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Dette gjelder for representantene som bor på nord-Frøya. 



Saknr: 148/13 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
22.10.2013 

Arkivsaksnr: 
13/1171 

Sak nr: 
148/13 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
148/13 Formannskapet 22.10.2013 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.10.2013  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 08.10.13 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 08.10.13. 
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AQUALINE A/S - TILLEGGSAVTALE OM ØKT AREAL I NORDHAMMERVIKA NÆRINGSPARK  
 
 
Innstilling: 
 
Det vises til henvendelse fra Aqualine A/S om økning av nødvendig areal i Nordhammervika næringspark 
fra inngått avtale på 100 daa(60 + 40 daa opsjon), til 80 daa og 40 daa opsjon. 
 
Frøya kommunestyre vedtar at det inngås en tilleggsavtale med Aqualine A/S for økning av areal med 20 
daa og som bygger på de samme forutsetninger som i den allerede signerte avtalen mellom partene. Det 
forutsettes at Aqualine A/S tar alle omkostningene i forbindelse med utarbeidelse av en slik avtale. Videre 
gir kommunestyret fullmakt til formannskapet å godkjenne den endelige tilleggsavtalen. 
 
Vedlegg: 
 
Mail fra Aqualine A/S v/Leif Inge Nordhammer, mottatt 01.07.2013 
Mail fra teknisk sjef til Aqualine A/S den 09.10.2013 og svarmail den 13.10.2013 
Kart som viser næringsområdet 
 
Saksopplysninger:   
 
Avtale mellom Aqualine A/S og Frøya kommune ble godkjent av kommunestyret i møte den 24.01.2013, sak 
12/13. Formannskapet ble gitt fullmakt til å godkjenne den endelige avtaleteksten og avtalen ble undertegnet av 
Aqualine A/S og Ordfører i juni 2013. 
 
Vurdering: 
 
Allerede før underskrift av avtalen var det gitt signaler fra Aqualine A/S om at de ønsket å øke leiearealet fra 60 
daa til 70 daa fra den dagen arealet er ferdig utbygd og klargjort. Dette betyr fra 17.06.2014 som er 
ferdigstillelsesdato for hele anlegget fra entreprenør. En slik økning av arealet vil ikke bety noen endring av 
avtalen, da omfanget av totalt areal var det samme, bare med den endring at opsjonsarealet blir redusert fra 40 
daa til 30 daa. Dette vil selvsagt være til fordel for kommunen, da festeinntektene vil bli større allerede fra den 
dagen arealet stilles til disposisjon. 
 
Vi mottok så en ny mail fra Aqualine A/S etter at avtale var signert, hvor de økte arealbehovet fra 70 daa til 80 
daa fra dag 1, men at de samtidig har ønske om 40 daa opsjonsareal i tillegg, dvs. totalt 120 daa. Dette ble 
drøftet med Aqualine A/S i et møte i august hvor de ble opplyst om at en slik økning i arealet må behandles i 
kommunestyret, da den opprinnelige avtalen omfatter totalt 100 daa. I dette møte ble det fra rådmannen bedt om 
at Aqualine A/S vurderer de tidsfrister som er satt i forbindelse med et evt. fremtidig kjøp av eksisterende arealer 
som Aqualine i dag har i Hamarvik Næringspark. Her var kommunen interessert i evt. kortere tidsfrister for en 
slik overtakelse. 
 
