 Brann i overnattingssted på Øyrekka

11 Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn, rus/psykiatri)
15 Brann i område med begrenset slokkevannskapasitet
16 Brann i hyttefelt/campingplass
17 Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter
18 Brann i båt-/gjestehavner
19 Brann i båt-/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg
23 Stor vegtrafikkulykke
27 Ulykker med redningsbehov
28 Helseoppdrag
29 PLIVO-hendelser/tilsiktet handling

Kategori –Ytre miljø

Følgende hendelse er vurdert å ha et høyt risikonivå for kategorien ytre miljø:

Nr. Beskrivelse
25 Akutt forurensning sjø

Kategori –Materielle verdier

Følgende hendelser er vurdert å ha høyt risikonivå for kategorien materielle verdier/samfunnsverdier
(ikke rangert rekkefølge):

Nr. Beskrivelse
1 Industribrann/-eksplosjon

14 Stor skog-/lyngbrann
15 Brann i område med begrenset slokkevannskapasitet
18 Brann i båt-/gjestehavner
19 Brann i båt-/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg
20 Brann i brønnbåter/fôr-båter
21 Brann i båthotell
23 Stor vegtrafikkulykke
25 Akutt forurensning sjø

Oppsummering av risikobildet

Analysen viser at det generelt sett er flere hendelser som kommer ut med uakseptabelt høyt risikonivå
i kategorien liv og helse og materielle verdier/samfunnsfunksjon. En ROS-analyse som utarbeides for
et brannvesen, med fokus på brann og redning, vil naturlig identifisere en del hendelser som kommer
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ut med høy risiko i nevnte kategorier. Noenav disse kan også betegnes som storeog alvorlige hendelser
(storulykke). Det er ikke vanlig å dimensjonere beredskapen i et brannvesen opp mot slike store
hendelser -en regional beredskapsdimensjonering bør legges til grunn for disse, der også ressurser fra
andre regioner/fylker bidrar i håndteringen.

Reelle hendelser som er håndtert av brannvesenene de siste årene, viser at det har vært mange
trafikkulykker sammenlignet med andre hendelser. Frøya har i tillegg hatt en markant økning i
helseoppdrag de siste årene. Av branner er det brann i bygning som dominerer, og her har også Frøya
hatt en markant økning de siste årene. Dette er hendelser som er vurdert i risikoanalysen, og kan
betegnes som typiske hendelser som det lokale brannvesenet må påregne å håndtere og dimensjonere
beredskapen for å kunne håndtere alene. Kommunenes helhetlige ROS-analyser (2015) har også
indentifisert boligbrann som en hendelse med uakseptabel risiko, i tillegg til tunnelbrann som også er
dekket her i denne ROS-analysen. Frøyatunnelen og Hitratunnelen er blant de 42 tunnelene i Norge
som av Transportøkonomisk institutt (2012) er ansett for å ha høyest risiko for bilbrann. Felles for alle
tunnelene er at de er lange og har bratt stigning. Andel tungtrafikk er 23 % i Hitratunnelen og 18 % i
Frøyatunnelen

Hovednæringen på Frøya og Hitra er havbruk med et stort antall oppdrettsanlegg og annen virksomhet
knyttet til dette. Det planlegges for en fremtidig samling og utvidelse av mye industri knyttet til havbruk
på Jøsnøya, som vil medføre endringer i risikobildet. Havbruksnæringen medfører også at det er et stort
antall båter og flåter som er knyttet til denne næringen, og hvor krevende branner kan oppstå.

Brannstudien (DSB, 2015) har vurdert utviklingstrekk og identifisert flere risikogrupper som øker
betraktelig i fremtiden, for eksempel hjemmeboende eldre og enkelte innvandrergrupper. Det vil også
bli et skifte fra institusjoner til flere omsorgsboliger. Se for øvrig kapittel 1.2.

Risikoreduserende tiltak

Med utgangspunkt i avdekt uakseptabel risiko, jf. kap. 6.2/ vedlegg 1, er det foreslått risikoreduserende
tiltak.

Forebyggende (sannsynlighetsreduserende) tiltak

Forebyggende (sannsynlighetsreduserende) tiltak foretrekkes når risikoreduksjon er nødvendig,
spesielt når risiko gjennom slike tiltak kan reduseres ned til akseptabelt risikonivå (grønn sone).

Handlingsrommet for sannsynlighetsreduserende tiltak ligger hovedsakelig hos objekteiere.
Brannvesenet må oppfordre kommunen og andre objekteiere til at det vurderes ytterligere tiltak for å
redusere risikoen ved objekter det dette er kommentert i vedlegg 1.

Brannvesenet kan i tillegg bistå gjennom informasjon om brannsikkerhetfor å heve kompetansen hos
objekteiere og -brukere, objektsyn, og tilsynsaktiviteter. ROS-analysen bør derfor brukes aktivt til
planlegging og gjennomføring av tilsynsaktiviteter.

Forskrift om brannforebygging (2016) pålegger kommunen å kartlegge sannsynligheten for brann og
konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal
herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet
av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv (§14). Her kreves det ett
bredt samarbeid mellom de ulike enhetene i kommunen.

Forskriften medfører også at feiing/tilsyn skal gjelde alle bygg, det vil si at alle hytter som eri bruk også
omfattes av denne forskriften. Det vil være utfordrende for brannvesenet å registrere og kartlegge
behovet for-og gjennomføre feiing og tilsyn av disse.
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Det vises i tillegg til vedlegg 1 for ytterligere identifiserte tiltak.

Konsekvensreduserende tiltak (beredskap)

Konsekvensreduserende tiltak vil kunne begrense skadene dersom hendelser inntreffer. I vedlegg 1 er
det fremmet konsekvensreduserende tiltak der dette har vært hensiktsmessig.

Sentrale tiltak er planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser slik at mannskapene får
nødvendig og god trening til å håndtere ulike hendelser. Samøvelser med virksomheter med høyt
risikopotensial er også et viktig tiltak. Det er også indentifisert behov for kompetanseheving hos
mannskapene for flere av hendelsene. Frøya og Hitra brann- og redning tilrådes å utarbeide en
beredskapsanalyse for å identifisere et utvalg hendelser som beredskapen skal dimensjoneres for
(bemanning, kompetanse og utstyr).

Tiltak knyttet til områder med begrenset slokkevannkapasitet (kommunal vannforsyning med tilstrekkelig
trykk og -mengde) vil være atbrannvesenet oppfordrer til utbedring av kommunalt slokkevann i aktuelle
områder. I tillegg kan det utføres kontroll av mengde og trykk på det kommunale ledningsnettet.

Det må også vurderes et felles behov for kjemikaliedykkere (innkjøp av utstyr og utdanning av
mannskaper) gitt at det vil etablere seg flere virksomheter med risikopotensial i fremtiden.

Det vises i tillegg til vedlegg 1 for andre identifiserte tiltak.

Konklusjon

Risikoanalysen har avdekket et risikobilde som fremstår som forventet ut ifra beliggenhet, geografiske
forhold, klima, kommunestruktur, næringsaktiviteter og infrastruktur. Spesielt store branner og store
ulykker kommer som ventet ut med uakseptabelt høyt risikonivå for kategoriene liv/helse og materielle
verdier/samfunnsverdier. Det er ikke vanlig å dimensjonere beredskapen i et brannvesen opp mot de
største og mest omfattende hendelsene - en regional beredskapsdimensjonering bør legges til grunn
for disse. Ulykker med redningsbehov, og PLIVO-hendelser, er også vurdert til å ha høy risiko for tap
av liv og helse.

Innsatstider til risikoobjekter med krav til 10-minutters innsatstid er ivaretatt, bortsett fra Frøya sykehjem
hvor det er beregnet en innsatstid på 13 minutter på dagtid og 15 minutter på natt.

Hovednæringen på Frøya og Hitra er havbruk, med et stort antall oppdrettsanlegg og annen virksomhet
knyttet til dette. Det planlegges for en fremtidig samling og utvidelse av mye industri knyttet til havbruk
på Jøsnøya. Dette vil medføre endringer i risikobildet. Havbruksnæringen medfører også et stort antall
båter og flåter der krevende branner kan oppstå.

Når det gjelder forhold som påvirker sårbarhet, så er Frøyatunnelen og Hitratunnelen blant de 42
tunnelene i Norge som av Transportøkonomisk institutt (2012) vurderes å ha høyest risiko for kjøretøy-
branner. Andel tungtrafikk er 23 % i Hitratunnelen og 18 % i Frøyatunnelen. Felles for tunnelene er at
de er lange og har bratt stigning. Mange områder utenfor tettbebyggelse er uten kommunal
vannforsyning. Det gir brannvesenet utfordringer knyttet til tilgjengelig og tilstrekkelige mengder
slokkevann. Dette tilsier at det er stort behov for en robust tankbilberedskap. Planlagte fremtidige
høyhus medfører også at anskaffelse av høyderedskap/lift må vurderes.
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Det er avdekket sårbarhet knyttet til Nødnettets dekning på Hitra. Brannstasjonene har ikke 
nødstrømsaggregat og er dermed sårbare overfor et langvarig strømbrudd med følgeeffekter, slik som 
for eksempel tap av ekom-tjenester.  
 
Det vurderes også at fremtidig rekruttering av kompetent personell til deltidsstillinger kan bli utfordrende. 
Dette kan på sikt gi utfordringer for brannvesenets evne til å ivareta pålagte oppgaver og etterkomme 
kravene i dimensjoneringsforskriften. Det er også utfordringer med å skaffe tilstrekkelig og kompetent 
personell til depotstyrkene, og det er avdekket sårbarhet knyttet til Frøya-mannskapenes oppmøte ved 
alarm. Dette gjelder spesielt i helgene, men også i ukedagene har det vært tilfeller der få kunne møte.  
 
Forskrift om brannforebygging (2016) pålegger kommunene å kartlegge sannsynlighet for brann og i 
hvilken grad hendelsene kan få konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier. Kommunen skal 
også kartlegge hvilke utsatte grupper i kommunen som har økt sannsynlighet for å omkomme i eller bli 
skadet av brann. Også brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv (§14) skal 
kartlegges. Frøya og Hitra brann- og redning tilrådes å utarbeide en forebyggendeanalyse som grunnlag 
for et risikobasert forebyggendearbeid og -tilsyn. 
 
Spesifikke risikoreduserende tiltak knyttet til de ulike vurderte uønskede hendelsene i risikoanalysen er 
listet opp i vedlegg 1. De mest sentrale tiltakene er gjengitt i kapitlene 6.3.1 og 6.3.2. For å imøtegå 
mange av de identifiserte tiltakene, tilrådes Frøya og Hitra brann- og redning å utarbeide en 
beredskapsanalyse for å identifisere et utvalg hendelser som beredskapen skal dimensjoneres for. I en 
slik analyse vil nødvendige ressurser (bemanning, kompetanse og materiell) bli identifisert.  
 
Gjennom denne ROS-analysen er det synliggjort flere synergieffekter av å etablere et felles brannvesen 
for Frøya og Hitra. De mest sentrale vil være et større fagmiljø med ledelse som fremmer 
kompetanseheving gjennom bedre tilrettelegging av kurs og opplæring, øvelser, mv. Utover dette vil det 
også gi rom for å se nærmere på stasjonsstruktur og fordeling av ressurser og utstyr. For mer konkrete 
vurderinger av dette, herunder bemanning og organisering, så vises det til GAP-analysen som er utført 
i forbindelse med denne ROS-analysen. 
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Vedlegg – Vurdering av risiko             

Nr. 
Uønsket 
hendelse 

Aktuelle objekter/ sårbart 
område 

Kommentarer til  
Sannsynlighet (årsaker) og 
konsekvens 

Vurdering av risiko 

Annet/ tiltak 
S K 

Liv og helse 
Ytre miljø 
Samfunnsverdi 

R 

1 Industribrann/-
eksplosjon 

Virksomheter lokalisert i/ på; 
Hestvika, Ulvøya, Kuøya, 
Dolmsundet, Hitra 
industripark. 
 
Lerøy, Marin Harvest og 
Kvernhusvik skipsverk har 
industrivern. 
 
Hitra kysthavn  
 
Wingvax 
(vaksinasjonsproduksjon) 
 
BEWI (storulykkebedrift med 
høy brannbelastning, LNG). 
Bygget i flere trinn, usikker 
brannteknisk status. Fører 
tilsyn og samarbeid med 
industrivern.  
 
Frøya transportsenter (nabo 
til BEWI) 
 
Farlig gods-lager 
(Nordhammarvik 
industriområde) 
 

Sannsynlighet Historiske data 
tilsier meget 
sannsynlig. Det 
foregår også en 
storstilt utbygging 
av nye 
virksomheter 
knyttet til havbruk 
på Hitra.  
 
 
 
 

4 4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Tilsyn og kontroll med 
egenøvelser hos objekteier. 
 
Gjennomføre øvelser med de 
enkelte virksomhetene. 
 
Gjennomføre befaring på 
virksomhetene og utarbeide 
objektplaner for disse 
bygningene.  
 
Planlagt utbygging medfører 
at det må vurderes behov for 
ytterligere kjemikaliedykkere/-
utstyr, herunder se på 
samarbeidsordninger med 
industrien.  
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Denne type 
hendelser kan 
under uheldige 
omstendigheter 
medføre alvorlig 
skade/ dødsfall, 
forårsake akutte 
utslipp og medfører 
som oftest store 
materielle skader. 
 
Frøya har 
kjemikaliedykkere – 
8 mann med 
kompetanse og tre 

3  

5  
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Salmar (LNG, ammoniakk – 
får oversikt) 
 
Nesset industripark 
(fryselager, ammoniakk) 
 
Hestnes offshore og 
aquaservice (notvaskeri, 
impregnering, mv) 

sett med 
kjemikalieutstyr. 

2 Brann i 
renovasjon-
/gjenvinnings-
anlegg 
 

HAMOS  
RagnSells 
Kystavfall 
Nybygd HAMOS på Frøya – 
mottak av farlig gods midt i 
bygget, dialog om dette 
 

Sannsynlighet Erfaring med 
tidligere hendelser 
tilsier at dette er 
sannsynlig. 

3 3  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Øvelser. 
 
Vurdere behov for 
kjemikaliedykkere. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Utslipp til luft og 
giftig røyk. 
 
Forurenset 
slokkevann. 

3  

3  

3 Farlig stoff - 
brann/ 
eksplosjon/ 
utslipp 

Ved oppdretts- og 
videreforedlingsanleggene 
oppbevares det i større 
mengder; H2O2 

(hydrogenperoksid), 
ammoniakk, klor, gass mv.  
 
LNG kommer på Hitra 
kysthavn 
Gassanlegg kan komme ifm. 
kommende utbygging av 
Hitra industripark. 
 

Sannsynlighet Generelt bygges 
stadig flere bygg 
med 
gassinstallasjoner 
(propan) og 
hendelsen 
vurderes til å være 
sannsynlig. 
 
 

3 4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Øvelser. 
 
Tilsyn og kontroll med 
egenøvelser hos objekteier. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Stor konsekvens 
for liv og helse og 
stor konsekvens for 
materielle verdier. 

3  

4  
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Tankanlegg med petroleum 
(marin diesel) kan komme til 
Hitra kysthavn. 
 
Det er lokalisert et 
sprengstofflager på Hitra  
(utenfor tettbebygd strøk) – 
kan være utfordring knyttet til 
skogbrann. 
 
BEWI og Salmar/Nutrimar 
(LNG). 
 
Eidsvåg transport (stor 
dieseltank, lager farlig gods) 
 

 
 

4 Stor brann i 
helse-
/omsorgs-
institusjon 

 
 

 
 

Blåfjell (Hitra borettslag) og 
Helsetunet. 
 
Omsorgsboliger i Sunde 
 
Frøya sykehjem + 8 
leiligheter (uten sprinkling) 
 
Beinskaret omsorgsboliger 
 
TOBB-boligene 
(omsorgsboliger) 
 
Mausen omsorgsboliger (ikke 
sprinklet, men varsling til 
teknisk vakt) 
 
Melansjø omsorgssenter 
(lang innsatstid 40-45 min) 
 

Sannsynlighet Historiske 
hendelser tilsier at 
dette er sannsynlig. 
 
 

3 5  Tiltak: 
Forebyggende- og  
informasjonsarbeid. 
 
Opplæring av personell på 
institusjon. 
 
Sprinkling av Blåfjell - 
dårligere helse på beboerne 
– krever assistert rømming.  
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Typisk stor 
konsekvens for liv/ 
helse. 
 
Ved brann på 
dagtid kan det 
være få 
mannskaper som 
møter opp, dette 
medfører at en 
brann kan utvikle 
seg. 
 

1  

4  
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Sandstad omsorgssenter 
(ikke sprinklet, men varsling) 

5 Brann i hotell 
 

Hjorten og Dolmsundet hotell 
 
Hotell Frøya 
 
Sula rorbu- og havhotell (ikke 
sprinklet) – to etasjer og 
vanskelig å drive innsats 

Sannsynlighet Vurderes som 
moderat sannsynlig 
gitt at det bare 
finnes 4 hotell og at 
forebyggende tiltak 
i stor grad er 
etablert. 
 

2 4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Etablere objektplaner.  
 
Tilsyn for å se at det 
brannforebyggende arbeidet 
opprettholdes.  
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Typisk stor 
konsekvens for 
liv/helse. 
 
3 hoteller er 
sprinklet 

1  

4  

6 Brann i 
overnattings-
sted (annet 
sted enn 
hotell) 
 
 

Det er mange mindre 
utleievirksomheter særlig i 
forbindelse med fisketurisme 
på Hitra og Frøya (rorbuer, 
mv) –brannvesenet opplever 
en stor utfordring med disse. 
Det vanskelig å få oversikt og 
kontroll på disse stedene.  
 
Sistranda skole knyttet til 
Frøya storhall (avtale om 
rydding av skole for 
overnatting hver helg 
 
Naz Perwer (Hemnskjel 
feriesenter) 
 
Aunøya – et utleieobjekt som 
leies ut til private 

Sannsynlighet Stor sannsynlighet 
gitt omfanget av 
slike 
overnattingssteder. 

4 4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
Informasjonsarbeid  
 
Tilsyn med 
egenkontroll/dokumentasjon i 
tråd med risikovurdering iht. 
ny forebyggendeforskrift.  
Prioritere disse objektene 
fremfor andre som har bedre 
brannsikring. 
 
Oppfordre til sprinkling av 
denne type utleieobjekter.   
 
Samarbeid med byggesak 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 

Konsekvens Typisk stor 
konsekvens for 
liv/helse. 
 
Enkelte steder vil 
ha stor konsekvens 
for materielle 
verdier. 

1  

3  
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arrangement og er bygget 
som en stor enebolig for å 
unngå krav mv. Dersom det 
skal drives utleie og 
overnatting på dette bygget 
så må det gjøres tiltak. 
Sprinkling kan være et 
aktuelt tiltak på dette 
objektet. 
 

 

7 Brann i 
overnattings-
sted på 
Øyrekka 

Storm bryggerhus 
Ansnes brygge 
Kvenværet bryggeloft 
Brakkerigger 
Mausundgløtt 
Gårdsøybrygga 
Den Muntre Matros 
VIngleia fyr 
Fyrvokterboligen (Sula) 
Edvinhuset og Topphuset 
Bekkenhuset 
Haltenstiftelsen, Skanklåna 
og brygga 
 
 

Sannsynlighet Stor sannsynlighet 
gitt omfanget av 
slike 
overnattingssteder. 
 

4 4  Forebyggende- og 
Informasjonsarbeid  
 
Tilsyn med 
egenkontroll/dokumentasjon i 
tråd med risikovurdering iht. 
ny forebyggendeforskrift.  
Prioritere disse objektene 
fremfor andre som har bedre 
brannsikring. 
 
Oppfordre til sprinkling av 
denne type utleieobjekter.   
 
Etablere brannposter. 
 
Inngå båtavtale for å sikre 
transport av mannskaper. 
 
Samarbeid med byggesak 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Typisk stor 
konsekvens for 
liv/helse. 
 
Værutsatte 
områder med stor 
spredningsfare 
 
Lang innsatstid og 
begrensede 
ressurser. 
 

1  

3 
 
 
 
 
 

 

8 Brann i 
leirskole 

Skårøya leirskole (ca. en til 
halvannen time utrykningstid) 

Sannsynlighet Vurderes som 
sannsynlig. 

3 4  Tiltak: 
Forebyggende- og  
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Sula havleirskole 
 
Planlegges folkehøyskole på 
Mausundvær 
 
 
 
 

 
Brann-
varslingsanlegg.   
Det skal være 
våken nattevakt på 
stedet ved et gitt 
antall 
overnattingsgjester. 
  