Det ble fra administrasjonen etterlyst tilbakesvar på dette forslaget ved mail herfra den 09.10 og vi har nå mottatt 
tilbakemelding fra Aqualine den 13.10. De ser pt. ingen mulighet til å endre de tidsfrister som ligger i den 
opprinnelige avtalen når det gjelder arealet i Hamarvik Næringspark. Dette med bakgrunn i den rivende 
utviklingen oppdrettsnæringen er inne i. 
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Vi er nå i ferd med å fullføre sprengning og utkjøring av masse. Vedlagte kart viser et tilgjengelig areal på ca. 
132 daa. Dette vil bli noe større, da det er fylt ekstra masser i sørøst- hjørnet av utfyllingsområdet. I tillegg er det 
tatt ut ekstra masser i bakkant langs fylkesvegen, da vi har hatt store utfordringer når det gjelder sikring av 
fjellskjæringen mot fylkesvegen. Her har vi svært oppsprukket fjell som har medført ras og behov for ekstra 
sikring. Dette vil medføre ekstra kostnader som vi foreløpig ikke har full oversikt over. Det vil imidlertid med 
budsjettforslaget for 2014 bli lagt frem en foreløpig oversikt over kostnadene for evt. å sluttfinansiere prosjektet 
med bakgrunn i økte utgifter til sikring av fjellskråningen. Det må også tillegges at vi også har innsparinger på 
enkelte poster i kontrakten, samt at kaibyggingen ser ut til å komme ut på budsjett.  
 
Det er klart at dersom Aqualine A/S nå gis tilsagn om ytterligere areal på 20 daa, så vil dette medføre at andre 
aktører som har meldt sin interesse i området ikke vil få tildelt areal, eller få redusert sitt areal. Vi har 3 aktører 
som har meldt sin interesse for areal som omfatter ca. 20 daa. Det er mulig at disse aktørene kan tilbys plass, da 
arealet er økt fra 132 daa som følge av ekstra utfylling i sørøst. Imidlertid vil man ikke ha noe næringsareal til 
disposisjon til nye aktører etter 17.06.2014. 
 
I og med at Aqualine A/S flytter og utvider sin hovedaktivitet til Nordhammervika vil det være uheldig å sette 
begrensninger når det gjelder ønsket areal. Dette kan medføre at bedriften i fremtiden må drive sin aktivitet på 
flere områder og som selvsagt vil medføre økte kostnader for bedriften. Rådmannen vil derfor tilrå at det inngås 
en tilleggsavtale med Aqualine om ytterligere 20 daa i Nordhammervika næringspark og som bygger på de 
samme prinsipper som i den eksisterende avtalen. Det forutsettes at omkostningene til å utarbeide slik avtale fullt 
ut dekkes av Aqualine A/S. Videre tilrår rådmannen at formannskapet gis fullmakt til å godkjenne 
tilleggsavtalen. 
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NY HOVEDBRANNSTASJON - SISTRANDA  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det vises til saksutredningen og økonomiplan for 2013-2016, vedrørende ny hovedbrannstasjon på 
Sistranda. 
 
Formannskapet vedtar at ny brannstasjon lokaliseres til Melkstaden og det inngås forhandlinger med 
Mesta Eiendom om kjøp av deres eiendom inklusive bygning. Forhandlingsresultatet legges frem for 
Formannskapet til endelig behandling/godkjenning.  
Dersom Mesta Eiendom ikke har interesse av salg, igangsettes arbeid med prosjektering/ 
kravspesifikasjon for ny stasjon på kommunens næringstomt sør for Mestabygget. 
 
Vedlegg: 
 
Ortofoto i målestokk 1:1000 
 
Saksopplysninger: 
 
I budsjettet for 2013 og i økonomiplanen for 2013 – 2016 er det avsatt 5 mill. kr til ny brannstasjon på Sistranda. 
I dag leies lokaler hos Siholmen A/S og denne leieavtalen utgår 31.12.2014. 
 
Vurdering: 
 
Dagens brannstasjon er i dag for liten til å ha plass for alt utstyr innen brann/redning, oljevern og FIG. I dag har 
vi faktisk oljevernutstyr lagret i Trondheim som er forutsatt skal være lagret på Frøya. Beredskapsmessig er ikke 
dette noe problem, da dette er lagret i containere som raskt kan kjøres ut til Frøya, men uansett må dette i 
fremtiden være lagret i det området som utstyret er tenkt benyttet i en oljevernaksjon. I tillegg er nå FIG plassert 
i et annet bygg på Siholmen ved siden av brannstasjonen. 
 