Krav om at 
leietakere 
gjennomgår 
branninstruks.  

informasjonsarbeid. 
 
Tilsyn med 
egenkontroll/dokumentasjon i 
tråd med risikovurdering iht. 
ny forebyggendeforskrift. 
 
Oppfordre til å ha noe 
enklere slukkemateriell for å 
drive egeninnsats på grunn 
av lang utrykningstid.   
 
Inngå båtavtale for å sikre 
transport av mannskaper. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Ikke sprinklet, ikke 
slokkevann (privat 
vannledning men 
usikkert her i 
forhold til trykk og 
kapasitet).  
 
Kan bruke sjøvann 
og pumper. 

1  

3  

9 Sentrumsbran
n med stort 
evakuerings-
behov 

Fillan   
To nye blokker + en blokk 
planlagt med 5 etg.  
Disse og hotellet har to 
rømningsveier. 
 
Sistranda. 
Plan for nytt høybygg (10 
etg.) i tilknytning til hotellet 
og 2 leilighetsbygg på 
Sistranda 
 
Tettbebyggelsen på Sula 

Sannsynlighet Historiske 
hendelser hvor det 
brenner i mer enn 
ett hus tilsier at 
hendelsen er 
sannsynlig. 

3 4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid overfor 
objekteiere om deres ansvar 
knyttet til brannsikkerhet i 
bygget.  
 
Sprinkling (hotellet er 
sprinklet). 
 
Befaring på hovedobjekter i 
sentrum.  
 
Objektplaner 

Konsekvens Kort innsatstid.   
 
Brannvesenet har 
ikke 
høydeberedskap, 
men høye 

1  

4  
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bygninger har to 
rømningsveier 

 
Vurdere anskaffelse av 
høyderedskap 
 
Samarbeid med byggesak  
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

10 Brann i lokale 
med store 
menneske-
ansamlinger 
 

Hitrahallen,  
Kystmuseet, 
Skoler benyttet til overnatting 
Frøya storhall (1200 pers) 
med Kakkenstua 
(møtelokale) 
Flerbrukshallen på Sistranda 
Nytt kulturhus på Sistranda 
Sistranda skole (se ovenfor) 
Kirkebygg 

Sannsynlighet Vurderes som 
sannsynlig. 

3 4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Brannvesenet har satt krav til 
ROS-analyse ifm 
arrangementer. 
 
Oppfordre til brannvakter i 
kirkebygg ved konserter bla. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Krav til våken 
nattevakt ved 
overnatting på 
skoler. 

1  

4  

11 Boligbrann 
(eldre 
hjemmeboend
e, personer 
med ulik 
kulturell 
bakgrunn, 
rus/psykiatri,  
 

Økende andel av disse 
gruppene i kommunene. 
Gjelder også i Øyrekka 
(Sulen, Mausundvær mv.). 
 
Hjemmeboende eldre og  
personer med rus og 
psykiatriske utfordringer er 
samlet på Fillan. 
 
Personer med ulik kulturell 
bakgrunn; Disse er i 
hovedsak arbeidsføre og det 

Sannsynlighet Historiske 
hendelser tilsier 
svært sannsynlig. 

4 4  Tiltak: 
Forebyggende/oppsøkende 
virksomhet, samarbeid med 
kommunes hjemmetjeneste, 
andre nødetater mv.  
 
Vurdere og oppfordre til 
sprinkling og etablere 
komfyrvakt der dette ikke er 
montert. 
 
Tilsynsvirksomhet.  
 

Konsekvens  1  

3  
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er lite utfordringer knyttet til 
denne grupperingen. De er 
spredt rundt om på hele øya 
og utgjør ikke en utsatt 
gruppe.  

Samarbeid med 
hjemmesykepleien 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

12 Brann i 
landbruks-
eiendom 
 

Store bygninger som kan gi 
kompliserte branner å slukke.  
 
På Hitra er det 13 melkebruk, 
flere gårder med sauehold 
(sauene er ute store deler av 
sommerhalvåret).  
 
Mange melkebruk på 
Snillfjord-sida (7 stk.) 
kommer etter 
kommunesammenslåing. 
 
3 melkebruk på Frøya. 

Sannsynlighet Historiske 
hendelser tilsier 
meget sannsynlig. 
Feil i elektriske 
anlegg er ofte 
årsak. 

3 4  Tiltak: 
Brannvarsling, regelmessig 
eltilsyn og termofotografering 
av elektrisk anlegg gir lavere 
forsikringspremie og er tiltak 
som iverksettes av 
interesseorganisasjonene og 
forsikringsselskapene som 
forsikrer landbruket.  
  
Brannvesenet må bidra til 
fortsatt fokus på brannsikring 
sammen med 
landbruksnæringen. 
 
Tørrsprinkling. 
 
Kompetanseheving 
dyreredning. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Det er også her 
vurdert tap av 
dyreliv 
 
Brannmannskaper 
er ikke vant til å 
håndtere dyr. 

1  

4  

13 Brann i kraft-
/trafostasjon  
 

Jøsnøy, Lakselva, Vikstrøm, 
Vindmølleparkene – trafo 
Skarsvågen 
Hammarvika 

Sannsynlighet Vurderes som 
sannsynlig. 

3 2  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Objektplaner. 
 
Øvelser. 

Konsekvens Store mengder olje 
i transformatorene 
medfører krevende 
slokking. 

2  

4  
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Brannvesenet skal 
avvente innsats til 
anlegget er 
strømløst. 

 
Kompetanseheving egne 
mannskaper. 
 

14 Stor skog-
/lyngbrann 
 

Hyppige skog-/lyngbranner 
både på Hitra og Frøya.  
 
I tillegg større skogområder 
på Hitra.  
 

Sannsynlighet Stor skog-
/lyngbrann 
vurderes å være 
meget sannsynlig  

4 2  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Øvelser. 
 
Kompetanseheving. 
 
Beredskapsanalyse for å 
vurdere behov for utstyr, 
kompetanse og ressurser 

Konsekvens Vil vanligvis ha tid 
til evakuering av 
hus. God tilgang på 
ATV 
 

1  

4  

15 Brann i 
område med 
begrenset 
slokkevanns-
kapasitet 
(kommunal 
vannforsyning 
med 
tilstrekkelig 
trykk og -
mengde) 

God dekning ved 
hovedbebyggelse langs 
hovedvei, men ikke i områder 
med spredt bebyggelse.  
 
Generelt god dekning på 
Sistranda og annen 
tettbebyggelse på Frøya. Ny 
ringledning er under 
etablering på Frøya. 
 
Øyrekka har generelt god 
forsyning – bortsett fra Froan 
og Bogøya. 

Sannsynlighet Historiske 
hendelser tilsier 
svært sannsynlig. 

5 
 

3  Tiltak: 
Påvirke kommunen til 
utbedring av kommunalt 
slokkevann i aktuelle 
områder. 
 
Mobile pumper på ATV til 
bruk i alternative vannkilder – 
god tilgang på sjøvann. 
 
Mangler slangemateriale på 
Frøyas tankbil – dette er 
bestilt 
 
Etablere planer for bruk av 
sjøvann til slokking. 

Konsekvens Tankbil (8000 l) og 
førsteinnsats med 
fremskutt enhet 
(skjærslukker). 
 
Frøya: 10 000 l  
 
 
 
 
 

2  

4  

16 Brann i 
hyttefelt/ 
campingplass 

Mange hyttefelt/fritidsboliger 
og noen 
campingplasser/spikertelt  

Sannsynlighet Vurderes som 
sannsynlig 

4 
 

4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. Konsekvens 1  
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Flere hyttefelt uten 
slokkvannsforsyning 

Høy brannenergi i 
campingvogner. 
 
Vanskelig 
fremkommelig for 
stor brannbil i 
enkelte hyttefelt 
(dårlig 
vegstandard) 

2   
Registrering og tilsyn 
fritidsboliger (jf. ny forskrift). 
 
Øvelser.  
 
I samarbeid med eier av 
campingplasser bidra til å 
overholde minsteavstand 
mellom campingvogner. 
 
 
 
 

17 Stor  
skipsulykke 
med 
passasjerskip 
og hurtigbåter 
 
 
 
 

Trondheimsleia med stor 
cruiseskipstrafikk.  
 
Hitra er aktuell mottakshavn 
ved ulykker. 

Sannsynlighet 
 

Lokale forhold 
tilsier at hendelsen 
er sannsynlig.  
 
Omfattende 
oppdretts-
virksomhet og 
krevende farvann. 

3 5 
 

 Tiltak: 
Øvelser. 
Kompetanseheving. 
 
Regionale ressurser settes 
inn, RITS, KYV, mfl. 
 
Kommunal beredskap for å 
kunne ta imot mange 
evakuerte. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Typisk stor ulykke 
med meget stor 
konsekvens for 
liv/helse. Store 
miljøskader gitt 
lekkasje av 
bunkers. 

 4 
 

 

4  

18 Brann i båt i 
gjeste-
/båthavner 
 

Spesielt objekt;  
Konsert Knarrlagsund (2-
3000 deltakere) – her er det 
samarbeid med 
redningsskøyta, hvor det er 

Sannsynlighet Vurderes som 
meget sannsynlig. 

5 4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Øvelse. 
 

2  

Konsekvens Gir giftig røyk.  3  
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røykdykker plassert om bord 
i båten under arrangementet.  
 
Supen pub (Bogøya) 
Mausund og Sula 
 
Alle puber i regionen har 
gjestehavner og båt er et 
mye brukt fremkomstmiddel 
til disse plassene.  
 

  
Vanskelig å slokke, 
båter ligger tett. 
 
Personer som 
sover i båter er ofte 
påvirket av alkohol. 

Stille krav om utarbeidelse av 
ROS-analyse i forkant av 
arrangementer.  
 
Tilsyn og veiledning under 
arrangement. 
 
Etablere brannposter. 

19 Brann i båt/ 
oppdrettsflåte 
ved oppdretts-
anlegg/hav-
bruksnæringen 
 
 

Det er svært mange slike 
anlegg i regionen. 

Sannsynlighet Vurderes som 
svært sannsynlig, 
har årlige 
hendelser. 

5 3  Tiltak: 
Kompetanseheving på 
mannskaper.  
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 
Utvikle egen strategi og 
beredskapsplan for den type 
hendelser.   
 
Anskaffe nødvendig utstyr. 
 
Inngå båtavtale for å sikre 
transport av mannskaper. 

Konsekvens  1 
 

 

4 
 

 

20 Brann i 
brønnbåter/fôr-
båter  

Stort omfang av slike båter 
knyttet til den omfattende 
havbruksnæringen 

Sannsynlighet Vurderes som 
meget sannsynlig 
gitt omfanget av 
slike båter 
 

4 3  Tiltak: 
Kompetanseheving på 
mannskaper.  
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 
Utvikle egen strategi og 
beredskapsplan for den type 
hendelser.   

Konsekvens Kan være krevende 
å gå ombord i en 
slik båt, med farlige 
stoffer, 

1  

4  
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batteripakker, mv 
om bord. 
 

 
Anskaffe nødvendig utstyr. 
 
Inngå båtavtale for å sikre 
transport av mannskaper. 

21 Brann i 
båthotell 

Økende, etablering av 
båthotell krever ingen 
søknadsprosess. 
Tungvågen 
Sula 
Kongensvoll 
Kuøya (2 hotell) 
Kvenværet 
 
Flere mindre hotell 

Sannsynlighet Vurderes som 
meget sannsynlig 
gitt at slike hoteller 
er øker i antall. 
 
 

4 3  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Tilsyn med egenkontroll. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Gir giftig røyk. 
 
Vanskelig å slokke. 
 
Store materielle 
tap.  

2  

4  

22 Transport av 
farlig gods på 
vei  

Farlig stoff transporteres til 
oppdrettsvirksomhetene og 
videreforedlingsanlegg.  
 
Gass til BEWI/ 
laksenæringen 
 
 

Sannsynlighet Statistikk tilsier at 
dette er meget 
sannsynlig. 

4 3  Tiltak: 
Øvelser. 
 
Kompetanseheving. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Slike ulykker gir 
sjelden stor 
konsekvens for 
liv/helse, oftest 
begrenset utslipp til 
ytre miljø.  

2  

3  

23 Stor vegtrafikk-
ulykke  

Frøyatunnelen/Hitratunnelen. 
Dårlig belysning (bankett) og 
stor stigning i begge tuneller. 
I tillegg er det 
dårlig/manglende 
brannberedskap inne i 
tunnelen, ingen 
brannventilasjon. Frøya 

Sannsynlighet Historiske 
hendelser tilsier at 
hendelsen er 
meget sannsynlig.  
 
ÅDT i 
Frøyatunnelen er 
2000 med 

4 4  Tiltak: 
Øvelser. 
Kompetanseheving. 
Tilsyn. 
 
Arbeide mot SVV for bedre 
forhold/beredskap i tunnelene 
– overvåking, belysning, mv. 
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tunnelen har kun to kjørefelt 
(smal tunnel), mens Hitra 
tunnelen har tre felt – 
krabbefelt på vei ut av tunnel.  
 
2 tunneler (nylig bygget) på 
Fv. 714 tilkommer etter 
sammenslåing med Snillfjord.  
 
Det øvrige vegnettet på 
øyene fremstår med delvis 
dårlig veistandard.  
 
Særtrekk ved trafikken på 
øyene er høy hastighet og 
høy andel tungtransport. I 
tillegg er det en del tilfeller 
med rus/promille- kjøring.  
 
Ca. 200 påkjørsler av hjort 
årlig på Hitra.  

tungbilandel på 
19% 
 
ÅDT i Hitratunnelen 
er 1800 med 
tungbilandel på 
23% 

 
Beredskapsfergeleie. 
 
Sjøverts transport av fisk (ny 
fergestrekning Hitra-Aure) 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 
 

Konsekvens Store 
vegtrafikkulykker 
har typisk meget 
stor konsekvens for 
liv/helse. 
Stengt veg 
medfører store øk. 
kostnader (sjømat 
som skal 
eksporteres til 
verdensmarkedet 
blir stående fast 
pga. stengt veg).  

1  

5  

24 Småflyulykke Flyplass Frøya – 2 til 3 
flygninger i uka, flyr på 
dispensasjon.  
 
Planer for utvidelse av 
flyplass pga. 
oppdrettsnæring (Salmar)  

Sannsynlighet Vurderes som 
sannsynlig dersom 
flere flygninger 

3 4  Øvelser. 
 
Kompetanseheving. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Kan medføre tap 
av liv 

1  

3  

25 Akutt 
forurensning 
sjø 

Trondheimsleia med stor 
cruiseskipstrafikk + cargo og 
tankskip. 
 

Sannsynlighet Historiske 
hendelser tilsier at 
hendelsen er 
sannsynlig.  
 

3 1 
 

 Mellomstort depot på 
Sandstad og Sunde 
 
IUA-båt på Brekstad 
 

5 
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Se også hendelsene 
transport av farlig gods og 
stor skipsulykke. 
 
 
 

Stor trafikk ifm. 
havbruk 
 

Øvelser/kompetanseheving 
 
Regionale ressurser må 
settes inn, KYV, NOFO 
 
Pågår: IUA skal utarbeide 
felles ROS-planverk for akutt 
forurensning (§18 A i 
forurensningsforskriften) 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesen. 

Konsekvens Kan gi store 
miljøskader med 
regional 
konsekvens. 
Opprydning er 
kostnadskrevende 
og kan gå over 
flere år. 

5  

26 Ekstremvær 
 

Klimaendringer tilsier mer 
stormflo og økende tilfeller av 
ekstremnedbør – korte og 
hyppige.  
 
Lynnedslag 
Høy hyppighet  
Vurderes her ut ifra om det 
forårsaker større branner  
Gitt skog-/lyngbrann, se 
hendelse skogbrann 
 

Sannsynlighet Klimaendringer 
tilsier økt 
sannsynlighet for 
større hendelser. 
 

4 2  Tiltak: 
Kommunal beredskap. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 Konsekvens Lynnedslag kan 

også slå ut ekom-
tjenester. 
 
Kan medføre 
langvarige 
strømbrudd 
Kan påvirke 
innsatstid  

2  

3  

27 Ulykker med 
redningsbehov  
 
 
 
 

Industriulykker 
Skipsverft Kvernhusvik (har 
industrivern).  
 
Høyderedning 

Sannsynlighet Statistikk tilsier at 
slike hendelser er 
meget sannsynlig. 
 
 

4 4  Tiltak 
Øvelser. 
Kompetanseheving. 
Tilsyn ifm. arrangementene 
 

Konsekvens 1  
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Vindmølleparkene (bistå 
ansatte med å fire ned 
forulykket), kraner på 
skipsverft, broer. 
 
Drukningsulykker 
Fritidsdykking, båtturisme, 
hytteturisme – både sjø og 
innsjø. Samarbeid med 
redningsselskapet om båt på 
henger. Dykkere kommer fra 
TBRT eller fra 
redningsskøyta. 
Overflatedykker på Frøya. 
 
Ulykker under store 
arrangementer 
Konsert Knarrlagsund (2-
3000 deltakere), Ansnes 
brygge, Hopsjøbrygga, 
Sommer-Fillan 
Festivaler på Øyrekka 
Frøyafestivalen 
Mausund «Ut i havet» 
Motorsportsenter Frøya 
 
Andre: selvmordsforsøk ved 
hopping fra bru, 
småbåtulykker, søk og 
leteaksjoner. 
 

Konsekvensen kan 
bli stor for liv/helse.  

1  Brannvesenet har ikke 
kjemikaliedykkere per i dag, 
men Frøya har. Økende 
utbygging av industri kan 
endre behovet. 
 
Vurdere kompetanseheving 
ifm. etablering av 
overflateredning. 
 
Trening av personell for å 
kunne håndtere 
selvmordsforsøk 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

28 Helseoppdrag Et 20-talls oppdrag i hver 
kommune årlig. 
 

Sannsynlighet Hendelsen 
vurderes som 
svært sannsynlig 

5 4  «Mens du venter på 
ambulansen» 
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Utfordrende med Øyrekka, 
forventning om helsehjelp 

Konsekvens Kan medføre tap 
av liv. 
 
Spesielt store 
utfordringer på 
Sula. 
 

1  «Hvite biler» 
 
Uavklart situasjon for 
Øyrekka – ikke kompetanse 
hos mannskapene per i dag 
 
Rekrutteringsutfordring.  
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 

1  

29 PLIVO-
hendelser/ 
tilsiktet 
handling 

Generelt få tilfeller Sannsynlighet Kan også gjelde 
hendelser med 
psykisk syke 
personer 
 

4 5  Tiltak: 
Ressurser 
Kompetanse 
Øvelser 
Tett samarbeid med politi 
(lensmann).  
 
Nytt PLIVO-konsept: vold mot 
2 eller flere (i offentlig rom er 
tatt ut). Kan medføre oppdrag 
i hjemmet mv. 
 
 
 

Konsekvens Kan medføre 
meget stor 
konsekvens for 
liv/helse 
 

1  

2  



 

 

Frøya kommune og Hitra kommune 
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I nnledning
Formålet med denne rapporten er å dokumentere at krav til organisering, utrustning og bemanning
oppfylles alene eller i samarbeid med en annen kommune, jf. §1-4 og § 10 i forskrift om organisering
og dimensjonering av brannvesen av 26. juni 2002 (dimensjoneringsforskriften). I denne vurderingen
er det derfor lagt til grunn kravene i dagens dimensjoneringsforskrift, men det er også sett til forslag til
nyforskrift 1 ved at Frøya og Hitra brann- og redning gjennom dette arbeidet skal være fremtidsrettet
og kunne møte nye krav på en god måte. Vurderingen opp mot forslag til ny forskrift er gjort
avslutningsvis i rapporten.

Ved dimensjonering av brannveseneter det tatt hensyn til både regelverkets standardkrav og den
kartlagte risiko og sårbarhet som foreligger i kommunene Frøya og Hitra. Denne rapporten
dokumenterer brannvesenets organisering og dimensjonering, slik at både lovpålagte og andre
oppgaver kan utføres tilfredsstillende.

Forutsetninger og avgrensninger

Følgende forutsetninger og avgrensninger er lagt til grunn i denne rapporten:

• Dokumentasjonen omfatter kommunene Frøya og Hitra slik disse fremstår per medio 2019,
herunder brannvesenets organisering og ressurser.

• Dokumentasjonen bygger på gjennomført Risiko-og sårbarhetsanalyse for Frøya og Hitra
brann-og redning fra 2019.