Vi har også utfordringer ved dagens lokalisering i et område hvor det til tider er stor trafikk med varemottak 
over kai og hvor det kan oppstå situasjoner hvor brannvesenet har utfordringer ved utrykninger både med 
utkjøring og ikke minst parkering for mannskapet sine biler. I tillegg må vi i dag rygge ut bil 1(mannskapsbilen) 
fra garasjen ved utrykninger. I tillegg har vi hatt utfordringer i forbindelse med Frøyafestivalen og fri kjøreveg ut 
fra stasjonen. 
 
Når ny stasjon skal bygges må det legges til grunn at denne må ha fri og enkel utkjøring til Fv. 714 i tillegg til at 
den må ligge slik plassert at den er nærmest mulig plassert de to store risikoobjektene vi har i området, nemlig 
Frøya Sykehjem og Frøyatunnelen. Fra brannsjefen er det derfor ønskelig at den nye stasjonen plasseres lengre 
mot Hamarvik enn det som er tilfelle i dag. 
 
Brannsjefen har ikke noe ønske om at stasjonen plasseres inn i sentrumsområde, hvor man i dag har ambulanse 
lokalisert. Dette ikke minst ut fra det forhold at brannvesenet ikke har kasernert mannskap, men deltidsmannskap 
som enkelt skal ta seg frem til stasjonen ved alarm og ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for det mannskap 
som møter. Dette krever større areal til parkering og ikke minst øvingsområde, enn det som kreves for 
ambulansestasjonen. 
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Brannsjefen har vurdert 2 alternative plasseringer av ny stasjon. Den ene er på tomta mellom Kystbarnehagen og 
Fv 714. Denne ligger svært gunstig til midt på Sistranda og med enkel utkjøring til Fv. 714, men har en 
begrenset størrelse. I tillegg må det her innløses en bygning som vil medføre økte tomtekostnader. Området 
ligger også ugunstig til i forhold til boliger og evt. støy og røykutslipp i forbindelse med øvelser. 
 
Det andre alternative er Melkstaden, som er en del av Nordhammervika næringspark. Frøya kommune eier her et 
område som ligger sør for Mesta-bygget og som i dag benyttes til brakkerigg for Syltern. Arealet er på ca. 2,1 
daa og vi har fått tilsagn fra Mesta eiendom om kjøp av et areal øst for deres bygg, som sikrer adkomst fra ny 
veg ned til næringsparken. Denne tomta vil derfor få en adkomst som ikke har stigning inn til Fv. 714 og dermed 
ikke er totalt avhengig av gode kjøreforhold til enhver tid. Dersom man legger stasjonen nede på selve 
næringsparken, så kan man i gitte situasjoner få problemer med utkjøring fra stasjonen ved manglende 
strøing/brøyting i stigningen opp til fylkesvegen. 
 
Det kan også være aktuelt å se på et kjøp av Mesta sitt bygg for ombygging til brannstasjon. Det må imidlertid 
foretas en god del ombygging/isolering for å få en brannstasjon som kan inneholde de fasiliteter vi har behov for. 
Imidlertid er en slik løsning helt avhengig av at Mesta vil selge og ikke minst til hvilken pris. Det kan imidlertid 
være formålstjenlig å ta en slik henvendelse og evt. fremforhandle et forslag som legges frem til politisk 
behandling før vi går videre med saken. Det må understreke at de leietakerne Mesta i dag har i bygget og på 
området har flyttet(Kystteknikk) eller vil flytte i løpet 2014(Hamos). Vi har ikke kjennskap til om det er andre 
leietakere som skal inn i bygget eller på området. 
 
Brannsjefen vil tilrå at ny hovedbrannstasjon lokaliseres til Melkstaden enten ved kjøp av areal/bygg fra Mesta 
eller at det bygges ny stasjon på arealet som i dag er benyttet til brakkerigg for Syltern A/S. 
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GAMMELSKOLEN PÅ SISTRANDA - RIVING ELLER BEVARING  
 
 
Innstilling: 
 
Gammelskolen ved Sistranda skole vedtas revet.   
 