• Dokumentasjonen er avgrenset til å omfatte forhold omtalt i brann- og eksplosjonsvernloven
§10 og gjeldende forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet § 2-4. Det er
tillegg også gjort en vurdering opp mot krav i forslag til ny dimensjoneringsforskrift for å
avdekke fremtidige behov.

Risiko- og sårbarhetsbilde

Den overordnede ROS-analysen for Frøya og Hitra brann og redning (2019) har avdekket et
risikobilde som fremstår som forventet ut ifra beliggenhet, geografiske forhold, klima,
kommunestruktur, næringsaktiviteter og infrastruktur. Spesielt store branner og store ulykker kommer
som ventet ut med uakseptabelt høyt risikonivå for kategoriene liv/helse og materielle
verdier/samfunnsverdier. Det er ikke vanlig å dimensjonere beredskapen i et brannvesen opp mot de
største og mest omfattende hendelsene - en regional beredskapsdimensjonering bør legges til grunn
for disse. Ulykker med redningsbehov, og PLIVO-hendelser, er også vurdert til å ha høy risiko for tap
av liv og helse. Når det gjelder utrykninger, så er det ABA (automatisk brannalarm) og trafikkulykker
som skiller seg ut som de med flest utrykninger.

Innsatstider til risikoobjekter med krav til 10-minutters innsatstid er ivaretatt, bortsett fra Frøya
sykehjem hvor det er beregnet en innsatstid på 13 minutter på dagtid og 15 minutter på natt.

1 Forslag til ny dimensjoneringsforskrift (forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann
og redningsvesen og nødmeldesentraler) ble ultimo 2017 sendt til Justis- og
beredskapsdepartementet.
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Hovednæringen på Frøya og Hitra er havbruk, med et stort antall oppdrettsanlegg og annen 
virksomhet knyttet til dette. Det planlegges for en fremtidig samling og utvidelse av mye industri knyttet 
til havbruk på Jøsnøya. Dette vil medføre endringer i risikobildet. Havbruksnæringen medfører også et 
stort antall båter og flåter der krevende branner kan oppstå. 
 
Når det gjelder forhold som påvirker sårbarhet, så er Frøyatunnelen og Hitratunnelen blant de 42 
tunnelene i Norge som av Transportøkonomisk institutt (2012) vurderes å ha høyest risiko for kjøretøy-
branner. Andel tungtrafikk er 23 % i Hitratunnelen og 18 % i Frøyatunnelen.  Felles for tunnelene er at 
de er lange og har bratt stigning.  Utplassering av kameraovervåking er en viktig suksessfaktor for å 
kunne vurdere nødvendige påkrevede tiltak for å berge liv uten å sette liv i fare på grunn av usikkerhet 
om det er personell inne tunnelene. 
 
Mange områder utenfor tettbebyggelse er uten kommunal vannforsyning. Det gir brannvesenet 
utfordringer knyttet til tilgjengelig og tilstrekkelige mengder slokkevann. Dette tilsier at det er stort 
behov for en robust tankbilberedskap nær tunnelene. Planlagte fremtidige høyhus medfører også at 
anskaffelse av høyderedskap/lift må vurderes.  
 
Det er avdekket sårbarhet knyttet til Nødnettets dekning på Hitra. Brannstasjonene har ikke 
nødstrømsaggregat og er dermed sårbare overfor et langvarig strømbrudd med følgeeffekter, slik som 
for eksempel tap av ekom-tjenester.   
  
Det vurderes også at fremtidig rekruttering av kompetent personell til deltidsstillinger kan bli 
utfordrende. Dette kan på sikt gi utfordringer for brannvesenets evne til å ivareta pålagte oppgaver og 
etterkomme kravene i dimensjoneringsforskriften. Det er også utfordringer med å skaffe tilstrekkelig og 
kompetent personell til depotstyrkene, og det er avdekket sårbarhet knyttet til mannskapenes oppmøte 
ved alarm. Dette gjelder spesielt i helgene, men også i ukedagene har det vært tilfeller der få kunne 
møte. Hitra brann og redning erfarer at mange unngår å søke på stillinger i brannvesenet på grunn av 
at brannvesenet i stadig større grad blir pålagt oppgaver som de øvrige etatene politi og 
helse/ambulanse skal ivareta.  
  
Forskrift om brannforebygging (2016) pålegger kommunene å kartlegge sannsynlighet for brann og i 
hvilken grad hendelsene kan få konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier. Kommunen 
skal også kartlegge hvilke utsatte grupper i kommunen som har økt sannsynlighet for å omkomme i 
eller bli skadet av brann. Også brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv (§14) 
skal kartlegges. Frøya og Hitra brann- og redning tilrådes å utarbeide en forebyggendeanalyse som 
grunnlag for et risikobasert forebyggendearbeid og -tilsyn.  
  
For å imøtegå mange av de identifiserte risikoreduserende tiltakene, tilrådes Frøya og Hitra brann- og 
redning å utarbeide en beredskapsanalyse for å identifisere et utvalg hendelser som beredskapen skal 
dimensjoneres for. I en slik analyse vil nødvendige ressurser (bemanning, kompetanse og materiell) bli 
identifisert.   
  
Gjennom ROS-analysen er det synliggjort flere synergieffekter av å etablere et felles brannvesen for 
Frøya og Hitra. De mest sentrale vil være et større fagmiljø med ledelse som fremmer 
kompetanseheving gjennom bedre tilrettelegging av kurs og opplæring, øvelser, mv. Utover dette vil 
det også gi rom for å se nærmere på stasjonsstruktur og fordeling av ressurser og utstyr.   
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Lovpålagte oppgaver
Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 gir sterke føring for oppgaver et brannvesen skal ha ansvaret
for:

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved
brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn

c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og
ved transport av farlig gods på veg og jernbane

d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og
krisesituasjoner

e) være innsatsstyrke ved brann

f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens
risiko- og sårbarhetsanalyse

g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den
norske territorialgrensen

h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Utover dette kan kommunene legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker
brannvesenets gjennomføring av oppgavene i § 11 første ledd (listet over).

I § 15 heter det i første ledd at: Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede
ressurser.

Krav stilt gjennom forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen

§ 2.4 Dokumentasjon

Kommunen skal kunne dokumentere at denne forskrifts krav til organisering, utrustning og bemanning
oppfylles alene eller i samarbeid med annen kommune.

Dokumentasjonen skal omfatte og baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal være
koordinert med kommunens analyser på andre områder.

Kommunen skal dokumentere brannvesenets dimensjonering. Kommunen skal angi hvilke
myndigheter som fatter vedtak etter denne forskrift, hvilke vedtak om delegering som er fattet og
hvordan forskriftens krav til samarbeid er ivaretatt. Avtaler om samarbeid skal følge dokumentasjonen.

Dersom kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker forhold som ikke kan ivaretas
gjennom forskriftens minstekrav, særskilte forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler mv., skal
brannvesenet tilføres ytterligere ressurser.

Kommunen skal innarbeide brannvesenets virksomhet i sine planer for forebyggende virksomhet og
skadebegrensende innsats for øvrig.
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Dokumentasjonen skal oversendes sentral tilsynsmyndighet.  

Denne rapporten anses å tilfredsstille dette dokumentasjonskravet.  

§ 2.5 Brannsjef og avdelingsledelse 

Brannsjefens fullmakter følger av brann- og eksplosjonsvernlovens § 12 og kommunens 
delegeringsvedtak. Brannsjefen skal ha en stedfortreder. 

I kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20.000 innbyggere skal brannvesenet ledes av en 
kvalifisert person i hel stilling. 

Brannvesenet skal organiseres med en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. I 
kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20.000 innbyggere skal hver avdeling ledes av en 
person i hel stilling. 

§ 3.2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering 

(…) Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende 

tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende 
oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser. 

 § 4-1 Samarbeid 

Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner og beredskapsorganisasjoner for best mulig å 
utnytte ressursene i regionen. Der et tettsted er felles for flere kommuner, skal disse samarbeide om 
beredskapen i dette tettstedet. 

§ 4-2 Bistand 

Kommunen eller brannvernregionen skal, ut over eventuelle samarbeidsavtaler, inngå avtaler som 
legger til rette for å motta eller yte bistand ved behov i akutt brann- og ulykkessituasjoner med nabo-
brannvesen, industrivern, flyplass- og havariberedskap, sivilforsvar, Forsvaret mv., der slike styrker 
finnes. Avtalen skal også regulere fremgangsmåte ved anmodning om bistand. 

§ 4.3 Reservestyrker 

Kommunen skal sørge for særskilte reservestyrker dersom tilstrekkelige personellressurser for de 
innsatssituasjoner som kan forventes ikke oppnås med egne beredskapsstyrker og avtaler etter § 4-1 
og § 4-2. 

§ 4-8 Innsatstid 

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., 
strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. 

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer 
den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. 

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles 
mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke 
overstige 30 minutter. 

§ 4.12 Skogbrann 

I områder hvor det er betydelig fare for brann i skog, skal brannsjefen i samråd med de lokale 
skogbruksmyndigheter organisere en særskilt reservestyrke for innsats ved slike branner. Slik 
reservestyrke skal øves for aktuelle oppgaver. 
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§ 5.1 Dimensjonering og lokalisering 

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen 
innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav 
minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere. 

Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet 
tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. 

§ 5.2 Vaktlag og støttestyrke 

Et vaktlag skal minst bestå av: 

• 1 utrykningsleder 
• 3 brannkonstabler/røykdykkere. 

Støttestyrke er fører for tankbil eller fører for snorkel-/stigebil. 

§ 5.3 Vaktberedskap 

(…) I tettsteder med 3.000 - 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
deltidspersonell med dreiende vakt. 

(…) tettsteder med 8.000 – 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan 
beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor 
utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med 
dreiende vakt. 

(…) I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av 
heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende 
vakt. 

§ 5.4 Antall vaktlag 

I tettsted fra 3.000 til 50.000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støttestyrke 
etter § 5-2 og § 5-3. I tettsted fra 50.000 til 100.000 innbyggere skal det være minst to vaktlag og 
nødvendig støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3. Ved 100.000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag 
og nødvendig støttestyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttestyrke 
for hver 70.000 innbygger. 

§ 5.5 Beredskap for høydeberedskap eller tankbil 

I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å fungere som påbudt rømningsvei 
etter bygningslovgivningen, skal vognfører ha samme beredskap som vaktlaget for øvrig. 

I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen tilrettelagt 
slokkevannforsyning, jf. § 5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal tankbil kjøres ut 
samtidig med førsteutrykningen, dersom det er nødvendig for å sikre brannvesenet tilstrekkelig 
slokkevann 

§ 5.6 Overordnet vakt 

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være 
dreiende overordnet vakt. 

Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. Overordnet vakt skal kunne lede samtidig 
innsats på flere skadesteder. Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt. 
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§ 7.1 Kommunens plikter 

Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som 
denne forskrift stiller. 
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Dimensjonering og organisering av brann og
redningstjenesten vurdert opp mot gjeldende
forskrift
Forskriftom organisering og dimensjonering av brannvesen av 12. juni 2002 skal sikre at enhver
kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet slik at oppgaver hjemlet i lov og
forskrifter blir utført tilfredsstillende. Det hjemles også at brannvesenet skal være dimensjonert med
bakgrunn i de foreliggende risikoer og sårbarheter i kommunen.

Dimensjonering av ledelse og administrasjon

Ledelse

Brannsjefen har ansvaret for den daglige driften og har en ledergruppe bestående av lederne i de
ulike avdelingene. Brannsjefens fullmakter følger av brann- og eksplosjonsvernlovens § 12, og
kommunens delegeringsvedtak. Brannsjefen skal ha en stedfortreder/varabrannsjef.

I kommuner eller brannvernregioner som har mer enn 20 000 innbyggere anses oppgaven med å lede
brannvesenet som så omfattende at det er fastsatt minstekrav om at brannsjefen skal være i
heltidsstilling. For kommuner eller brannvernregioner med lavere innbyggertall kan brannsjefen
ansettes i deltidsstilling. Andel årsverk beregnes ved å ta innbyggertallet i regionen dividert med 20
000 innbyggere. Størrelsen på stillingen bør eventuelt oppjusteres avhengig av risikoforholdene i
kommunen/brannvernregionen, jf. § 2-4. For avdelingsledere beregnes stillingsandel på samme måte
som for brannsjefen.

Brannvesenets ledelse i Hitra kommune:

• Brannsjefi 20% stilling
• Leder beredskap i 30% stilling
• Leder forebyggende i 70% stilling

Brannvesenets ledelse i Frøya kommune:

• Brannsjefi 20% stilling
• Leder beredskap i 30% stilling
• Leder forebyggende i 70% stilling

Vurdering Hitra kommune:

Hitra kommune har 4704 innbyggere (SSB, 2019). I tillegg vil Hitra få flere innbyggere (anslagsvis ca.
300) fra Snillfjord kommune i 2020, da deler av denne innlemmes i Hitra kommune. Basert på
beregningen som gis i veiledningen til dimensjoneringsforskriften skal brannsjefen og
avdelingslederne minimum ha en 25,02% stilling (5004, inkludert andel fra Snillfjord, dividert med
20000). Det vil si at kravet er ivaretatt for leder beredskap og leder forebyggende, mens brannsjefens
stillingsandel er noe under kravet.
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Vurdering Frøya kommune:

Frøya kommune har 5089 innbyggere (SSB, 2019) og tilsvarende beregning som for Hitra tilsier at
brannsjefen og avdelingslederne skal ha en 25,44% stilling. Her ivaretas kravet for leder beredskap og
leder forebyggende, mens brannsjefens stillingsandel er noe under kravet.

Det er behov for lederutdanning utover BER 1 deltid og forebyggende-kurs for en av lederne.

Vurdering av sammenslått brannvesen:

En felles ledelse for et sammenslått Frøya og Hitra brann og redning, basert på dagens
stillingsandeler, vil være:

• Brannsjefi 40% stilling
• Leder beredskap i 60% stilling
• Leder forebyggende i 140% stilling

Samlet vil kommunene ha 9793 innbyggere (SSB, 2019) og fra 2020 får Hitra i tillegg ca. 300
innbyggere fra den delen av Snillfjord som innlemmes i kommunen. Så totaltvil det være i overkant av
10 000 innbyggere i de to kommunene fra 2020.

Basert på beregningen som gis i veiledningen til dimensjoneringsforskriften skal brannsjefen og
avdelingslederne da ha en 50% stilling (10000 dividert med 20000).

Brannsjefen vil dermed ha en stillingsandel som er under kravet og det vil være naturlig å vurdere en
jevnere fordeling av stillingsandelene i en felles ledelse for Frøya og Hitra brann og redning.

Gitt gjeldende avdekt risiko- og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blant annet en økende
utbygging av havnæringsindustri, bør det vurderes om stillingsandelen til ledelsen bør økes slik at det
blir fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen. Dette vil også møte kravet som ligger i forslag til ny
dimensjoneringsforskrift (se vurderinger i kap. 4).

Øving av beredskap

Det skal utarbeides årlige øvelsesplaner som sikrer at ledere og mannskaper får tilstrekkelig øvelse til
å løse de oppgaver de kan bli stilt overfor.

Vurdering Hitra kommune

Årlige øvelsesplaner utarbeides for stasjonene på Fillan, Sandstad og Sunde. Per i dag øves det årlig
30 timer per mann.

Vurdering Frøya kommune

Øvingsplan utarbeides og framlegges på siste øvelse inneværende år for øvelser påfølgende år. Det
øves 30 timer årlig for alle mannskaper på stasjonene Sistranda og Nordskag. Depotmannskaper
Mausund og Sula øves 5-10 timer årlig.

Dimensjonering av forebyggende arbeid

Det er brannvernloven § 11 og forebyggingsforskriften som definerer det brannforebyggende arbeid,
og de tilhørende dimensjoneringsbestemmelsene i dimensjoneringsforskriften § 3-2.

Brannforebyggende arbeid er i all hovedsak informasjons- og motivasjonstiltak, tilsynsaktiviteter og
ulykkesforebyggende arbeid, jfr. brannvernloven § 11 (1).
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Minstekravet til brannvesenets forebyggende arbeid er ett årsverk forebyggende arbeid pr. 10 000
innbyggere i brannregion. DSB har tidligere lagt til grunn at ett årsverk normalt vil kunne tilsvare 70-80
særskilte brannobjekter (bygninger og objekter hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store
materielle skader).

Forebyggende avdeling

Ny forskrift om brannforebygging med ikrafttredelse 1. januar 2016 medfører et endret tilsynsregime
sammenlignet med hva som har vært gjeldende. Gjennom den nye forskriften stilles det krav til at det
skal gjennomføres en risikobasert tilsynsvirksomhet.

Minstekravet til brannvesenets forebyggende arbeid er ett årsverk forebyggende arbeid pr. 10 000
innbyggere i brannregion.

Forebyggende avdeling - samarbeid mellom Hitra og Frøya kommuner
I tillegg til leder forebyggende fra Hitra og leder forebyggende fra Frøya, så består forebyggende
avdeling av 1 person i 40% stilling.

Feiertjeneste - samarbeid mellom Hitra og Frøya kommuner
Frøya og Hitra brann og redning inngår i Sør-Fosen interkommunale feiervesen som har en faglig
leder i 20% stilling og to feiere i 100% stillinger. Det er én feier med fagbrev og én uten.

Vurdering av sammenslått brannvesen:

Ny forskrift om brannforebygging (2016) pålegger kommunen å kartlegge sannsynligheten for brann
og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal
herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli
skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv (§14). Det vil også
være utfordrende å registrere og kartlegge behovet for- og gjennomføre feiing og tilsyn av hytter og
fritidsboliger som er gjort gjeldende i ny forskrift om brannforebygging.

Gitt at det vil være ca. 10000 innbyggere i brannregionen i 2020 er minstekravet ett årsverk til
forebyggende arbeid. Det er derfor nødvendig å øke stillingsandelen til den ansatte i forebyggende
avdeling med 60%, slik at dette blir en fulltidsstilling, evt. må det vurderes en omfordeling av
stillingsandelen til leder forebyggende, som vil ha en 140% stilling gitt at dagens stillinger i begge
kommuner slås sammen. Gitt en slik omfordeling er dette kravet tilfredsstilt.

Det er også behov for at en feier tar fagbrev i feiefag eller oppnår tilsvarende kvalifikasjoner
(dimensjoneringsforskriften (§ 7-4).

Tilsyn med særskilte brannobjekter

Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på bakgrunn av
forskrift om brannforebygging §18:

- Risikoen for tap av liv og helse
Risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier

- Risikoen for samfunnsmessige konsekvenser
- Risikoen for brudd på forebyggende plikter
- Effekten av tilsyn sammenlignet med andre forebyggende tiltak

Vurdering av sammenslått brannvesen:
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Det er i Hitra kommune identifisert 54 særskilte brannobjekter hvorav 2 objekter med krav til 10
minutters innsatstid. I Frøya kommune er det 40 særskilte objekter og 3 objekter med krav til 10
minutters innsatstid.

Forskrift om brannforebygging (2016) krever tilsyn med særskilte brannobjekter ved behov, basert på
risiko. Se forslag til tiltak under kapittel 3.2.1 til øking av stillingsandel for å styrke dette arbeidet. Det
tilrådes også utarbeidelse av en forebyggendeanalyse som grunnlag for et risikobasert tilsyn.

Dimensjonering av beredskap

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen
innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav
minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere.

Av brannvesenets minstestyrke på 16 skal minst 4 mannskaper og eventuelt støttestyrke være i
innsats innenfor kravene til innsatstider, jf. § 4-8. Veiledningen sier at innen 10-15 minutter etter at
førsteinnsats er iverksatt, skal en styrke på 12-14 mannskaper være i samlet innsats. Beredskapen
skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor
krav til innsatstider etter § 4-8.

§ 5.2 Vaktlag og støttestyrke

Et vaktlag skal minst bestå av:

• 1 utrykningsleder
• 3 brannkonstabler/røykdykkere

Beredskapsavdeling

Beredskapsavdeling Hitra består av leder beredskap i 30% stilling og 27 (i tillegg 8 fra Snillfjord fra
1.1.2020) mannskaper fordelt slik:

• Fillan stasjon: 16 mannskaper
• Sandstad stasjon: 8 mannskaper
• Kvenvær depot: 3 mannskaper
• Sunde stasjon (fra 2020): 8 mannskaper

Beredskapsavdeling Frøya består av leder beredskap i 30% stilling og 32 mannskaper fordelt slik:

• Sistranda stasjon: 16 mannskaper
• Nordskag stasjon: 4mannskaper
• Mausen depot: 6 mannskaper
• Sula depot: 6 mannskaper

Vurdering Hitra kommune:

Minstekravet til bemanning er tilfredsstilt, men i høytider og helger i ferien så settes det opp vaktlag for
å sikre nok mannskaper i innsats. Mange mannskaper er også bortreist i helgene. Dette krever at
beredskapen må utredes nærmere.
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Det er behov for at 11 personer tar grunnkurs deltid. Videre er det et behov for 1 person med
beredskapsutdanning trinn 1 og 19 personer med utrykningskurs (kode 160). Elleve personer mangler
førerkort klasse C.