Saken legges fram for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet etter at anbud er innhentet. 
 
Vedlegg: 
 
Bilder, kart og flyfoto 
Saksprotokoll og saksframlegg vedrørende kommunestyresak 104/07   
 
Saksopplysninger:   
 
Saken gjelder gammelskolen ved Sistranda skole.  Spørsmålet er enten riving eller bevaring.   
 
Gammelskolen ligger i skolegården for barne- og mellomtrinnet og mot nord. 
 
Situasjonen er at takstein av skifer løsner og faller ned.  Av den grunn er området inntil gammelskolen sikret 
med et midlertidig anleggsgjerde for å ivareta sikkerheten. 
 
Spørsmålet om riving eller bevaring er behandlet tidligere.  Kommunestyret fattet 23.08.07 i sak 104/07 
følgende vedtak: 

• Gammelskolen bevares. 

• Rådmannen foretar videre utredning. 

• Framdriften av skoleprosjektet skal ikke forsinkes. 

Saksprotokoll og saksframlegg i saken følger vedlagt.  
 
Gammelskolen er ikke i bruk.  Musikk- og kulturskolen var de som sist brukte den, og det er noen år siden.  
 
Bygningen har en utforming som er typisk for grendeskoler som var vanlig fra 1860-tallet til 1920-tallet.  
 
Vurdering: 
 
Situasjonen med takstein som løsner, gjør at vi legger saken fram for ny politisk behandling. 
 
En utbedring av bygningen for bevaring vil kreve betydelige kostnader. 
 
En flytting av bygningen slik fylkeskommunen foreslo i en uttalelse i forbindelse med kommunestyresak 104/07, 
er lite aktuell i dag.  Det er ikke avsatt plass i utomhusområdet. 
For øvrig er utomhusområdet lite nok slik det er.   
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Dersom bygningen skal opprustes i henhold til dagens tekniske krav fullt ut for å kunne brukes til undervisning, 
blir kostnadene nesten tilsvarende som for nybygg.  
 
Hvis det primære er at bygningen skal stå, må det i første omgang gjøres omfattende arbeid med taket.  Takstein 
må av og spikres på nytt.  Det kan være sannsynlig at det også må gjøres noe med taklekter, papp og taktro.  
Takarbeidene kan fort bli kostende minst kr 300.000,- for å anslå et beløp. 
 
Det antas at bygningen er bare i veien for skolen slik den står nå.   Det samme vil være tilfelle med et tiltak på 
kun utbedring av taket.  Gevinsten med utbedring av taket er bl.a. at det midlertidige anleggsgjerdet kan tas bort.  
  
Vi går inn for at bygningen rives ut fra en kostnadsmessig vurdering.  
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FRAMTIDIG BRUK AV KOMMUNENS EIENDOMMER GNR. 21, BNR. 98 OG 107 PÅ SISTRANDA  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune vedtar å rive boligene inkl. en garasje på eiendommene gnr. 21, bnr. 98 og 107.   
 
Saken legges fram for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet etter at anbud er innhentet.   
 
Vedlegg: 
 
Kart i målestokk 1:1000, flyfoto og utsnitt av reguleringsplankart  
 
Saksopplysninger: 
   
Saken gjelder framtidig bruk av kommunens eiendommer gnr. 21, bnr. 98 og gnr. 21, bnr. 107 på Sistranda.   
 
Det står en bolig på hver eiendom, og bnr. 98 har også en garasje.  Boligen på bnr. 98 ble ferdig i 1971, mens 
boligen på bnr. 107 antas bygd litt senere.  Eiendommene ligger mellom Stjernesenteret og Kommunehuset.  
Gjeldende reguleringsplan viser at eiendommene ligger i område for forretning, bolig og offentlig formål. 
 
Boligene er ikke utleid nå.  De er begge preget av dårlig vedlikehold.  Boligen på bnr. 98 har delvis kjeller med 
synlig fuktinntrenging, saltutslag i nedkant av murvegger, mens boligen på bnr. 107 har krypkjeller der det 
tidligere var fuktproblemer. 
 
Vurdering: 
 
Det er nødvendig å ta stilling til hva som skal gjøres med boligene.  Spørsmålet kan være enten utbedring eller 
riving.  En utbedring vil være krevende kostnadsmessig da det er mye som må gjøres både utvendig og 
innvendig.  Det kan fort bli kostende ca. 1 mill. kr per bolig for å ta et grovt tall, for å gjøre nødvendig 
standardheving.  Først må det gjøres målinger for å avdekke om noe innvendig kan være soppbefengt som følge 
av fukt under gulv. 
 
Vi går inn for riving.  Begrunnelsen er tilstanden til boligene.  Det vil koste for mye å sette boligene i nødvendig 
stand.  Riving kan også forsvares ut fra at boligene ligger på attraktivt sentrumsområde.  Det kan vurderes å 
planere området til parkeringsplasser inntil det er aktuelt med sentrumsbebyggelse.    
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EIENDOMMEN GNR. 21, BNR. 288 - FREMTIDIG BRUK  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune vedtar å rive fjøset på eiendommen gnr. 21, bnr. 288. 
 
Saken legges frem for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet etter at anbud er innhentet.  
 
Boligen er det behov for å beholde til utleie. 
 
Vedlegg: 
 
Kart og flyfoto i målestokk 1:1000 
Utskrift av kommunestyrets møtebok i sak 96/11 av 23.06.11 
Klage Sistranda Borettslag i brev av 15.02.12  
Svarbrev fra kommunen av 04.04.12 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken gjelder riving av fjøset på eiendommen gnr. 21, bnr. 288 på Sistranda.   
 
Eiendommen er mellom kommunehuset og boligene til Sistranda Borettslag.   
 
Ønske om riving av fjøset har kommet fra leder og representanter for eldrerådet.   
 
Sistranda Borettslag som eier naboeiendommen vil ha revet både fjøset og bolighuset på eiendommen gnr. 21, 
bnr. 288.  
 
Kommunestyret behandlet 23.06.11 i sak 96/11 fremtidig bruk av eiendommen.  Det ble fattet følgende vedtak: 
Frøya kommune finner ikke at det foreligger grunner for å rive hus på sin eiendom gnr. 21, bnr. 288 på 

nåværende tidspunkt. 

Alle høye trær på eiendommen tas bort. 

Det foretas en tilstandsvurdering av husene. 

 

Sistranda Borettslag har i brev av 15.02.12 på klaget kommunestyrets vedtak i sak 96/11.  Borettslaget viser til at 
beboere og de som i starten kjøpte leiligheter ble lovt at naboeiendommen skulle saneres for å bedre sol- og 
utsiktsforhold. 
 
Det vises til vedlagte utskrift av kommunestyrets møtebok samt ovennevnte klagebrev for nærmere opplysninger. 
 
Kommunen har fjernet omtrent alle høye trær på sin eiendom. 
   
Vurdering: 
 
Kommunen har behov for å ha boligen til utleie, og huset er i relativ bra stand.  En eventuell riving av boligen 
må komme på et senere tidspunkt.   
Imidlertid er vi innstilt på å rive fjøset.    
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FRØYA.NO - SØKNAD TIL FRØYA KOMMUNES NÆRINGSFOND  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Tore Strømøy AS/ Frøyaportalen innvilges 50% støtte  til «myke investeringer» inntil 115.000 kr. 
2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 22.10.2014 
3. Tore Strømøy AS/ Frøyaportalen må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra 

tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om støtte til utvikling av froya.no med «Frøyaportalen» 
Tilbud fra utbrudd 
 
Saksopplysninger:   
 
Froya.no har eksistert i 2 ½ år. Nettavisa har 150.000 unike besøkende hvert år og har en fulltids journalist 
ansatt. Den har vist at den fyller et behov og den har etablert seg som ei nyhetsavis som Frøya trenger. Froya.no 
ønsker å samle Frøya på nettet. Hovedmålsettingen er å stå sammen utad med nyheter og informasjon. Det skal 
utvikles en portal – et felles nettsted – som knyttes til froya.no. Portalen skal være tilgjengelig for alle som har 
ett behov. Målgrupper som beskrives er: 
 

 Bedrifter     
 Butikker 
 Organisasjoner 
 Overnattingssteder 
 Turistinformasjon 
 Barnehager 
 Skoler 
 Idrettslag 
 Kino 
 Kommunen 
 etc. 