Vurdering Frøya kommune:

Minstekravet til bemanning er tilfredsstilt, men det oppleves stadig oftere utfordringer med oppfylling
av innsatstider på grunn av økende samtidskonflikter for mannskapene når det gjelder
hovedarbeidsgiver og fritidsinteresser av ulik former. Vaktlag eller utvidelse av mannskap i den
generelle beredskapen bør utredes. Med 4 personer på Nordskag stasjon vil det være situasjoner der
det ikke er mulig å rykke ut med et fullt vaktlag.

Det er behov for at 12 personer tar grunnkurs deltid. Videre er det et behov for 5 personer med
beredskapsutdanning trinn 1 og 8 personer med utrykningskurs (kode 160). To personer vil har behov
for førerkortklasse C i neste toårsperiode.

Vurdering av sammenslått brannvesen:

Minstekravet til bemanning for et sammenslått brannvesen er tilfredsstilt, men det tilrådes at det
gjennomføres en beredskapsanalyse for å vurdere samlet behov med utgangspunkt i en ny
brannregion og tiltak for å sikre tilstrekkelig oppmøte innenfor kravet til innsatstider. I denne analysen
må det også inngå vurdering av et samlet kompetansebehov, bemanning og organisering, og kjøretøy,
utstyr og materiell. Det vil være naturlig at en slik analyse også vurderer brannstasjonsstruktur, samt
dagtjenestested (arbeidssted) på mannskapene i forhold til stasjonene.

Vaktberedskap

3.3.2.1 Overordnet vakt

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2000 innbyggere, skal det være
dreiende overordnet vakt, jfr. § 5.6 i dimensjoneringsforskriften. Brannsjefen og stedfortreder skal
inngå i vaktordningen.

Forskriften setter krav om at overordnet vakt skal kunne lede innsats på flere skadesteder samtidig.

I forskriften legges det vekt på at kvalifisert utrykningsleder skal være leder på hvert innsatslag. Når
dette oppfylles, kan overordnet vakt konsentrere seg om å lede innsatsen på overordnet nivå.
Overordnet vakt vil i stor grad selv kunne bestemme når og om det skal rykkes ut.

Vurdering Hitra kommune:

Hitra har 4 overbefal i 4-delt turnus og kravet er dermed tilfredsstilt. Tre overbefal mangler nødvendig
kompetanse.

Vurdering Frøya kommune:

Frøya har 4overbefal i 4-delt turnus, og kravet er dermed tilfredsstilt. To overbefal mangler nødvendig
kompetanse.

Vurdering av sammenslått brannvesen:

Det bør vurderes felles overbefalsordning i 4-delt turnus med to fra hver kommune med
ansvarsområde for begge kommunene i vaktperioden. Dette forutsetter at utrykningsledere/operative
ledere ved alle stasjonene i begge kommunene har nødvendig kompetanse.
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Røyk- og kjemikaliedykkere

Forskriften stiller ikke krav om at ethvert brannvesen skal ha røykdykkere. Innsats med røykdykkere
innebærer imidlertid større muligheter for redning av liv, helse, miljø og materielle verdier enn ved
annen innsats. Det er erfaring for at forebyggende innsats kombinert med røykdykkerinnsats, er
brannvesenets mest effektive virkemiddel for å redusere skader. Det er av avgjørende betydning ved
brann/røykutvikling i tunnelene at røykdykkere er stasjonert innenfor kravene i § 4-8, og da spesielt
ved hendelser med tungbiler/busser i tunnelene.

Forskriften setter ikke krav til at ethvert brannvesen skal ha kjemikaliedykkere. Denne innsatsen er
spesiell, og behovet vil fremkomme i risiko- og sårbarhets-analysen. Velger kommunen å opprette en
slik tjeneste, vil dette medføre spesielt utstyrsbehov, opplæring og øvelser.

Hitra har 17 ansatte med røykdykkerkurs og ingen med kjemikaliedykkerkurs.

Frøya har 13 med røykdykkerkurs og 8 med kjemikaliedykkerkurs.

Vurdering av sammenslått brannvesen:

Risiko- og sårbarhetsbildet som er avdekket gjennom ROS-analysen, med tunnelene, nåværende og
fremtidig havbruksindustri, og andre virksomheter med risikopotensial, tilsier atdet er behov for både
røyk- og kjemikaliedykkere i et felles brannvesen. Plassering av kjemikaliedykkertjenesten og utstyrs-
og kompetansebehov tilrådes utredet gjennom en beredskapsanalyse.

Samarbeid og bistand

Norske kommuner har ulik størrelse, og varierende innbyggertall. For å sikre god ressursutnyttelse og
kvalitet har DSB i en rekke år anbefalt samarbeid mellom kommuner.

Frøya og Hitra brann og redning har følgende skriftlige samarbeidsavtaler om bistand ved hendelser:

• Samarbeid om feiertjenesten, og forebyggende brannvern.
• Fylkessamarbeid om:

110- sentral
IUA - samarbeid (akutt forurensing)

Kjøretøy/transportmateriell

Hitra - kjøretøy/transportmateriell Årsmodell Plassering

Mannskapsbil (2000 liter) 1991 Fillan

Tankbil (8000 liter) 1996 Fillan

Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Fillan

Befalsbil (Mazda pickup) 2007 Fillan

Feierbil 2004 Fillan

Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Sandstad

Terrengkjøretøy (MAN 4x4, 1500 liter) 1992 Sandstad
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Toyota Hiace 2002 Kvenvær

Mannskapsbil Scania (2500 l) 1992 Sunde

Tankbil Volvo F7 (13000 l) 1993 Sunde

Volkswagen, Framskutt enhet,
Skumslukkingssystem

2019 Sunde

Vurdering Hitra kommune:

Flere av kjøretøyene er gamle, enkelte 20-26 år gamle.

Frøya - kjøretøy/transportmateriell Årsmodell Plassering

Mannskapsbil 4x4 (3000 l) 2016 Sistranda

Mannskapsbil (2400 l) 1994 Sistranda

Tankbil (10 000 l) 2008 Sistranda

Vaktbil 2014 Sistranda

Adm.bil 2018 Sistranda

Fremskutt enhet (MB Sprinter m/skumslokkesystem) 2015 Nordskag

Vurdering Frøya kommune:

Frøya har generelt en god kjøretøypark med relativt nye biler.

Vurdering av sammenslått brannvesen:

Hitra brannvesen er per i dag sårbart gitt en kjøretøypark med enkelte svært gamle kjøretøy. Ved å se
begge kommunen som en brannregion kan kjøretøy omplasseres etter et helhetlig behov(vurderes
gjennom beredskapsanalyse). Det må også etableres en plan for fornyelse av de eldste kjøretøyene.
Mange områder utenfor tettbebyggelse er uten kommunal vannforsyning. Det gir brannvesenet
utfordringer knyttet til tilgjengelig og tilstrekkelige mengder slokkevann. Dette tilsier at det er stort
behov for en robust tankbilberedskap. Planlagte fremtidige høyhus medfører også at anskaffelse av
høyderedskap/lift må vurderes.

Nødalarmeringssentral

Kommunene innenfor en region skal være tilsluttet felles nødalarmeringssentral som til enhver tid skal
kunne ta imot meldinger om brann-og andre ulykker, og iverksette nødvendige tiltak jfr. § 4-5 i forskrift
om organisering og dimensjonering.

Nødalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik at
melding blir forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp. Nødalarmeringssentralen skal være samordnet
med øvrige nødetaters nødalarmeringssentraler jfr. §4-5.

Frøya og Hitra brann og redning inngår i et fylkessamarbeid om 110-sentral. Midt-Norge 110-sentral
IKS er etablert i Trondheim.
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Forslag til ny dimensjoneringsforskrift
Som nevnt tidligere behandler departementet forslag til ny dimensjoneringsforskrift. I dette kapittelet
oppsummeres noen av de vesentligste endringene som kan få betydning for utviklingen av det
framtidige Frøya og Hitra brannvesen.

Det er kun tatt inn krav som er nye, sammenlignet med gjeldende forskrift, og som ikke er omtalt
ovenfor.

Det bemerkes her at GAP-analysen er utarbeidet i henhold til gjeldende krav da det er forventet at ny
forskrift skal ut på en lengre høringsrunde og det vil ta lang tid før den trer i kraft.

DSB kommenterer selv de viktigste endringene på følgende måte2;

De viktigste bestemmelsene i dagens forskrift er beholdt, særlig minimumskravene knyttet til
organisering, bemanning og utrustning. Samtidig er det gjort endringer som skal sikre innbyggerne
enda bedre tjenester fra brann-og redningsvesenet i fremtiden. Det foreslås tydeligere og til dels nye
krav til analyser av risiko, sårbarhet, beredskap og forebygging, som grunnlag for organisering,
utrustning og bemanning av etaten. Dette innebærer samlet sett noe økt fleksibilitet for kommunene til
å løse sine oppgaver med utgangspunkt i lokal risiko.

En annen viktig endring som foreslås er krav om tre ledere på heltid i alle brann-og redningsvesen;
brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap.

De mest sentrale forskriftene i forslaget er oppsummert i det videre, etterfulgt av kommentarer ang.
status for Frøya og Hitra brann og redning

§ 7 Grunnlag for organisering, bemanning og utrustning

Kommunen skal organisere, bemanne og utruste brann-og redningsvesenet på bakgrunn av:

a) risiko-og sårbarhetsanalyse,
b) forebyggendeanalyse og
c) beredskapsanalyse.

Brann-og redningsvesenet skal sørge for at relevante aktører inviteres med i arbeidet med
utarbeidelsen av analysene. Analysene skal være oppdaterte.

Status Frøya og Hitra brann og redning

Verken eksisterende brannvesen i hver av kommunene eller et sammenslått Frøya og Hitra
brannvesen erorganisert på grunnlag av de tre nevnte analysene. Brannvesenet mangler også
forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse, og vil derfor ikke tilfredsstille dette punktet.

§ 11 Planverk

Risiko-og sårbarhetsanalysen, forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen skal følges opp med
nødvendig planverk for å sikre god håndtering av bestemte typer hendelser og viktige risikoobjekter.
Brann-og redningsvesenet skal også følge opp analysene med en plan for å sikre at personellet har

2 Tekst er hentet fra DSBs nyhetsartikkel om forslagettil ny forskrift; Fremtidens brann- og
redningsvesen, 3.11.2017 - https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/fremtidens-brann--og-
redningsvesen/
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nødvendig kompetanse. Planene skal iverksettes, evalueres og ved behov endres i henhold til 
erfaringer. 

Status Frøya og Hitra brann og redning 

Det foreligger pr. nå ingen egen beredskapsplan for noen av brannvesenene og det tilrådes at dette 
vurderes samlet og utarbeides for det kommende Frøya og Hitra brann og redning.  

§ 12 Ledelse av brann- og redningsvesenet 

Brann- og redningsvesenet skal som et minimum ledes av tre kvalifiserte personer i hele stillinger, 
hvorav én leder brann- og redningsvesenet, én leder forebyggendearbeidet og én leder 
beredskapsarbeidet. Flere kommuner bør samarbeide om å oppfylle kravene til lederstillingene. 
Lederen av brann- og redningsvesenet skal ha en stedfortreder. 

Status Frøya og Hitra brann og redning 

Det kommende Frøya og Hitra brann og redning dekker ikke dette kravet, selv med sammenslåtte 
stillinger. Gitt gjeldende avdekt risiko- og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blant annet en 
økende utbygging av havnæringsindustri, må stillingsandelen til ledelsen økes slik at det blir 
fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen.   

§ 14 Beredskapsstyrken 

Brann- og redningsvesenet skal ha en beredskapsstyrke i henhold til beredskapsanalysen, jf. § 10. 
Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke skal bestå av minst 16 personer, der minst fire skal 
være kvalifiserte som utrykningsledere. Antall personer i beredskapsstyrken kan fravikes med 
grunnlag i beredskapsanalysen, jf. § 10. 

Status Frøya og Hitra brann og redning 

Frøya og Hitra brann og redning tilfredsstiller dette kravet, men ny forskrift åpner for å fravike kravet 
dersom beredskapsanalysen tilsier det. Dette kan sees på gjennom arbeidet med beredskapsanalyse 
som anbefales gjennomført for det sammenslåtte brannvesenet.   

§ 15 Lokalisering av beredskapsstyrken 

Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke for håndtering av branner og andre ulykker skal med 
grunnlag i beredskapsanalysen lokaliseres slik at den dekker tettsted der dette finnes. 
Beredskapsstyrken kan dekke flere tettsteder. 

Status Frøya og Hitra brann og redning 

Det tilrådes å vurdere brannstasjonsstrukturen basert på en beredskapsanalyse som gjennomføres for 
det nye brannvesenet.  

§ 16 Vaktlag 

Et vaktlag skal bestå av minst én utrykningsleder og tre brannkonstabler. Brann- og 
redningsvesenet kan ha en fleksibel bruk av de som er på vakt ut fra hendelsestyper, men 
samlet vaktlag skal være på hendelsesstedet innenfor kravet til utrykningstid. (…) 

Status Frøya og Hitra brann og redning 

Dette vurderes ikke å være tilfredsstilt gitt dagens situasjon, og basert på mottatt informasjon er det 
utfordringer med å få tilstrekkelig antall mannskaper ved alarmering.  Vaktlag eller utvidelse av 
mannskap i den generelle beredskapen bør vurderes gjennom en beredskapsanalyse for Frøya og 
Hitra brann og redning. 
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§ 21 Utrustning til bruk ved branner og andre ulykker 

Brann- og redningsvesenet skal disponere egnet utstyr til å løse sine oppgaver som 
fremkommer av brann- og eksplosjonsvernloven, risiko- og sårbarhetsanalysen og 
beredskapsanalysen. 

Brann- og redningsvesenet skal som et minimum ha egnet utstyr til slokke- og redningsinnsats ved 
branner, trafikkulykker og ulykker i vann. Brann- og redningsvesenet kan inngå avtale med andre om 
bruk av slikt utstyr. 

Status Frøya og Hitra brann og redning 

Det er flere behov knyttet til utrustning for et fremtidig Frøya og Hitra brann og redning, blant annet har 
Hitra per i dag en gammel kjøretøypark hvor det må etableres en plan for utskifting og behov for en 
robust tankbilberedskap og fremtidig høyderedskap. Det må også sees på løsninger som sikrer 
brannvesenet tilgang til båt. Dette og øvrig behov for utstyr må avdekkes gjennom en 
beredskapsanalyse som gjennomføres for et felles brannvesen.  

§ 28 Evaluering etter hendelser 

Dokumentasjonen av evalueringene av hendelser, jf. brann- og eksplosjonsvernloven §§ 9 andre ledd 
og 10 første ledd, skal inneholde hvordan læringspunkter skal implementeres i brann- og 
redningsvesenet. 

Status Frøya og Hitra brann og redning 

Denne paragrafen tydeliggjør i en mye større grad enn før kravet til å evaluere egen innsats, noe som 
vil kreve at brannvesenet implementerer prosedyrer og instrukser for hvordan dette arbeidet skal 
gjøres, samt at det investeres i utstyr som bidrar til dokumentasjon av hendelser. Et system for dette 
har ikke brannvesenene pr. i dag. 
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Konklusjon
Basert på dagens krav til dimensjonering og organisering av brannvesen (2002) og gjennomførte
ROS-analyse (medio 2019) er det foretatt en vurdering av hvordan Frøya og Hitra brann og redning
oppfyller disse kravene og er rustet til å håndtere det avdekte risiko-og sårbarhetsbildet. Det er også
sett til forslag til ny dimensjoneringsforskrift3, slik at Frøya og Hitra brann- og redning gjennom dette
arbeidet skal være fremtidsrettet og kunne møte nye krav på en god måte.

Samlet vil kommunene ha 9793 innbyggere (SSB, 2019) og fra 1.1.2020 får Hitra i tillegg ca. 300
innbyggere fra den delen av Snillfjord som innlemmes i kommunen. Så totalt vil det være i overkant av
10 000 innbyggere i de to kommunene fra 2020. Kravet vil dermed være en 50% stilling for
brannsjefen for et felles brannvesen og gitt at dagens stillingsandeler for begge kommuner slås
sammen, vil denne være 40% slik situasjonen er per i dag. Tilsvarende vil leder beredskap få en
stilling på 60% og leder forebyggende en stilling på 140%. Det vil være naturlig å vurdere en jevnere
fordeling av stillingsandelene i en felles ledelse for Frøya og Hitra brann og redning enn det som
fremkommer ved å slå sammen dagens stillingsandeler. Gitt gjeldende risiko- og sårbarhetsbilde, og
det fremtidige, med blant annet en økende utbygging av havnæringsindustri, bør det vurderes om
stillingsandelen til ledelsen bør økes slik at det blir fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen. Dette
vil også møte kravet som ligger i forslag til ny dimensjoneringsforskrift.

Gitt at det vil være ca. 10 000 innbyggere i brannregionen fra 2020 er minstekravet ett årsverk til
forebyggende arbeid. Det er derfor nødvendig å øke stillingsandelen til den ansatte i forebyggende
avdeling med 60%, slik at dette blir en fulltidsstilling, evt. må det vurderes en omfordeling av
stillingsandelen til leder forebyggende, som vil ha en 140% stilling gitt at dagens stillinger i begge
kommuner slås sammen. Det er også behov for at en feier tar fagbrev i feiefag eller oppnår tilsvarende
kvalifikasjoner. Det tilrådes også utarbeidelse av en forebyggendeanalyse som grunnlag for et
risikobasert tilsyn.

Det er avdekket utfordringer med å få tilstrekkelig med mannskaper til å møte opp ved alarmering,
innenfor kravet til innsatstider. Det er videre et samlet behov for at 23 personer tar grunnkurs deltid, 6
personer har behov for beredskapsutdanning trinn 1 og 27 personer med utrykningskurs (kode 160).
Tretten personer mangler førerkort klasse C. Risiko- og sårbarhetsbildet som er avdekket gjennom
ROS-analysen, med nåværende og fremtidig havbruksindustri og andre virksomheter med
risikopotensial, tilsier at det er behovfor både røyk- og kjemikaliedykkere i et felles brannvesen. Det
tilrådes at det gjennomføres en beredskapsanalyse for å vurdere samlet behov med utgangspunkt i en
ny brannregion. I denne analysen må det også inngå vurdering av et samlet kompetansebehov,
bemanning og organisering, kjøretøyog utstyr, herunder beredskap på sjø for å støtte depotene på
Sula og Mausund og foreta innsats i Hitratunnelen fra fastlandssiden. Det vil være naturlig at en slik
analyse også vurderer brannstasjonsstruktur.

I § 15 heter det i første ledd at: Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede
ressurser. Basert på den gjennomførte ROS-analysen og denne GAP-analysen er Norconsult av den
oppfatning av at et sammenslått brannvesen vil medføre høyere samfunnssikkerhet i denne
øyregionen.

3 https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/fremtidens-brann--og-redningsvesen/
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Saksbehandler: Laila Eide Hjertø 
Direkte tlf.:  
Dato:  15.01.2020 
 
Saksnr.: 2020/725-1   Arkivnr.: 033 

 
Fra:  Laila Eide Hjertø 
Til:  Ole L. Haugen, Torfinn Stub, Kristin Strømskag, Knut Arne Strømøy, Geir Meland, Per 

Ervik, Beathe Sandvik Meland 

 
 
 
 
Kopi til: Harald Hatle, Dag Robert Bjørshol, Arvid Hammernes, kommunestyrene 
 

Notat 
 

Referat fra Samarbeidsforum 15.01.2020 

Til stede: Ole L. Haugen, Torfinn Stub, Kristin Strømskag, Knut Arne Strømøy, Geir Meland, 

Per Ervik, Beathe Sandvik Meland, Laila Eide Hjertø 

 

Brannsjefene Arvid Hammernes og Dag Robert Bjørshol var til stede under sak 2/20, og denne 

saken ble behandlet først i møtet. 

 

Ordfører Ole L. Haugen gjennomgikk vedtektene. Snillfjord kommune sin observasjonsstatus ble 

vedtatt fjernet fra vedtektene da Snillfjord kommune har opphørt fra 1.1.20. Endringen legges 

frem for kommunestyrene. For øvrig ble sakliste og innkalling godkjent. 