Hensikten er at de som har interesse av Frøya og hva som skjer i kommunen, kan surfe inn på froya.no. Et av 
hovedproblemene i dag er at internettet er fylt med informasjon og at det er vanskelig å nå frem med sitt 
budskap. «Frøyaportalen» skal være oversiktlig og lett å navigere på. Ønsker du f.eks å booke havfiske, finner du 
Gurvikdal havfiskesenter på «Frøyaportalen». Du behøver nødvendigvis ikke vite at Gurvikdal ligger på Frøya. 
 
Utvikling av «Frøyaportalen» skal også styrke nettavisa froya.no. Papiravisene synger på siste verset og vår 
lokalavis – froya.no – ligger på fremtidens plattform; Internett. Froya.no trekker rundt 150.000 lesere fra hele 
verden årlig. Dette kan og bør utnyttes slik at det også kommer næringsliv og organisasjonsliv til gode. 
Det er knyttet en kostnad til å være med på «Frøyaportalen». De satser på å differensiere prisene ut i fra 
betalingsevne, slik at så mange som mulig kan være med. 
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Målet for «Frøyaportalen er todelt;  
1. Gjøre informasjon om Frøya lettere tilgjengelig for folk flest 
2. Gjøre froya.no til et bedre nettsted også ved at det kan gi økonomisk rom for å ansette ytterligere en 

journalist. Det trengs to journalister for å dekke Frøya godt nok 

I dag finansierer froya.no en fast ansatt journalist samt FrøyAwards. Resten er dugnadsarbeid. 
 
Prosjektbudsjett 

A) Innkjøp av tjenester utbrudd   105 000 
    

B) Egeninnsats  Timer Timesats   

Kartlegging av innhold (Kategorisering) 50 250 12 500 
Markedsstrategi/ Markedsføring 50 250 12 500 

Kontakt med potensielle deltakere (brev, 
mailer, invitasjoner, møter) 50 250 12 500 

Lage sider (samle inn foto, tekst, skrive tekst 
etc) 250 250 62 500 

Skape forretningsmodell (betaling, 
oppfølging, oppdatering) 50 250 12 500 
Reisekostnader   12 500 

Delsum     125 000 

    

Total     230 000 
 

Ved behov for frikjøp av egen ressurs i forbindelse med egeninnsats, vil de fri til næringslivet for å få støtte til 
dette. Det søkes totalt om kr. 230.000 i støtte fra kommunalt næringsfond. Etableringen av «Frøyaportalen» er en 
engangsinvestering. Kostnader for drift av portalen beløper seg til kr. 3.600 pr år samt egeninnsats for 
kontinuerlige oppdateringer.   
 
Driftsbudsjett: 

Vedlikehold   3 600 
Oppdatering av sider 260 250 65 000 
Fotografering 200 250 50 000 

Totale utgifter pr år     118 600 

    

Inntekter/ Årskontingent     400 000 
 

De store bedriftene skal betale mer for sine sider enn små bedrifter og organisasjoner. På den måten vil alle har 
råd til å være med. Fordelingsnøkkelen er ikke klar, men de vil diskutere dette med de største næringsaktørene. 
De jobber også med å få laget en turistinformasjon i forbindelse med «Frøyaportalen».  
 
I fra det tidspunkt finansieringen er klar, vil «Frøyaportalen» være operativ innen 11 uker. 
Froya.no har sin virksomhet på Frøya. På grunn av praktiske og økonomiske årsaker er froya.no en del av Tore 
Strømøy AS, som har adresse i Trondheim. Froya.no har en ansatt som også bor på Frøya. De har lokaler i 
Stjernesenteret på Sistranda.  Når økonomien tilsier det blir det etablert et AS med adresse på Frøya. 
 