 

Sakliste: 
Sak 1/20:  Politi -operative politipatruljer og etatens tjenester til publikum. 
 
Manglende politiressurser og nedleggelse av passkiosk på Hitra. 
 
Det er sendt brev til Justisdepartementet v/statsråd Kallmyr og Trøndelag Politidistrikt v/politimester 
Nils K. Moe med kopi til Trøndelagsbenken på Stortinget og media. Avsender er Orkdalsregionen. 
 
Kristin redegjorde for sitt og Olaf Reppe sitt møte med politimester Moe. Politimesteren lovte ingen 
økning i stillingsressurser, men forventet derimot kutt i sine økonomiske overføringer fremover. De 
stillingsøkningene som er kommet i Trøndelag er sentralisert til Trondheim. Dette framkommer av off. 
statistikk og finnes i vedlegg til dette referatet. Oppfattet at det er null forståelse hos politimesteren for 
forskjellene i å bo sentralt og i distriktet når det gjelder beredskap, tjenesteytelse og trygghet for 
befolkningen. Diskuterte også med politimesteren mulighet for å beholde passkiosk på Hitra. Gikk fra 
møtet uten noen lovnader og med en oppfatning av manglende forståelse for øyregionen sin situasjon. 



 

 Side 2 av 2 

 

Konklusjon: 
 
Ordførerne følger opp overfor politimesteren og regionrådet. Politimesteren inviteres til felles 
formannskapsmøte i Hitra og Frøya. 
 
Rådmennene frembringer statistikk over politiets utrykninger og tidsbruk i Nessadalen.  
 
 
Sak 2/20:  Samarbeid Brann og redning  
 
Dag Robert Bjørshol gjennomgikk forhistorien fra 2014 og frem til i dag, og hvilke dokumenter som ligger 
til grunn. Notat om mulige løsninger og hvilke dokumenter som ligger til grunn er sendt ut og følger 
saken. Begge brannsjefene redegjorde for sine forslag. 
 
Konklusjon: 
Dette dreier seg ikke om lokaliseringsdebatt. Man ønsker heving av kvalitet med minst mulig økte 
kostnader. Gunstigere økonomisk om man slår sammen til felles brann og redningstjeneste, jfr. krav til 
dimensjonering.  
 
Det er enighet om at man ønsker et sammenslått Hitra og Frøya brannvesen. Rådmennene bes om å lage 
en sak til kommunestyrene i tråd med kommunestyrevedtaket av 2014, jfr. pkt. 1 i forslaget fra brannsjef 
Bjørshol. Eventuelt behov for bevilgning må gå frem av forslag til vedtak, og det må også framkomme at 
ytterligere utredning skal ferdigstilles i løpet av 1. halvår i år. Saken fremmes deretter til politisk 
behandling og avklaring. 
 
Sak 3/20: Regiontilknytning 
 
Ole redegjorde for sin tvil i forhold til om vår regiontilknytning er riktig.  
Kristin sitter i AU i regionrådet, men har kort fartstid. Samarbeid går på kryss og tvers avhengig av 
tjenester og likheter i utfordringsbildet.  
 
Hvilke andre muligheter har vi? Fosen eller Nordmøre? Kystregion? 
 
Ole vil sannsynligvis løfte frem temaet i Hitra formannskap og kommunestyre etter hvert. 
 
Konklusjon: 
 
Kommunene har stort sett de samme refleksjonene rundt temaet. Diskusjonen holdes levende 
kommunene imellom. Det vil være naturlig at temaet framkommer når Kommunelovens nye krav til nye 
vedtekter blir framlagt for behandling i regionråd og i kommunene 
 
Sak 4/20: NAV - avklaring.  
 
Saken er utsatt i Hitra kommune p.g.a. at nytt utvalg for Helse og Omsorg har vedtatt at Eldres råd, 
Brukerråd og Ungdomsråd skal høres. Møter 20.1. og 21.1. 
Frøya kommunestyre har vedtatt forslaget. 
 
Konklusjon: 
 
Saken kommer opp i Hitra kommunestyre så snart det er mulig. Avtalen skal gjelde fra 1.4. 
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Sak 5/20: MINOFAS 
 
Fergeforbindelse mellom Aure og Hitra. Møreforskning har utredet i 2 omganger og konkludert med at 
dette er samfunnsøkonomisk fra første dag. Begge fylkeskommunene har bevilget kr 500.000 i 
prosjektmidler for å jobbe videre med saken. 
 
MINOFAS må være på saken og følge opp utredningen. Det skal være møte 16.01.20 for å diskutere 
videre agering fra interessentenes side. 
 
Sak 6/20:  Direktebåt 
 
Kristin: Alternativ i forbindelse med stenging av tunneler i forbindelse med utbedring. Kan dette være en 
mulighet for å få til et prøveprosjekt som avbøtende tiltak. Det har vært en orientering fra rådmannen i 
fylket til hovedutvalg for veg.  
Næringsforeningene samarbeider om dette. 
 
Konklusjon: Hitra kommune er med på å få fylkeskommunens aksept for dette som avbøtende tiltak og 
som et prøveprosjekt. Frøya kommune holder politisk ledelse og administrasjon i Hitra oppdatert og 
inviterer med i møter etc. 
 
Sak 7/20: Følgetjeneste jordmor  
 
Det har vært møte mellom kommunene, St. Olav og SiO v/Bjørn Buan den 08.01.20. 
 
Konklusjoner fra møtet er at det opprettes egen beredskap for Hitra og Frøya finansiert av 
helseforetaket med inntil 1,2 årsverk. 
Det utformes avtale mellom kommunene og helseforetaket. 
Det legges opp til behandling i kommunestyrene i februar. Vertskommuneavtale reforhandles også. 
 
Sak 8/20:  Andre samarbeidsområder mellom kommunene?  
 
a ) Laksevegen og marginalprosjekt 
 
Ole:  
 
Prognosene viser at det kan bli ca. 110 mill til gode i forhold til investeringsrammen. Fire prosjekter 
gjenstår, såkalte marginalprosjekter som prioriteres i forhold til rest økonomi i prosjektene. Disse 
prosjektene representerer standard-sprang som kan være ulykkesbelastende. Det var møte 19. juni 2019 
om prioritering av resterende prosjekter – prosjekter som gjensto som uprioritert i siste 
bompengesøknad: 
 
Prio 1: Melvatnet – Ulvstubakkan 
Prio 2: Perviktunnelen – Slåttavika 
Prio 3: Våvatnet – E 39 
Prio 4: Utretting/ny veg ved bomstasjonen Våvatnet 
 
SVV mener det skal være rom for dette innenfor kostnadsrammene.  
 
Det er i tillegg besparelser på rentekostnadene knyttet til lån som er tatt opp som mellomfinansiering. 
Dette er det bedt om å få akseptert som ubenyttet del av den totale finansieringsrammen, og derav 
penger til gode som kan benyttes til å utbedre mer vei. SVV mener dette er et nytt prinsipp som vil gi 
presedens og at kan være problematisk å få aksept for i vegdirektoratet og i samferdselsdepartementet. 
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I fall man får aksept så er det bedt om at dette benyttes til å bygge ny tunnel gjennom Svarthammaren 
(prioritet nr. 5.) 
Leder av komiteen på fylket, Halgeir Grøntvedt, er informert om saken og bedt om å bidra til å få dette 
avklart. 
 
 
b) Legevakt. Samarbeidet i SiO – kost contra nytte. 
 

Samarbeidet på Sengepost KAD og legevakt skulle etter sammenslåing/endringer ved Orkdal 

sykehus bli 20% billigere. Ingen besparelse, men stor økning i utgiftene. KAD 10,4% og 

legevakt 14% økning.  

Hitra vil konkret si opp avtalen om å delta med 20% dekning av stillingen for kreftkoordinator.  

 

Konklusjon: Vi henvender oss sammen til Orkland kommune og ber om underlagsmateriale for 

kostnadsøkningene. Viser at vi stiller oss kritisk til den store økningen. Hitra foretar forespørsel 

på vegne av begge kommuner. 

 

c) Ambulansetjenesten 

Viktig tjeneste som man må passe på i forhold til utvikling. Hitra kommune etterspør statistikk 

som viser tilstedeværelse og tilgjengelighet i øyregion/innenfor akseptabel responstid. 

 

d) Neste møte 

10. juni kl. 11.00 Frøya Rådhus. 
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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. 
Det skal fremlegges sak for politisk nivå før 

 
 

 

 
 

 

 
Rådm. 

i Hitra 

og 
Frøya. 
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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 
 

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.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Rådm. 
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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 

være en viktig ressurs i tillegg til vår egen 

legetjeneste. Konsultasjoner via nye digitale 

løsninger er på veg inn. 
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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. 

 

i. Turistkontor – Kystmuseet har en regional 
funksjon 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 20/459    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

OMSTILLINGUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I KOMMUNENS 

BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023  

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets 

innstilling: 

 

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen 

 Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020 

 

2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen 

 Mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita oppvekstsenter 

 

3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan 

som opplistet i saksutredningen, og jobber videre med utrede tiltak innen disse 

områdene: 

 Ned til en etasje på Kysthaven 

 Strukturendringer virksomhet familie og helse  

 Strukturendringer virksomhet bo,- aktivitet og miljøtjeneste 

 Drift dagsenter  

 Kantinedrift Sistranda skole   

 Åpen barnehage 

 Cafe Kysthaven 

 

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan 

som opplistet i saksutredningen 

 

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen 

 Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020 

 Miljøuka arrangeres i storformat hvert 2. år. 

 

Vedlegg: 

 



Vedlagt til saken følger 5 vedlegg der det er konsekvensutredninger av alle foreslåtte 

tiltak: 

 

 Effektivisering- fellestjenester 

 Effektivisering- oppvekst 

 Effektivisering- helse og mestring 

 Effektivisering- kultur og idrett 

 Effektivisering- teknisk 

 

Uttalelse fra FUR, SalMar, SU Nordskaget ettersendes 

 

Saksopplysninger:   
I forbindelse med budsjettbehandlingen av budsjett og handlingsprogram for 2020 – 2023 ble 

det vedtatt å nedsette et omstillingsutvalg for å se på hvordan kommunens rammer skulle ta 

inn nedtrekkene på budsjettet som følge av mindre inntekter til kommunen. 

 

Omstillingsutvalgets leder,- kommunedirektøren orienterte formannskapet 03.03.20 om de 

forutsetningene som utvalget har lagt til grunn for denne saken. 

 

Omstillingsutvalg ble nedsatt i januar 2020, og består av 3 arbeidsgiverrepresentanter, 2 

arbeidstakerrepresentanter og hovedverneombud. Utvalget har hatt møte hver uke og har 

vurdert alle ledige stillinger fortløpende. Gjennom dette har kommunedirektøren opprettet en 

stillingsbank. Alle virksomhetsledere har gjennom denne prosessen hatt et «stående» krav 

om innsparing.  

 

Innsparingene er allerede vedtatt i budsjettet, men eventuelle endringer som medfører at 

budsjettmidler skal flyttes fra en ramme til en annen (eks. fra fellestjenester til teknisk), så 

må dette budsjettjusteres. Kommunedirektøren vil komme med en slik sak etter av denne 

saken er ferdigbehandlet. 

 

Innsparingskravet  

Rammeansvarlige fikk ansvaret for å organisere hvordan nedtrekket skal håndteres i 

virksomhetene, og fremkommer i tabellen nedenfor. 

 

Rammeområde Nedtrekk Budsjett 2020, Vedtak 

Fellestjenester -2 218 668 39 752 390 

Oppvekst -5 202 365 110 945 963 

Helse -7 642 034 145 411 394 

Kultur -458 527 8 439 356 

Teknisk -936 421 27 016 439 

  

Budsjett 2020 inneholder i tillegg til nedtrekket som er beskrevet i budsjettvedtaket av 

19.12.19, også et effektiviseringskrav fra kommunedirektøren som lå inne i budsjettet da det 

ble fremmet for kommunestyret 19.12.19 

 



Kommunedirektøren har primært sett etter innsparinger som kan gjøres administrativt, og 

som er minst mulig sårbar for innbyggeren. Typisk eksempler på dette er å holde stillinger 

ledige i kortere eller på lengre sikt, samt nedtrekk på typiske forbruksarter, f.eks. 

konsulentbruk og overtid o.l. 

 

Andre nedtrekk som gir konsekvensen bortfall av tjenestetilbud eller gir så store endringer til 

et tjenestetilbud, vil det legges opp til en politiske behandling. Kommunestyret må da vedta 

«nye» eller endrede tjenestetilbud for at sparetiltaket skal få effekt.  

 

Ramme Fellestjenester 
 

Effektivisering- fellestjenester 

 Inndragelse av stilling som bolig og tilflyttingskoordinator,   700`kr 

 Holde stilling som samfunnsplanlegger ledig i 50%,    350`kr 

 Spare årsverk, i hht. vedtak om ny administrativ organisering:  1 200`kr 

 Redusere bruken av konsulenter:       250`kr 

 Ett kommunestyremøte mindre høsten 2020:     70`kr 

 

Effekt av tiltak:         2 570`kr 

Innsparingskrav:         2 219 kr 

 

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre alle nevnte effektiviseringstiltakene for ramme 

fellestjenester. Inndragelse av stilling som bolig og tilflyttingskoordinator er eneste stilling 

som permanent blir inntatt. Oppgave som ligger til denne stillingen søkes løst gjennom å 

flytte oppgavene til Servicekontoret, Økonomi og flykning tjenesten. 

 

Kommunedirektøren ønsker primært at ledige lederstillinger søkes besatt gjennom interne 

søknadsprosesser i første runde for å se om organisasjonen har kvalifisere søkere. Hvis 

kandidater finnes internt, vil en se på muligheter for å effektivisere andre lederstillinger som 

en følge av videre interne søkeprosesser. For denne rammen ligger det også et forslag om å 

flytte 50% stilling som samfunnsplanlegger til ramme teknisk. Dette vil bli gjort med en 

budsjettjustering senere.  

 

Rammen vil i tillegg jobbe videre med effekten av at økonomiavdeling legges under 

servicesenter, digitalisering og se over alle avtaler, abonnementer, forsikringer, lisenser. I 

tillegg vil rammen se på sammenslåing av stillinger ved naturlig avgang og jobbe videre med 

vurdering av endret åpningstid i servicesenter. 

 

Kommunedirektøren ønsker at kommunestyret tar stilling til om det er mulig å effektivisere 

ett kommunestyre i andre halvår av 2020.  

 

 

 

 

 

 



Ramme oppvekst 
 

Effektivisering- oppvekst 

 
 

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre effektiviseringstiltak som oppramset i tabellen 

over for ramme oppvekst.  

 

Frøyas andel av befolkningen fra andre land har nå passert 26 % noe som er svært positivt 

for kommunens vekst og utvikling. Med denne store befolkningsveksten har også bo-

mønstret endret seg over tid. Veksten er størst i området Nesset, Sistranda og Hamarvika.   

 

Det foreslås derfor å flytte mellomtrinnet på Nordskag Oppvekstsenter til Nabeita 

Oppvekstsenter.  

 

Bakgrunn er at andelen minoritetsspråklige barn og elever har økt mest ved Nordskag OPVS 

sammenlignet med de andre barnehagene og skolene på Frøya. Faktisk er senterets andel av 

minoritetsspråklige større enn norske barn og elever.  

 

En forutsetning for god norskopplæring er at man har mange språkmodeller som snakker 

norsk og at norskopplæringen/-stimuleringen skjer både i klasserommet, i barnehagen og i 

friminuttene. Likeledes er også fritiden og hjemmet viktig i så måte.  

 

Nordskag OPVS har de siste årene hatt utfordringer med å få elevene, i stor nok grad, til å 

kommunisere på norsk – spesielt i friminuttene. Ovenfor de elever som ikke forholder seg til 

denne oppfordringen har skolen snakket med foreldrene.  

 

Utfordringen er at flere foreldre mener at barna deres må få kommunisere på det språket de 

ønsker selv om dette kan medføre utestengelse av andre barn med et annet morsmål.  

 

Vi har i dag elever på mellomtrinnet som selv har uttrykt bekymring om de er gode nok til å 

kommunisere og forstå norsk når de begynner ved Frøya ungdomsskole. 



 

Språktester viser også at ordforrådet og forståelsen på norsk er bedre der man har en miks av 

elever og der norsk blir det naturlige språket å kommunisere med.  

 

Derfor ønsker kommunedirektøren denne flytting av mellomtrinnet ved Nordskag OPVS til  

 

Nabeita OPVS. Mellomtrinnselever som i stedet ønsker å gå ved Sistranda barneskole 

melder ifra om dette. 

 

Kommunen har over tid mottatt henvendelser om det er mulig å utvide barnehagekapasiteten 

slik at flere som jobber i området i større grad kan benytte Nordskag OPVS som barnehage – 

uavhengig hvor man bor på Frøya. 

 

Dette vil forenkle logistikken ifb med levering og henting. Spesielt gjelder dette der begge 

foreldrene jobber i området.  

 

Ved at kommunedirektøren foreslår flytting av mellomtrinnet gir det muligheter for denne 

utvidelsen av barnehagen, i første omgang med en ekstra avdeling. 

 

For ytterligere å imøtekomme foreldrenes behov vil også åpningstid bli vurdere utvidet – for 

eksempel fra kl 0630 – 1730.  

 

Det vil for barnehagen og elevene ved s-trinnet (1. – 4. trinn) bli iverksatt ytterligere tiltak 

knyttet til begynneropplæringen i lesing og skriving på norsk.  

 

Kommunedirektøren vil presisere at ovennevnte tiltak er knyttet til språk og læringsutbytte 

og ikke minst det sosiale aspektet, og at dette forslaget primært ikke har noen sammenheng 

med den økonomiske driftstilpasningen kommunen har iverksatt.  

 

Kommunedirektøren har startet prosessen med å se på om flytting av mellomtrinnet fra 

Nordskaget til Nabeita er mulig, gjennom samtaler med FAU/SU, høring hos FUR og 

bedrifter i området og saken har vært diskutert i HOOK. Kommunestyret må ta stilling til om 

dette er noe kommunedirektøren skal jobbe videre med som en effektiviseringsløsning. Per 

13.03.20 kl 1000 har kommunedirektøren mottatt positive tilbakemelding på saken fra FUR, 

og positiv omtale fra SalMar. Tilbakemelding fra FAU/SU ved Nordskag er p.t. ikke mottatt, 

og vil bli ettersendt saken når denne mottas.  

 

  



Ramme oppvekst har beregnet at dette tiltaket har slik virkning på Nordskag og Nabeita 

oppvekstsentre:  

 
 

Videre gjennomfører rammen følgende effektiviseringstiltak på de øvrige virksomhetene: 

 

 
 

  



Ramme helse og mestring 
 

Effektivisering- helse 

 

Familie/helse: 

 Fastlege: øke forventet inntekt med:   900`kr  

 Dialyse: legge inn forventet husleie med:   1 000`kr 

 Treningsutstyr, avslutte leasing i 2020:  276`kr  

 Endring driftsform fysioterapeut:    314`kr 

 Statlige barneverntiltak tas ut:    400`kr 

 

Bo,- aktivitet og miljøtjeneste: 

 Årsverk natt oppfølgingstjeneste, 1,7 ÅV:   1 200`kr 

 Reduksjon i budsjett støttekontakt:    320`kr 

 Reduksjon i budsjett avlastning:    200`kr 

 Reduksjon 0,8 ÅV utetjenesten:    534`kr 

 

Pleie og omsorg: 

 Demenskoordinator tas ut:     140`kr 

 Livsgledekonsulent tas ut:    140`kr 

 Frisklivskoordinator tas ut:     478`kr 

 

Effekt av kortsiktige tiltak:     5 902`kr 

Effektiviseringskrav:      7 642`kr 

 

 

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre disse kortsiktige effektiviseringstiltakene for 

ramme Helse og mestring. Hovedgrepet er økning av kjente inntekter, reduksjon av 

forbruksarter, samt reduksjon av årsverk som vist i fremstilling over.   

 

For det litt lengre perspektivet ser kommunedirektøren av strukturendringer må gjøres innen 

rammen. Disse beskrives i tabellen under. 

 
 

Tidsperspektivet på disse tiltakene er i skrivende stund vanskelig å anslå med stor 

nøyaktighet. Mye kan bli gjort i løpet av 2020, men bl.a. å tømme 2.etg. på Kysthaven kan 

tidligst gjøres til høsten 2021. 

 

Litt lengre perspektiv

 Strukturtiltak i BAM og Familie helse

 Kan avdelinger slås sammen slik at vi får færre avdelinger (ta bort 2-3 avd.ledere) 1 800`kr

Effekt av tiltak kortsiktig + struktur 7 702`kr

Krav 7 642`kr

 Undersøke mulighet for egenregi – transport dagsenter 500`kr 

 Ned til 1 etasje på kysthaven 2 000`kr

Vurderes/signaler? PS! Ikke drøftet med ansatte enda..

 Bemanning BAM 645`kr

 Bemanning helsestasjonen 645`kr

 Nedleggelse dagsenter for hjemmeboende eldre 340`kr

 Nedleggelse kantinedrift Sistranda skole 270`kr

 Redusere bemanning beinskardet 1 100`kr

 Nedleggelse åpen barnehage 305`kr

 Nedleggelse cafe Kysthaven 768`kr



I tillegg har virksomhetslederne foreslått følgende at tiltak, som ikke er lovpålagte-  kan sees 

på og eventuelt avsluttes: 

 

 Dagsenter  

 Kantinedrift Sistranda skole 

 Åpen barnehage 

 Cafe kysthaven 

 

 

Kommunedirektøren anser at flere av tiltakene som foreslås på lengre sikt vil trenge politisk 

involvering. Det er i listen flere ting som ikke er lovpålagt, men som er innarbeidede tilbud 

til kommunen innbyggere f.eks. nedleggelse av dagsenter og åpen barnehage.  

 

Kommunedirektøren ønsker at kommunestyret tar stilling til om administrasjonen skal jobbe 

videre med hele eller deler av listen, for å kartlegge om dette er nok kommunen skal legge 

ned. 

 

Kommunedirektøren vil også i denne prosessen arbeide med de utfordringene som kommer 

fram i regnskapet for 2019, der refusjonen for ressurskrevende brukere blir lavere for hvert 

år, og nye ressurskrevende brukere kommer inn i tjenesten.  

 

De utfordringene som NAV viser i forbindelse med kommunens sosialbudsjett, er også noe 

kommunedirektøren må jobbe tett med tjenesten i 2020. 

 

Rusomsorgen, har hatt mye oppmerksomhet den siste tiden, men kommunedirektøren ser at 

samarbeidet med Hitra kommune innen dette felter vil heve tjenesten på dette området. 

Kommunedirektøren vil komme med saker, om dette i løpet av våren 2020. 

Rammeområde kultur og idrett 
 

Effektivisering- kultur 

 
Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre disse effektiviseringstiltakene for ramme Kultur 

og idrett. Hovedgrepet er å effektivisere 50% stilling innen rammen, samt innsparingen på 

Pri 1: 

 Lederstruktur 

 En av avdelingslederstilling gjøres om til virksomhetslederstilling 372`kr

 Slutte med bokbuss 66`kr

 Slutte med BUA avtale 20`kr

Effekt av tiltak 458`kr

Totalt innsparingskrav 458`kr

Eventuelt, pri 2:

 Redusere åpningstid i svømmehall til 6 mndr/år 171`kr

Jobbe videre med

 Åpningstider bibliotek, vurdere en kveldsåpen dag 

 Antall kinoforestillinger, kost/nytte/besøkstall



noen forbruksarter som vist i oppstillingen. En annen problemstilling som er løftet fra 

rammeområdet er at  

Konsekvensen er at Frøya kommune må si nei, eller finne andre måter å bistå eksempelvis: 

FrøyAwards, Tour de Frøya og når Hurtigruten kommer. Kommunedirektøren forslår 

følgende disse tiltakene, som ikke er lovpålagte-  kan sees på for å minimere kommunens 

utgifter. 

 

Rammeområde teknisk 
 

Effektivisering- teknisk 

 
Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre disse effektiviseringstiltakene for ramme 

Teknisk. Hovedgrepene er å ha svømmehallen åpen i 6 måneder i 2020 i stedet for 10.  

I tillegg ønsker kommunedirektøren å se på muligheten for å finansiere miljøuka for de 

avsatte midlene til marin forsøpling i stedet for drift. Administrasjonen ønsker også å se på 

muligheten til å ha dette tiltaket hvert annet år, i stedet for hvert år. Resterende er justering 

av forbruksarter. 

 

Kommunedirektøren ønsker at kommunestyret tar stilling til svømmehallens åpningstid i 

2020, samt ta stilling til om miljøuka i storformat kan arrangeres annenhvert år. 

 

Alternativet til å utvide stengetiden til svømmehallen som teknisk foreslår er følgende 

 

 Redusere åpningstid i svømmehall til 6 mndr/år 560`kr

 Miljøuka kjøres annenhvert år (ivaretas via havbruksfond) 154`kr

 Nedtak bruk av konsulenter 200`kr

 Redusere bruk av overtid 22`kr

Effekt av tiltak 936`kr

Totalt innsparingskrav 936`kr

Jobbe videre med

 Strukturer, se på bemanningsplaner/samlokalisering etc

 Se over alle avtaler, abonnementer, forsikringer, lisenser

 Ta i bruk nytt dataprogram/digitalisering

Kulturhusets personell ofte blilr bedt om å bistå på andre kommunale- og kommunalstøttede 

arrangementer, som kommer i tillegg til daglige ansvars- og arbeidsoppgaver. Personalet får 

derfor store problemer med å finne tid til avspasering, og konsekvensen er 

overtidsutbetalinger. Dette er en driftsutgift som kan reduseres betydelig, dersom 

kulturhusets arbeidsoppgaver kun begrenses til drift av kulturhuset, eller at kommunen tar 

godtgjøring for disse tjenestene. 

 Kjøp av feiemaskin, 200`kr 

 Redusert renhold ved kortvarig sykefravær, 63500 kr 

 Kutte innleie sommervikar plenklipping, 180`kr 



 

 

 

 

 

 Inntekt ved utleie Sistranda skole, 120`kr 



Ramme fellestjenester 

HARMONISERING/TILPASNINGER TILDELT RAMME 2020 

Forslag tiltak innsparing av ikke lovpålagte oppgaver – KAN-oppgaver70 

TILTAK KONSEKVENS ENDRING/ALTERNATIV TILPASNING INNSPARING ØKT INNTEKT REDUKSJON 
DRIFTSUTG. 

SUM 

Inndragelse av stilling som Bolig- og 
tilflyttingskoordinator 

Flere oppgaver må overføres ander (allerede utført): 
- Startlån flyttet til økonomiavd. 50% ressurs 
- Boligadministrasjon til serviceverter min. 20% 

ressurs 
 
Oppgaver som ikke blir gjort i rammen: 

- Ikke kontaktpunkt for tilflyttere, tilflyttingskontoret 
faller bort 

- Boligplan blir ikke rullert/fulgt opp 
- Kompetansekartlegging tilflyttere blir ikke utført 
- Holde oversikt over ledige tomer og ledige boliger i 

Frøya kommune 
- Utadrettet arbeid mot tilflyttere i samarbeid med 

næringsliv, grendalag, idretten og kulturlivet for 
øvrig 

- Flytte kompetansekartlegging til næringsforeninga 
 

- Redusere åpningstiden til servicekontoret fra 08-
15 til 09-13 (samme som NAV). Dette frigjør 
ansatte i servicekontoret til å utføre følgende 
oppgaver: 

o Rullere boligplan/følge opp boligplan 
o Saksbehandling kjøp/salg eiendommer 

Frøya kommune 
o Annen saksbehandling kan også 

gjennomføres. 
 

- Utrede mer samarbeid opp mot Servicesenter for 
utenlandske arbeidstakere (SUA) 

 
Oppgaver som blir løst i ramme oppvekst / flykning 
tjenesten 

- kontaktpunkt for tilflyttere 
- Kompetansekartlegging tilflyttere 
- Utadrettet arbeid mot tilflyttere 

 

700 .000,-   700.000,- 

 Utsettelse av ansettelse av ny 
Økonomisjef til høst 2020 (utsetter 
vedtak om å iverksette kommunalsjefen 
for allmenne og tekniske tjenester) 
 

Virksomhetene på teknisk må ivareta flere 
koordineringsoppgaver.  
Får ikke økt ressurser til å bistå virksomhetslederne i 
økonomistyringen 
 

 450 000,-   450 000,- 

Utsettelse av ansettelse av ny stabssjef 
til høst 2020 

Økt kapasitet i Stab som følge av at organisasjonen får en 
100% stilling som stabssjef, i stedet for 50% som 
virksomhetsleder SU 

Avhengig av hva som bestemmes i ramme kultur og idrett, 
da dette er besparelse i forhold til kultursjef. 

450 000,-   450 000,- 

Kommunalsjef Helse – stilling er ledig 
frem til ny rådmann er ansatt, ledig i 7 
av 12 måneder minus 250 000 til 
rekruttering til ny rådmann 

Virksomhetene i Helse og mestring må ivareta flere 
koordineringsoppgaver.  
 

Kan bli noe mindre, hvis tiltredelse av ny rådmann skjer før 
01.08.20. Hvis intern ansettelse kan beløpet bli større 

300 000,-   300 000,- 

Samfunnsplanlegger – holdes ledig, 
oppgaver flyttes til teknisk – kompensert 
med 50% (Faktisk innsparing 50% av 
lønn) 

Begrenset ressurser til å løse oppgaven, prioritere slik at 
nødvendige oppgaver tas først, og vente med det som 
ventes kan 

Kan bli litt mer i innsparing, hvis andel av oppgaver som blir 
overført til teknisk er mindre enn 50% 

350 000,-   350 000,- 

Reduksjon av bruk av konsulenter 
- 100 000 rådmann/Økonomi 
- 100 000 Servicesenteret 
- 50 000 SU / Stab 

Mindre muligheter til å bruke ekstern kompetanse for å løse 
oppgaver tidligere og raskere, f.eks. annonseutforming, 
leder- og medarbeiderutvikling o.l. 

- Konsulentbistand ved integrasjoner ESA må belastes 
virksomhet som bestiller system og integrasjon i sin 
helhet 

 250 000,-   250 000,- 



 

- Konsulentbistand ved evt nye tjenester og grafiske 
elementer via hjemmesiden må belastes bestiller i 
sin helhet. 

Det vil ta lengere tid på å få gjort digitale tjenester, og det vil 
bli mindre kompetansebygging med eksterne aktører. 
I noen tilfeller vil saksbehandling og utviklingsarbeid ta 
lengre tid. 
 

Ett kommunestyremøte mindre i 2020 Langt i mellom hvert møte Hvis andre politiske møter også avlyses kan innsparingen 
bli større 
 

70 000,-   70 000,- 

Totalt   2 570 000,-   2 570 000 

       



RO 2 - rammenedtrekk per virksomhet 2020 - 2023

Enhet Tiltak Beskrivelse Konsekvens Kommentar

 Kortsiktig 

innsparing 2020 

(10/12) 

 Langsiktig 

innsparing per 

år 

Politisk 

beslutning

Mausund 

OPVS

Arbeidslivsfag Ikke tilby arbeidslivsfag - dvs at ungdomsskolelevene ved 

Mausund oppvekstsenter vil ikke få valgmuligheter i 

fremmedspråk/fordypningsfag, kun få tilbud om 

fordypning i engelsk.

Virkning for august-desember er 

kr. 33.615,-. Helårsvirkning blir kr. 

80.675,-

Mausund 

OPVS

Bruker ikke lærer fra 

kulturskolen

Musikkundervisningen må gis av lærere ved 

oppvekstsenteret, med lavere kompetanse i faget. Vil 

møtte kjøre annen deling i andre fag, noe som vil føre til 

større aldersspenn og flere elever i elevgruppa i disse 

fagene. Kan få negative konsekvenser for læringsmiljø og 

læringsresultat.

(Kommentar: Virkning for august-

desember er ca. kr. 50.000,-. 

Helårsvirkning blir kr. 120.000,-)

 kr                     50 000  kr                120 000 

Mausund 

OPVS

Kutt i driftsutgifter på 

artene 11000-12999

Etterslep på vedlikehold/fornying av inventar og utstyr, 

mindre læremidler, færre aktiviteter som medfører 

utgifter.

Oppvekstsenteret hadde et 

mindreforbruk på kr. 28.924,- i 

2019. Merk at dette er med 

innkjøpsstopp siste 5 måneder.  kr                     20 000 
 kr                     70 000  kr                120 000 

Kultur-

skolen

Justering lønnskostnad Utgifter tilknyttet workshops UKM er oppdatert. 

Regulativbestemte tillegg er oppdatert. Ingen vikarer vil bli 

brukt i 2020. Pensjonsutgifter SPK er tatt ut (291.977,-)

Ingen konsekvenser, kun 

opprydding

 kr                   239 720 

Kultur-

skolen

Justering driftsutgifter Ikke kjøpe inn faglitteratur eller materiell til 

musikkundervisning. Kjøpe inn færre apper til bruk i 

undervisningen. UKM: Deltakerne må betale for mat selv i 

kafeen.

UKM – deltakerne får ikke gratis 

middag under lokalmønstringen, 

men kan kjøpe seg mat i kafeen.

 kr                       4 247 

Kultur-

skolen

Mindre inntekter
Realitetsbehandle inntekter: (OBS! mindre inntekter enn 

budsjettert). Forventer at kirka og Mausund sier opp 

sine avtaler fra høsten, men kan da ta inn flere elever og 

starte flere gruppetilbud. Justering skolepenger ut fra 

forventet økning i elevtallet. Mottatt stimuleringsmidler 

fra UKM Norge. Justert forventet refusjon for UKM, Hitra 

kommune DKS-midler går i 0,- (alt betales av 

fylkeskommunen) Havdur betale for kopiering.  Økte 

gebyrer fra 1.1.2020
-kr                     38 959 

 kr                   205 008 

Nabeita 

OPVS

Nedtrekk stilling - 

vedkommende overført til 

lønn - felles adm. 53% 

stilling

Nedtrekk bhg 53% i forbindelse med stilling Laila Bakke 

Måsøval som er overflyttet regnskap. lå utenfor vår ramme 

pga fast ansettelse etter 3 år i kommunen.

Nedtrekk på budsjett bhg.

 kr                   275 000  kr                275 000 

Nabeita 

OPVS

Ta bort sosiallærerstilling - 

0,6 ÅV

 Ligger nå med 100% stilling på Nabeita Vil svekke arbeid med barn med 

særlige utfordringer. Dette 

gjelder både veiledning av 

ansatte bhg og skole og arbeid 

direkte opp mot barn/foreldre. 

Arbeid med læringsmiljøet.
 kr                   187 500  kr                450 000 

 kr                   462 500  kr                725 000 

SUM Mausund OPVS

SUM Kulturskolen

SUM Nabeita OPVS
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Sistranda 

barneskole

Sosiallærer Reduseres med 20 % Støtte og veiledning til 

kontaktlærere reduseres.

Oppfølging av elever og 

foreldre.

Arbeidet med læringsmiljøet.

 kr                   108 000  kr                130 000 

Sistranda 

barneskole

Innsparing kurs All kursvirksomhet tas ut. Kun kurs der andre betaler.

 kr                     20 000 

Sistranda 

barneskole

Langtidssykemelding -          

80 %. Varighet er pt ikke 

klarlagt

Vikar settes ikke inn - kun unntaksvis

 kr                   200 000 

Sistranda 

barneskole

Læremidler Reduseres - må ha en diskusjon på hva som skal/må/bør 

kjøpes inn.  kr                     20 000 

 kr                   348 000  kr                130 000 

Frøya 

ungdoms-

skole

Lunsj Lunsjen tas ut. Kantinestillingen tas bort 45% stilling Må sees i sammenheng med 

ordningen gratis frokost. 

Dersom kantinedriften legges 

ned vil ikke tilskudd gitt for 

gratis frokost dekke 

lønnsutgifter og innkjøp av 

varer. Frokost blir da en direkte 

utgift. En forutsetning for å 

drive kantine på selvkost 

avhenger av at en gir et 

attraktivt tilbud ift inntekt, 

tilskudd til frokost og annen 

løsning for innkjøp av frukt.  

90% av elevene benytter seg i 

dag av kantina. Et sosialt 

samlingspunkt vil gå bort, da en 

erfaringsvis vet at ikke alle vil ta 

med egen lunsj. Vil ha 

innvirkning på ytelse gjennom 

skoledagen. Overgang til butikk 

for kjøp av mat kan bli en 

utfordring. FAU har i vedtak 

uttrykt at elevene ikke skal 

kunne gå over til butikk (sosial 

utjevning, stjeling og uro)

Elever tar med egen mat.

 kr                   187 500  kr                225 000 

Frøya 

ungdoms-

skole

Skolefrokost Tas ut - fra og med etter vinterferien.
Må sees i sammenheng med 

bortfall av kantinetilbud
 kr                   170 000  kr                212 000 

Frøya 

ungdoms-

skole

MOT Tas ut. Kommunen er en MOT-kommune og har avtale 

med organisasjonen MOT
Forebyggende- og 

holdingsskapende arbeid ut fra 

MOT sine prinsipper blir ikke 

fulgt opp i klasserommet. 

Målgrupper 6.-10.tr.

Tas ut fra august (5/12)

 kr                215 000 

Frøya 

ungdoms-

skole

107000 Stillingen er pt vakant - og foreslås vaktant til 1. august

 kr                   420 000 

 kr                   777 500  kr                652 000 

SUM Sistranda barneskole

SUM Frøya ungdomsskole

13.03.2020 2 av 4



RO 2 - rammenedtrekk per virksomhet 2020 - 2023

Nordskag 

OPVS

Gratis SFO tas ut Fra og med august. Oppfattes som en svært urettferdig 

ordning blant foreldrene ved de andre virksomhetene

Kan forvente økt inntekter - ikke 

tatt med i beregningen

 kr                   132 000 

Nordskag 

OPVS

Redusere 

svømmeundervisningen

Færre turer til Sistranda på gym/svøm Dårligere vilkår for kroppsøving, 

vanskeligere å nå ferdighetsmål i 

svømming. Frarådes

Legge opplæringa til morgen, slik 

at barna kan ta ordinær buss en av 

retningene, og betale ekstra kun 

for retur.  kr                     20 000  kr                  20 000 

Nordskag 

OPVS

Slå sammen klasser Slå sammen klasser oftere i stedet for at assistent tar over 

gruppe ved fravær.

Dårligere læringsutbytte Evt at assistent tar ut i 

avspasering.

Nordskag 

OPVS

Redusere driftskostandene Mindre av alt

 kr                     30 000 

Nordskag 

OPVS

Redusere kursaktiviteten Dårligere kompetanse, 

kommunen når ikke frist om at 

alle skal ha den riktige 

kompetanse i de fagene de 

underviser.  kr                     30 000 

Nordskag 

OPVS

Sosiallærer  Tas ut - effekt 20 % Vil svekke arbeid med barn med 

særlige utfordringer. Veiledning 

av ansatte bhg og skole vil opp 

mot utfordringer i barnegrupper 

og enkeltelever svekkes.

 kr                     62 500  kr                150 000 

Nordskag 

OPVS

Norsk-kurs til foreldre Tas ut Foreldrene må selv ta kostnaden 

og melde seg på andre kurs.
 kr                   100 000 

 kr                   374 500  kr                170 000 

Nesset 

barnehage

Vakante stillinger Utlyse vikariatene for 2 svangerskapspermisjoner som 

kommer (henholdsvis april og mai) kun frem til det nye 

barnehageåret. Og deretter vurdere etter 

barnehageopptak hvorvidt man trenger disse stillingene – 

ut fra en mest mulig «effektiv»  organisering/gruppedeling

Antall barn og alder etter 

barnehageopptak utgjør hva 

konsekvensen blir. Man kan 

forholde seg til 

bemanningsnorm og 

pedagognorm ut fra totalen på 

hele huset, men man vil da ikke 

kunne dele etter alder på barn, 

det vil være avdelinger som rent 

praktisk ikke får den ped. leder-

rollen man trenger/skal ha ut fra 

antall barn på avdeling (fordi 

man regner antall barn på 

huset). 

Hvis man ikke har behov på 

Nesset til nytt barnehageår kan 

evt. vikariat flyttes over til andre 

enheter med behov. Man bør 

også se på opptak hvordan vi 

fordeler barn slik at vi ikke utløser 

ekstra bemanning, eller evt. 

fordeler slik at vi får fylt opp med 

barn på en enhet, i stedet for at 

det er ledig kapasitet på to 

enheter. 

 kr                   220 000 

Nesset 

barnehage

Transport til div Ikke fortsette partnerskapsavtale med Livsglede – og da 

ikke besøke sykehjem

Barna får ikke erfaringer med å 

besøke institusjoner, kontakt 

med eldre og det å dra på 

erfaringer og opplevelser 

utenfor barnehagen. Livsglede 

mister en partnerskapsavtale. 

Dra kun på 2 turer i året. Spørre 

foreldre om å levere og hente på 

sykehjem, men da vil det kun 

være de barna med de foreldrene 

som har mulighet som kan være 

med. Evt. benytte buss som er 

billigere.
 kr                     10 000 

SUM Nordskag OPVS

13.03.2020 3 av 4



RO 2 - rammenedtrekk per virksomhet 2020 - 2023

Nesset 

barnehage

Redusere driftskostnader Kutte ned på driftsbudsjett, da spesielt på inventar og 

formingsmateriell

Mye er oppgradert de siste 

årene og vi benytter mye 

gjenbruksmateriale, men det vil 

jo ikke kunne gjøres 

oppgraderinger og/eller bytte ut 

ødelagt/slitt inventar, vi får et 

dårligere tilbud på 

formingsmateriale tilbudt til 

barna.  kr                     40 000 

Nesset 

barnehage

Kutte ut alt av kurs bortsett 

fra Orkdal-øy-opplegg

Lite konsekvenser da vi likevel 

satset på Pedagogisk 

dokumentasjon som ivaretas 

gjennom Orkdal-øy. Eneste 

konsekvens er at man ikke kan 

delta på kurs som kan dukke 

opp som 

aktuelle/hensiktsmessige 

underveis.  kr                     25 000 

Nesset 

barnehage

Ikke leie inn på 15 % 

ped.leder-stilling som er 

sykmeldt og heller ikke 

ansette i denne stillingen 

om den evt. går over i ufør

Dårligere kvalitet på tilbud til de 

barna som har ressurskrevende 

barn når ped.leder har kontortid 

tilknyttet spes.ped. 

 kr                   100 000 

 kr                   395 000  kr                           -   

Dyrøy 

OPVS

Sosiallærer  Tas ut - effekt 20 % Vil svekke arbeid med barn med 

særlige utfordringer. Veiledning 

av ansatte bhg og skole vil opp 

mot utfordringer i barnegrupper 

og enkeltelever svekkes.

 kr                     62 500  kr                150 000 

Dyrøy 

OPVS

Redusere kroppsøving på 

Sistranda

Har i dag ukentlig buss med hele skolen + førskole halve 

året. Dette er ansett som et minimum, for å tilby 

tilfredsstillende kroppsøvingsundervisning (inkl. 

svømmeopplæring).

Dårligere vilkår for kroppsøving, 

vanskeligere å nå ferdighetsmål i 

svømming. Frarådes

 kr                     10 000 

 kr                     72 500  kr                150 000 

Oppvekst 

ANSVAR 

2000

Vikarordningen Reduseres/Tas ut

 kr                   500 000 

 kr                   500 000  kr                           -   

 kr      3 205 008  kr    1 947 000 

SUM Nesset barnehage

SUM Dyrøy OPVS

SUM Oppvekst , ansvar 2000

Sum innsparing
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EFFEKTIVISERINGSKRAV RAMMEOMRÅDET HELSE OG MESTRING 

Tiltak i punkt A kan iverksettes uten store konsekvenser slik dagens bilde ser ut. Tiltak i punk B krever større prosesser og en bredere 

involvering. Det legges fram forslag til tiltak ihht punkt A og B, men viktig å merke seg at man ikke kan ta alle. Det ene påvirker det andre og en 

må prioritere ut i fra effektiviseringspotensiala og konsekvenser. Ikke alle tiltak er ferdig konsekvens utredet da dette innebærer større 

prosesser med ansatte, brukere og tillitsvalgte.  

 

Budsjett 
Sted/art 

Budsjett 
Kr.. 

Innsparing 
Kr.. 

Konsekvenser 

TILTAK A    
Fastlege (FH) 1 000 500,- 950 000,-  Ingen konsekvens 

Inntekt dialyse (PLO)  0,-  1 000 000,- Ingen konsekvens 

Treningsutstyr frisklivssentralen (FH) 276 000,- 276 000,- Ingen konsekvens 

Leie 2.etg Kysthaven 
 
BAM flytter fra Kysthaven til Herredhuset etter 
rehabilitering/ombygging. 
 
Kontorlokaler til adm 
Dagsenter/ dagtilbud 
Cafe Kysthaven. 
 
Mål; innflytting i 2022, prosjektering og 
ombygging i løpet av 2020/21 

2 000 000,- 2 000 000,- Flytting av åpen barnehage, cafe kysthaven, 
dagsenter og administrasjon BAM og FH 
 
Brukere i BAM vil få et nytt tilrettelagt 
dagtilbud og et dagtilbud som blir fysisk 
nærmere boligene. Letter adkomst. Bedre 
uteområde i tilknytning til dagtilbud og 
avlastningsbolig. 
 
Ansatte i BAM som i dag har kontorlokaler i 
Kysthaven, kommer nærmere boligene og 
ansatte som jobber der.  Samler 
virksomheten mere – felles 
administrasjonslokaler for ledergruppen. 



For ledelsen i BAM vil det bli større oversikt 
over boligene og dagtilbudet. Mulighet for å 
utnytte lokalene på helg, kvelder etc. Bedre 
utnyttelse av ressursene, materielt og 
kompetanse/ansatte.  

Årsverk natt oppfølgingstjenesten (BAM) Kr 1 263 084,-  Kr 1 263 084,-  
 

Beboere som har behov for 24/7 med aktiv 
nattvakt må flytte/skifte omsorgsbolig. Hos 
noen kan dette skape bekymring rundt egen 
livssituasjon og hvilke tilbud blir det i 
fremtiden. Uro med et forverret 
sykdomsbilde i den aktuelle perioden. Viktig 
å trygge brukerne i prosessen, informasjon, 
samtaler og nok bemanning i 
overgangsfasen til ny boform. 
 
Ansatte må skifte arbeidssted, kan bli 
overtallige i tjenesten. En utrygg og uønsket 
situasjon. En ønsket situasjon fra ansatte å 
ta tak i arbeidsmiljøet og de fysiske 
arbeidsforholdene ved boligtjenesten. 
Personalet har meldt mange forhold som 
krever utbedring for at arbeidsforholdene 
skal bli optimale. 
 
Endret drift til boligtjeneste med 
punktjenester, gå bort fra 24/7 drift. Får gå 
fra midlertidig løsning til fast løsning ang 
boligtjenesten og dens driftsform. 
Dette er et tiltak som effektiviserer driften 
vesentlig.  



Dette vil skape god styring av ressursene 
både de økonomiske, kompetanse og 
personell. 

20 % Demenskoordinator (PLO) 140 000,-  140 000,-  I og med at fagutviklingssykepleier ivaretar 
rollen pr. tiden, har det ingen store 
konsekvenser. 

20 % Livsglede konsulent (PLO) 140 000,-  140 000,-  I og med at fagutviklingssykepleier ivaretar 
rollen pr. tiden, har det ingen store 
konsekvenser. 

Frisklivskoordinator (FH) 747 664,- 209 200,-  
(Statlig tilskudd) 
 
373 832,- 
(innsparing ved 
reduksjon 50%)  

Stillingen som frisklivskoordinator er ledig. 
Ved videreføring må det sees på behov for 
hvilken kompetanse stillingen trenger. Ved å 
ansette en fysioterapeut som 
frisklivskoordinator, blir det støtte i form av 
fastlønnstilskudd fra staten. Om den ikke 
videreføres så kan konsekvensen være at 
frisklivssentralen må legges ned. Det kan 
også utredes om behovet kan dekkes med 
en reduksjon av stillingen til 50%. Godt 
helsefremmende og forebyggende tilbud til 
innbyggeren som forebygger 
livsstilssykdommer.  

Statlig barneverntiltak (FH) 600 150,- 400 000,-  Enkelte tiltak som i dag kjøpes kan gis av 
barne- og familieveileder og/eller 
familieterapeuter. Konsekvens er at det vil 
ta av kapasitet hos barne- og familieveileder 
og evt saksbehandlere i BVT.  
Familieråd som i dag gis og kjøpes som tiltak 
i BVT kan gis på lavterskel.  



Om tilbud blir gitt på lavterskel vil det trolig 
frigjøre tid og ressurser i flere tjenester da 
erfaringen er at når familie og nettverk 
kobles på utføres færre oppgaver av det 
kommunale apparatet eller i avlønnede 
forhold. Ved stopp av kjøp av tiltak må det 
utredes hvordan tiltak kan rigges i «familiens 
hus». Det vurderes urealistisk at alle tiltak 
kan stoppes totalt, men at lignende tilbud 
for noen tiltak kan utvikles kommunalt til 
mindre kostand hvis kompetansen 
innhentes lokalt. Barnevernstiltak er 
generelt kostbare, og vil trolig kunne gi en 
økonomisk besparelse og et mer tilgjengelig 
tilbud hvis man heller bygget opp lignende 
tiltak kommunalt. 

Endring av organisasjonsform fysio (FH) 841 788,-  200 000,- + 114 
000,- leieinntekt 
av kontor og 
treningslokaler i 
Frisklivssentralen 

Flere pasienter får et tilbud som kommunen 
ikke har i dag. Og med avtalefysioterapi på 
200% fra før, en fysioterapeut i 
hjemmetjenesten og en 100% stilling i 
Familie og Helse, vil kommunen få en 
anbefalt fysioterapidekning på en full stilling 
pr 1000 innbygger. 

Reduksjon budsjett støttekontakt (BAM) Kr 563 599,- Kr 363 599,- Vanskelig å stipulere hvor mye som vil gå til 
driften, effektuere vedtakene som blir 
vedtatt fortløpende gjennom året. Pr tiden 
liten pågang på tjenesten, få aktive vedtak. 

Aktiviseringstiltak – avlastning (BAM)  Kr 841 566 
 

Kr 300 000,-  Vanskelig å stipulere hvor mye som vil gå til 
driften.  



Nedtak til kr 541 
566,- på budsjett 

Effektuere vedtakene som blir vedtatt 
fortløpende gjennom året. Pr tiden liten 
pågang på tjenesten, få aktive vedtak. De 
vedtak som er i drift ved avlastningsboligen, 
ligger årsverkene i turnus og i lønnsarkene. 

Total innsparing:  Kr 7 520 515,-   

TILTAK B 
 

   

Nedleggelse kantinedrift Sistranda skole (PLO) Kr 270 000,- Kr 270 000,- Elevene på Sistranda barneskole vil trolig 
ikke få tilbud om kantine. Det kan også 
innebære endringsoppsigelse/ oppsigelse.  
Er ikke drøftet med skolen som mottar 
tjenesten/ har kantinen å ta inn denne 
innsparingen. 

Transport dagsenter (PLO) Kr 179 000 
Brukt 545 000,- 
totalt i 2019 

Kr (?) Kan vi gjøre dette? Er undersøkt før – går 
man taxien i «næringen»? Ustabilitet ved 
leasing, hvem skal utføre kjøringen. 
Kostnader til leasing og eventuelle 
førerkortutgifter må regnes inn. Kan de 
leases bil?  
Samarbeid med kultur/ frivilling- sentralen? 

Nedleggelse dagsenter hjemmeboende eldre 
(PLO) 

340 000,- 340 000,- Dårligere tilbud til hjemmeboende eldre, og 
trolig mer ensomhet blant de. For mange 
eldre er dette det eneste de deltar på 
gjennom uken. For ansatte vil det innebære 
endringsoppsigelser, og det kan innebære 
store konsekvenser for enkeltansatte som 
ikke kan inneha oppgaver i ordinær 
bemanning i PLO.  



I forhold til resten av driften kan det 
innebære større påtrykk på 
sykehjemmet/hjemmetjenesten hvis 
dagtilbudet forsvinner, mer behov for 
støttekontakter for eldre.  

Livsglede/Aktivitørstilling sykehjemmet (PLO) 525 000,- 525 000,- Beboerne på sykehjemmet vil få et dårligere 
tilbud med mindre livskvalitet/livsglede og 
mindre fokus på aktiviteter. 
Blant ansatte kan det føre til dårligere 
arbeidsmiljø (undersøkelser viser at livsglede 
bedrer arbeidsmiljøet) og større 
arbeidspress, da andre ansatte må overta 
oppgavene livsgledeansvarlig og aktivitører 
har pr. i dag. Det kan bli vanskelig å klare å 
opprettholde et verdig tjenestetilbud, og 
beholde sertifisering som livsgledehjem uten 
enkeltpersoner som driver «påtrykket». 

Reduksjon 1,5 årsverk hjemmebasert (PLO) 800 000,- 800 000,- Det er ikke sikkert man kan tilby like «gode» 
tjenester», og må senke på kravene i forhold 
til hva som er «godt nok». Det må også 
vurderes om alle tjenester skal tilbys i 
hjemmet. For ansatte kan det føre til 
endringsoppsigelser, dårligere arbeidsmiljø/ 
høyere arbeidspress og økt sykefravær, Det 
kan også blir at man jobber etter 
«stoppeklokkeprinsippet». Kjører med 
redusert bemanning enkelte dager nå som 
en «kortsiktig» sparing – får mange avvik på 
brukere som får morgenstell kl. 12.00.  



Må vente lenge på hjelp etc, i perioder med 
samtidighetskonflikter vil det være fare for 
uforsvarlige tjenester. Brukerne kan oppleve 
større grad av utrygghet på grunn av 
reduksjon i for eksempel tilsynsbesøk. 
Vanskeliggjør å opprettholde tankesettet i 
morgendagens omsorg med at pasienter 
skal bo lengst mulig i eget hjem. 

Omorganisering nattvakt beinskaret (PLO) 1 100 000,- 1 100 000,- Noen brukere vil kunne bli mer utrygge og 
noen må kanskje flyttes til sykehjemmet. For 
de som bor i Beinskardet kan de bli nødt til å 
vente lengre på hjelp, da nattpatruljen har 
oppdrag rundt om på Frøya. I daglig drift kan 
man oppleve samtidighetskonflikter for 
nattpatruljen, og det kan i verste fall føre til 
uforsvarlige tjenester. Nattvakter i 
Beinskardet må få flyttes på, mulig til steder 
med større arbeidsbelastning. Endring i 
oppfølgingstjenesten har endret 
beboergruppa i Beinskardet, og disse er 
forespeilet nattevakter stasjonert i 
Beinskardet noe som er en viktig 
trygghetsfaktor. 

Reduksjon 1 årsverk natt sykehjemmet (PLO) 1 100 000,- 1 100 000,- Beboerne må vente lenger på hjelp og kan 
bli alene over tid. Etasje på sykehjemmet 
kan bli uten personell i perioder (når man er 
opptatt på rom). For ansatte vil det føre til 
større arbeidspress/ belastning (spesielt i 
den etasjen man blir mest alene), og av 
dette mer sykefravær (dette er erfart før). 



Reduksjon av nattpersonell på sykehjemmet 
vil kunne innebære samtidighetskonflikt og 
mulig uforsvarlige tjenester. Reduksjon av 
nattvakt på sykehjemmet fra 4 til 3 er prøvd 
tidligere med dårlig resultat. Dette vil kunne 
føre til utfordringer i demensomsorgen, da 
det blir for få ansatte til å følge opp 
brukergruppene. 

Nedleggelse 24/7 drift Beinskaret (PLO) 5 400 000,-  
 
Ved effektuering 
av dette tiltaket 
må 
hjemmetjenesten 
må trolig økes 
om noe 

4 200 000,- Noen brukere vil kunne bli mer utrygge og 
de fleste i A- bygget må kanskje flyttes til 
sykehjemmet. For de som bor i Beinskardet 
kan de bli nødt til å vente lengre på hjelp. 
Det vil også få ringvirkninger mot B og C 
bygget. Personell i Beinskardet må få flyttes 
på, mulig til steder med større 
arbeidsbelastning. I daglig drift kan man 
oppleve samtidighetskonflikter for 
hjemmetjenesten, og det kan i verste fall 
føre til uforsvarlige tjenester. I forhold til 
driften mister man 6 plasser med heldøgns 
omsorg, som er av betydning i jobben med 
morgendagens omsorg. 

Flytting/nedleggelse åpen BHG 304 975,- 304 975,- Åpen barnehage er en viktig arena for tidlig 
innsats (vedtatt satsingsområde for 
kommunen). Eneste tilbud i øyregionen. 
Uformell møteplass for småbarnsforeldre og 
deres barn. Et godt etablert tiltak med et 
variert tilbud som driftes av ansatte ved 
helsestasjonen i samarbeid med pedagogisk 



leder. Kostnadseffektivt. Lett tilgjengelig 
tilbud til alle småbarns-familier.  
Arena for nettverksbygging, integrering, 
kunnskap og kulturformidling, rollemodell-
læring, foreldreveiledning og språkutvikling. 
Arena for tilvenning til ordinær barnehage. 
Eneste tilbud til barn som ikke har fått, eller 
har mulighet til å gå i ordinær barnehage. 
Nedleggelse vil innebære en tydelig dreining 
av kommunens intensjon om tidlig innsats i 
et folkehelseperspektiv.  Tiltaket medfører 
en personalmessig konsekvens med evt 
oppsigelse eller omplassering av pedagogisk 
leder i åpen barnehage 
 
Å satse på helsefremmende og 
forebyggende tiltak/tjenester kan ikke måles 
i penger på kort sikt, men en manglende 
satsing vil øke samfunnets utgifter på lang 
sikt.    
 
Ved flytting er nærhet og tilknytting til 
helsestasjonen er en vesentlig faktor for 
tilgjengelighet for brukerne og for drift og 
utvikling av tilbudene ved barnehagen. 
Barnehagen er avhengig av å ha en praktisk 
tilrettelegging med permanent barnevennlig 
utstyr. Det er vanskelig å se hvilke andre 
lokaler i kommunen som kan innfri dette. 



Helsestasjonen bruker også lokalene til 
gruppekonsultasjoner, kurs og 
foreldreveiledning utenom barnehagens 
åpningstid. Dette gjør blant annet at foreldre 
og barn får en naturlig tilnærming til 
barnehagen gjennom sin kontakt med 
helsestasjonen. Lokalene ved Åpen 
barnehage er pr. tiden de eneste lokalene 
ved Kysthaven som har kapasitet / er egnet 
til å gjennomføre de lovpålagte 
gruppekonsultasjonene i 
helsestasjonsprogrammet. 

Reduksjon 1 årsverk familie og helse 796 980,- 796 980,- 3 stillinger i Familie og helse vil bli ledige i 
løpet av året da dette er ansatte som skal gå 
av med pensjon. I den forbindelse kan det 
sees over/vurderes oppgaver og roller 
virksomheten har behov for eller tilbud som 
skal gis. Konsekvens kan være redusert 
tilbud om veiledning, støtte og oppfølging 
for alle brukere av tjenesten. Mindre 
kapasitet til tidlig hjelp og oppfølging av 
barn / unge i risiko. På sikt flere som vil 
utvikle langvarige og kroniske vansker. 
Negativ signaleffekt til kommunens 
innbyggere i forhold til satsingen på å styrke 
barn og unges helse både fysisk, psykisk og 
sosialt. 

Lederstruktur FH 3 367 152,- 1 683 576,- Nåværende leder i helsestasjon og 
skolehelsetjenesten vil gå av med pensjon i 
løpet av 2019 og nåværende leder ved 



Friskliv og mestring går over stilling som 
fysioterapeut med driftstilskudd.  
Prosessen med å utrede lederstrukturen er 
påstartet.    

Kjøp av aktivitetsplass Dalpro      Mangler midler i 
budsjett, tjensten 
koster kr  
Kr 229 500 
Pr år. 

Kr 229 500 
 
Effektuere fom 
01.07.20 
6 mnd effekt 
 
Kr 114 750,- 

Brukere mister sitt dagtilbud/jobb som har 
stor betydning for dens hverdagen. 
Manglende opplevelse av å være til nytte, 
oppleve mestring, sosialt felleskap med 
andre. Tilværelse uten dagtilbud, fører til 
isolering og stor psykisk påkjenning. 
Større arbeidsbelastning for ansatte, 
oppfølging av flere brukere. Manglende 
dagtilbud til beboere kan føre til økt behov 
for personalressurser/vikarkostnader, dette 
med bakgrunn i økt behov for oppfølging 
hos beboer. 

Velferdsteknologi       Kr 0,- Vanskelig å 
stipulere den 
økonomiske 
effekten, men er 
en faktor inn i som 
tiltak i de 
tjenestene som vi 
reduserer 
bemanningen. Eks 
bofellesskapene. 

Ta i bruk teknologien på de oppgaver som 
kan avhjelpe arbeidshverdagen til ansatte, at 
de kan bruke tiden til andre oppgaver som 
krever «varme hender». 
 
Digitalt tilsyn kan brukerne oppleve mindre 
«nærhet» som kan være både positivt og 
negativ for bruker, alt etter hvilken 
situasjon/ perspektiv vi vurderer.  
Tiltakene ivaretar brukersikkerhet 
Ansatte kan få tid til andre oppgaver, 
tiltakene vil frigjør tid/ mulighet for 
reduksjon av årsverk. Krever at ansatte 



endrer sin arbeidsform, stole på 
teknologien. 
 
Ved Multidose vil det kreve mindre tidsbruk 
av ansatte med kompetanse 
vernepleie/sykepleie. Kompetansen kan 
brukes til direkte tjenesteyting/nærkontakt 
med bruker. Større sikkerhet, mindre avvik 
feildosering. 
 
Digitalt tilsyn minsker nærhet og 
forstyrrelser på natt, men samtidig 
opprettholde sikkerheten. Tilsyn på dagtid 
kan gi bruker rom for å kunne være alene 
uten personell tett på. Skaper rom for 
privates sfære. 

Reduksjon 1 årsverk Øvergården Kr 645 530,- Kr 645 530,- Bemanningsplan som er i dag, samsvarer 
ikke med de vedtak som beboerne har pr i 
dag. For lav bemanning jf vedtakene. Gir en 
begrensede muligheter for aktivitet og en 
meningsfull fritid for beboerne. Enkelte 
oppgaver som de i dag får utført av 
personalet, må de kjøpe seg tjeneste på eller 
få bistand fra sine nærmeste. Endring i 
hyppighet av tilbud/tjeneste i hverdagen. 
Endring i «tetthet» av personal i hverdagen. 
Kan ta lengre tid for å få hjelp i hverdagen. 
Sekundærbehov som ferieturer etc, vil ikke 
bli utført. 
 



Større arbeidsbelastning på ansatte ved 
sykdom hos brukere.  
Større arbeidsbelastning på ansatte ved 
fravær i personalgruppen. Kan gå ut over 
arbeidsmiljø, stress, belastning etc. Mindre 
rom for primærkontaktene, til å følge opp 
sine brukere/primæroppgaver. 
 
Behov for å gå igjennom alle vedtak på nytt, 
kartlegge dagens behov for deretter å legge 
en ny bemanningsplan. Behov for å gå 
igjennom hvilke oppgaver vi skal betjene dvs 
lovpålagte oppgaver i hverdagen til 
beboerne. Hvilke oppgaver må vi slutte 
med? Lage prioriteringer av oppgaver etc. 
Stor sannsynlighet for økte vikarutgifter, da 
mindre bemanning i enkelte tilfeller fører til 
behov for innleie. 

Reduksjon 1 årsverk Moa Kr 645 530,- Kr 645 530,- Bemanningsplan som er i dag, samsvarer 
ikke med de vedtak som beboerne har. For 
lav bemanning jf vedtakene. Begrensede 
muligheter for aktivitet og en meningsfull 
fritid. Enkelte oppgaver som de i dag får 
utført av personalet, må de kjøpe seg 
tjeneste på eller få bistand fra sine 
nærmeste. Endring i hyppighet av 
tilbud/tjeneste i hverdagen. Endring i 
«tetthet» av personal i hverdagen. Kan ta 
lengre tid for å få hjelp i hverdagen. 



Sekundærbehov som ferieturer etc, vil ikke 
bli utført. 
Større arbeidsbelastning på ansatte ved 
sykdom hos brukere. Større 
arbeidsbelastning på ansatte ved fravær i 
personalgruppen. Kan gå ut over 
arbeidsmiljø, stress, belastning etc. Mindre 
rom for primærkontaktene, til å følge opp 
sine brukere/primæroppgaver. 
 
Behov for å gå igjennom alle vedtak på nytt, 
kartlegge dagens behov for deretter å legge 
en ny bemanningsplan. Behov for å gå 
igjennom hvilke oppgaver vi skal betjene dvs 
lovpålagte oppgaver i hverdagen til 
beboerne. Hvilke oppgaver må vi slutte 
med? Lage prioriteringer av oppgaver etc. 
Stor sannsynlighet for økte vikarutgifter, da 
mindre bemanning i enkelte tilfeller fører til 
behov for innleie. 

Reduksjon 0,80 årsverk utetjenesten Kr 535 524,- Kr 535 524,- Kan oppleve at oppfølgingen blir dårligere, 
tar lengre tid før de får hjelp til koordinering 
av tjenester, ansvarsgruppe, IP, veiledning 
etc. Mindre ivaretakelse av helhetlig 
tjenesteyting. Kan oppleve reduksjon i 
tjenestetilbudet, noen tjenester blir ikke 
tildelt/utført. Oppgavene til stillingen vil bli 
lagt til andre stillinger i virksomheten. 
Ansatte kan da oppleve å få flere oppgaver å 
betjene og håndtere, overbelastning og 



dette kan føre til sykmelding evt oppsigelse 
fra ansatte med relevant fagkompetanse. 
Større arbeidsbelastning på leder, som må 
ivareta flere oppgaver som føre til mindre 
tid til ledelse. Oppgavene må gjennomgås og 
det må settes ned en prioriteringsliste over 
hva som skal betjenes etc av hvem. Har ikke 
mulighet til å bistå Forvaltningskontoret 
med kartlegging av henvendelsene/ 
søknadene på tjenesteområdet. Dette er en 
oppgave som forvaltningen må gjøre selv. 

Lederstruktur BAM - Vurdere ant avdelingsleder 
og behov for støttefunksjoner i den daglige 
driften. 

 Usikker på hvilken 
økonomisk effekt 
dette vil ha. 
 
RO- prosessen må 
gjennomføres før 
resultat kan måles 

Opplevelsen av mer stabilitet i tjenesten for 
brukerne, at ansatte vet hvilke vei og retning 
de skal yte tjenestene etter. 
Ansatte Får en ny leder og kollegaer å 
forholde seg til. Opplever at leder har større 
fokus og tid på ledelse, vise vei og retning. 
 
Leder får større arbeidsmengde 
 
Å endre ledersturkurene i en virksomhet vil 
krever støtte/ressurspersoner som kan bistå 
leder på adm oppgaver eks 
ressursstyring/turnus/vikar innleie etc 

Renhold/praktisk bistand - Løfte renhold ut av 
virksomheten, omorganisere slik at de som har 
vedtak på praktisk bistand får dette fra 
hjemmehjelpene i kommunen 
(plo) 

 
 

RO- prosessen må 
gjennomføres før 
resultat kan 
måles. 

Brukere Får den hjelpen de trenger fra de 
som har kompetanse på oppgaven. Faste 
dager/ faste tider. Flere personer å forholde 
seg til gjennom uken/mnd. 
Ansatte Større faglig fokus på miljøarbeid, 
mindre fokus på vasking.  



Krever at de endrer måten de arbeider og 
organiserer sin hverdag på. Rett kompetanse 
på rett oppgave. 
 
Mindre bruk for ressurser/ressursen brukes 
på viktigere oppgaver. Hos brukere blir det 
vaske sjeldnere og man må forvente at det 
ikke er skinnende rent til enhver tid.  
 
Ansatte får prioritert andre arbeidsoppgaver 
og miljøarbeid som nå kan bli fraværende 
grunnet mye fokus på renhold. 

Nedleggelse cafe Kysthaven- Arbeidsrelatert 
dagtilbud for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 

Kr 767 315,- Kr 545 078,- 
(Beregnet inntekt 
på kr 222 237,- er 
trukket ifra) 
 
 

Flere brukere vil miste dag/arbeidstilbud.  
De vil enten bli gående hjemme eller så må 
det sees etter andre tilbud. For noen kan 
dette bli utfordrende da det tar lang tid å 
tilpasse seg noe nytt og det vil mest 
sannsynlig føre til større behov for veldig 
tett oppfølging i boligen.   
 
En fast ansatt ved tjenesten, overtallig. Blir 
behov for omplassering til nytt tjenestested 
og oppgaver. 
 
Det kan bli behov for flere ansatte på dagtid 
i boliger når det blir flere brukere hjemme 
evt om noen har behov for bistand til å 
komme seg ut i andre/nye 
aktiviteter/arbeid.  



Det vil komme på flere oppgaver på dagtid 
om det er flere brukere som er hjemme ved 
boligene. 

Omsorgslønn Kr 741 199,- 
 
Nedtak til kr 500 
000,- i budsjett 
 
Brukt i 2019 
1 015 406,- 

Kr 241 199,- Blir strengere tildeling av omsorgsstønad.  
Flere som yter privat omsorg uten å få tildelt 
stønad fra kommunen/ en kompensasjon.  
Flere får vansker med å bo lenge hjemme. 
Færre pårørende som vil stå i 
omsorgsoppgaven.  
 
Kan oppleve større pågang av 
helse/omsorgstjenester som pårørende eller 
andre kjente ytet gjennom å få tildelt en 
stønad. Større behov for ressurser til å 
ivareta økende behov for tjenester. 

Total innsparing:   Kr 13 962 892,-   
 

 

 



Kultur og idrett 2020 
HARMONISERING/TILPASNINGER TILDELT RAMME 2020 

Forslag tiltak innsparing av ikke lovpålagte oppgaver – KAN-oppgaver 

TILTAK KONSEKVENS ENDRING/ALTERNATIV TILPASNING INNSPARING ØKT INNTEKT REDUKSJON 
DRIFTSUTG. 

SUM 

Frøyahallene       

Halvårsdrift av svømmehall  Dårligere tilbud til befolkningen 

 Inntektstap på billettsalg 

 Ledende badevakt flyttes over til renhold i en 
halvårsperiode og lønnes fra teknisk i 85% av 
stillingen. 

 Mindre vikarinnleie av ungdom som badevakter 

217 000,- 
lønnsutgift

er 

 Ca 46 000,- Ca 171 000,- 

Bua avtale  Vi kan ikke bruke navnet BUA. Mister hjemmesiden og 
samarbeidsavtalen.  

 Fortsetter under navnet utstyrssentralen. 20 000,-   20 000,- 

Frøya Bibliotek       

Redusere sommeråpent  Dårligere tjenestetilbud til befolkningen 
Mindre utlån/besøkstall 

Stenge helt/redusere åpningstid i juli 28 070,-   28 070,- 

Fjerne bokbuss  Dyrøy, Nordskaget og Nabeita må til Sistranda for å låne 
bøker, evt det kan sendes på bestilling. 

 Bokbuss på halvårsdrift når de nevnte skolene ikke 
bruker hall/svømmehall. 

 Skolene betaler for tjeneste selv? 

65 545,-   65 545,- 

Lørdagsåpent annenhver lørdag på 
biblioteket eller fjerne tilbudet. 

 Dårligere åpningstilbud, spesielt for de som ikke har 
mulighet til å bruke tilbudet man-fred. 

 Mindre arrangementer da disse fortrinnsvis holdes på 
lørdager 

 Mindre utlån/besøkstall 
 

 Alternativ kan være åpent annenhver lørdag 26 947,-   26 947,- 

Frøya Kulturhus       

Redusere antall 
kinoforestillinger med 25 % 
(Fra 260 til 200 kinoforestillinger 
per år) 
(Innsparing på lønn og filmleie) 
 

 Reduksjon av antall kinoforestillinger vil gi et dårligere 
kulturtilbud for innbyggerne våre.  

  I et økonomisk perspektiv kan man si at dagens antall 
kinoforestillinger er høyere enn det reelle behovet. 

 Et dårligere kinotilbud kan på sikt føre til lavere interesse 
for å benytte seg av kinotilbudet. 

 65 750,- Estimert 
reduksjon av 

bill.inntekter: 
108 000,- 

Estimert reduksjon 
av driftsutg. 

173 750,- 

65 750,- 

Redusere bruk av egne 

personalressurser til andre 

kommunale- og kommunalstøttede 

arrangementer 

(Frigjøring av tid til avspasering, 
fremfor overtid) 

 Kulturhusets personell blir ofte bedt om å bistå på andre 
kommunale- og kommunalstøttede arrangementer, som 
kommer i tillegg til daglige ansvars- og arbeidsoppgaver. 
Personalet som allerede jobber langt utover sine pålagte 
arbeidstimer, får derfor store problemer med å finne tid til 
avspasering. Konsekvensen er overtidsutbetalinger. Dette 
er en driftsutgift som kan reduseres betydelig, dersom 
kulturhusets arbeidsoppgaver kun begrenses til drift av 
kulturhuset. 

 20 000  20 000,- 

Estimert reduksjon 
av 

overtidsutbetaling 

20 000,- 



 

 

 Konsekvensen er at Frøya kommune må si nei, eller finne 
andre måter å bistå eksempelvis: FrøyAwards, Tour de 
Frøya og Hurtigruten kommer, for å nevne noe. 

Reforhandle visningsavtalen av 
reklame på skjerm (hurtigbåter og 
ferger) 

 Ny avtale med Reklameservice AS vil gi det samme 
skjermtilbudet på båter og ferger ut til øyrekka, men en 
reduksjon av visninger på strekningen Trondheim-
Kristiansund. 

 18 000,-  18 000,-  Halvering 

av kostnad på 

visningsavtale 

18 000,- 

Frivilligsentralen       

Dagsenter  Sentralen har et samarbeid med PLO om dagsenter 1 dag i 
uken, dette kom av at vi hadde lokaler og de ville utvide 
tilbudet de hadde i 2018. Når driftsleder må på andre 
møter/ferie må det leies inn vikar. Det ble leid inn vikar 14 
av 45 dagsenterdager i 2019. Forslag er at vi tar bort 
samarbeidet for å spare inn på vikar innleie, evt at de står 
for vikar innleie siden dette er deres tilbud.  Dette er heller 
ikke noe vi tok høyde for når vi sa ja til samarbeid. 

 Dagsenter kan fortsatt benytte våre lokaler. 

 Dette har ingen konsekvens for vår avdeling, men frigir tid 
til andre oppgaver (effektivisering) og kostnader om 
samarbeidet avsluttes.  

 Ca 35 000   35 000 

Frivilligsentralen legges ned eller 
endrer driftsform til kun 
administrativ. 

 Frivilligsentralen mister mesteparten av statsstøtten fra 
2121. Fra 427 000 til 180 000 etter ny fordelingsnøkkel. 
Frivilligsentrales driftsmidler er i dag statlige. Det foreslås å 
legge ned frivilligsentralen eller at den kun blir 
administrativ. For å opprette dagens form må kommunen 
inn med eget budsjett. 

Lite eller ingen kontakt med publikum. 
Pr i dag er det få lag eller organisasjoner som 
benytter sentralen.  Se på annen driftsform evt 
legges ned. All utøvende 
virksomhet(arrangementer) takes bort. 
Frivilligsentralen har pr i dag kun fra 
kommunalt/politisk blitt pålagt å jobbe med hjem 
for en 50/100 lapp, sommerjobb for ungdom, 
nissemarsj, salmarfondet, spillemidler, 
administrere DKS midler og TV aksjonen. Ellers 
drives den på aktiviteter skapt av driftsleder. 

Pr i dag er det 
kun lønn som 

ligger i 
budsjettet. 

Skal det driftes 
videre som i 

dag mangler vi 
fra 2021 

247 000 kr 

Frivilligsentral
en skal ikke 
drives for å 

tjene penger, 
men være et 

lavterskeltilbu
d. 

  

Seniorrådgiver  Innsparing 20% varaordfører lønnet i kultur ønskes 
overført til virksomhetslederstilling fra 50% til 70% 

Oppgavene til seniorrådgiver blir lagt der 
stillingsprosenten flyttes. 

    



TILPASNING BUDSJETTRAMME 2020 – TEKNISKE TJENESTER 

HARMONISERING/TILPASNINGER TILDELT RAMME 2020    (Innsparing 900’) 

Forslag tiltak innsparing av ikke lovpålagte oppgaver – KAN-oppgaver 

 

TILTAK KONSEKVENS ENDRING/ALTERNATIV TILPASNING INNSPARING ØKT INNTEKT REDUKSJON 
DRIFTSUTG. 

SUM 

Miljøuka 
 

 Ikke gjennomført i 2020  Ønskelig med annethvert år – finansieres av 
avsetning fra havbruksfondet til Marin forsøpling – 
totalt 4 mill 
 

 Det må vurderes om det er behov for årlig miljøuke 

153 900   153 900 

Stenging av svømmehall 6 mndr 
årlig  - ALT 1 

 Redusert tilbud til brukere  Svømmehall holdes åpen slik at lovbestemt 
svømmeopplæring kan gjennomføres -  

563 500   563 500 

Konsulenttjenester  Redusert kvalitetssikring oppgaver – lengre 
saksbehandlingstid 

 Bruk av egne ansatte – dog begrenset mtp 
kompetanse 

126 600  126 600 126 600 

Overtid  Redusert tjenesteyting overfor brukere og innbyggere  Brukere og innbyggere betaler for arbeider utover 
ordinær arbeidstid 

56 000  56 000 56 000 

       

Alternativ innsparing for å unngå 
stenging av svømmehall 

      

Kjøp av feiemaskin   Spare innleie eksternt 200 000  200 000 200 000 

Redusert renhold ved kortvarig 
sykefravær 

 Større belastning for personell 

 Flere sykemeldinger 

 Dårligere inneklima 

 Mere svevestøv 

 Større fare for smitte og bakterivekst/muggsopp 

 Avtalt renhold i bygninger hvor vi er leietakere - avvik 

 
 

 Redusere innleie vikarer 

 
 
 
 
 

63 500 

  
 
 
 
 

63 500 

 
 
 
 
 

63 500 

Kutte innleie sommervikar 
plenklipping 

 Større belastning for personell 

 Andre oppgaver utsettes eller forskyves 

 Redusert kvalitet på tjenester 

 

 Sparer kostnader med ekstern innleie 

 
180 000 

  
180 000 

 
180 000 

Inntekt ved utleie Sistranda skole  Inntekt må balansere i forhold til økte driftskostnader ved 
utleie av skole i helger 

 Delvis inntekt justeres inn mot økte 
driftskostnader 

120 000 120 000  120 000 

SUM INNSPARING ALT. 2      563 500 

      900 000 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: X03  

Arkivsaksnr.: 20/466    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KRAFTAK MOT KREFT-  

GI FOR LIVET MED FRØYARUSSEN- KOMMUNENS BIDRAG  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune bidrar med kr 10.000 til Frøyarussens innsamlingsaksjon, krafttak mot kreft, 

«gi for livet» 

 

Beløpet finansieres fra reserverte tilleggsbevillinger som pr 09.03.20 har en saldo på 400 000 

kr 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått følgende forespørsel fra Frøyarussen: 

Det er endelig klart for årets viktigste aksjon!  

Årets tema er "kreftformer med lav overlevelse". I dag overlever 7 av 10 nordmenn kreft, 

men bak denne statistikken er det fortsatt store forskjeller. Det finnes fremdeles kreftformer 

der svært få overlever. Lungekreft og bukspyttkjertelkreft er blant disse. 2 av 10 overlever 

lungekreft, mens færre en 1 av 10 overlever bukspyttkjertelkreft. Behandlingen som 

eksisterer er ikke god nok, og det skyldes blant annet for lite kunnskap. Derfor er det så 

viktig at vi bidrar på den måten vi kan, som her blir å samle inn penger. Pengene går til 

kreftforskning som skal bidra til at flere overlever, og at omsorgstilbudet for pasienter og 

pårørende blir bedre. Vi har lenge vært på toppen i landet når det kommer til "Krafttak mot 

kreft", så i år skal vi ha som mål å slå tidligere rekorder. For å klare det trenger vi hjelp fra 

så mange som mulig. De fleste av oss blir berørt av kreft i løpet av livet, enten man får det 

selv eller om noen man kjenner får det. Det gjør at denne aksjonen betyr ekstra mye i et lite 

lokalmiljø som vi har her på Frøya.  



 Russen skal gjøre sitt, men vi trenger hjelp fra dere! 

Om dere har lyst til å donere til denne viktige saken kan dere donere penger igjennom denne 

linken: https://innsamling.kreftforeningen.no/12820  

 I 2019 gjorde Formannskapet følgende vedtak 19.03.19: 

 
Vurdering: 

 

Kommunedirektøren berømmer Frøyrussens engasjement i en så viktig sak, og tilrår at Frøya 

formannskap bidrar med 10.000 kr til årets krafttak mot kreftaksjon. 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Beløpet finansieres over reserverte tilleggsbevillinger som har en saldo pr 09.03.20 på kr 

400 000 kr 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/484    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

Status Koronavirus 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/483    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  
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