Vurdering: 
 
Froya.no har blitt en viktig nettavis for Frøyasamfunnet. Dette viser ikke minst det store antallet unike besøkere 
nettsiden har hvert år. Dette gjelder for de som bor på Frøya, utflytta frøyværinger og andre som har tilknytning 
til øya. Vi ser også at næringsliv og organisasjoner benytter seg av froya.no for markedsføring, informasjon og 
annonsering. 
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Rådmannen mener at søknaden er i tråd med både regionale og lokale retningslinjer/ satsningsområder. 
Satsningen er nyskapende og har vekstpotensiale, den styrker eksisterende arbeidsplasser og har til intensjon å 
skape nye arbeidsplasser, direkte og indirekte. Rådmannen ser også nytten av at den lokale nettavisa utvikles og 
styrkes økonomisk. 
Investeringsbudsjettet viser en totalkostnad på kr. 230.000. Tilbudet fra leverandøren Utbrudd ligger vedlagt. De 
timer som vurderes brukt som egeninnsats vurderes også som relevante og rådmannen har ikke andre 
kommentarer til budsjettet. 
Driftsbudsjettet er en enkel oppstilling og det tas høyde for at det skal arbeides godt med videre utvikling/ 
oppdatering av portalen. Rådmannen har ikke andre kommentarer til driftsbudsjettet. 
Søker har forretningsadresse i Trondheim og søker har argumentert for hvorfor det er slik. Froya.no har all sin 
virksomhet på Frøya. Deres eneste ansatte bor og virker på Frøya og de har sitt kontor på Frøya. Rådmannen har 
forståelse for hvorfor forretningsadressen ikke er på Frøya og aksepterer argumentasjonen omkring de 
økonomiske årsakene til dette. Rådmannen mener at søker er aktuell for støtte fra det kommunale næringsfondet.  
Det pekes på flere mulige målgrupper (side 1 i vedlegg 1). Det finnes andre pågående prosjekt som kan få 
berøring med dette, bl.a. kystkommunenes satsning i et felles destinasjonsselskap – KystNorge. Søker bør 
samordne sine innsatser med de planer som KystNorge har relatert til turistinformasjon og deres portalløsning 
for turistnæringen. KystNorge er et initiativ som kommunen også støtter finansielt.  
 
På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på en delvis innvilgelse av søknad om støtte. Det søkes om tilskudd 
på totalt 230.000 kr, noe som også er prosjektets totalkostnad. I henhold til gjeldende regler har næringsfondet 
mulighet til å finansiere maksimalt 50 % av totale kostnader. Rådmannen innstiller derfor på en delvis 
innvilgelse av søknad om støtte, på totalt 115.000 kr. 
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FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
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Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 
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Saksbehandler: 
Jon Birger Johnsen 

Arkivkode: 
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Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
155/13 Formannskapet 22.10.2013 
 
 
AU`S KUNST OG HÅNDVERK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDERE UTVIKLING AV 
NÆRINGSTILTAK  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Søknaden avslås på bakgrunn av at næringsfondets midler ikke kan nyttes til å dekke opp 

driftsutgifter. 
2. Søker anbefales å ta kontakt med Trøndersk Kystkompetanse AS for eventuelt å fremme ny søknad 

til det kommunale næringsfondet. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om tilskudd til videre utvikling av næringstiltak 
Utskrift fra enhetsregisteret 
 
Saksopplysninger:   
 
Uraiporn Sripramai har etablert et enkeltpersonforetak på Bogøya. Hun søker kommunalt næringsfond om 
utviklingstilskudd. Hun lager produkter som kosedyr og dukker av ull og bomull, puslespill, håndvesker og 
armbånd. Hun har deltatt på festivaler som Suladagene og Ut I Havet-festivalen. Uraiporn Sripramai søker 
kommunalt næringsfond om et økonomisk tilskudd for å sikre fremtidig drift. Målsettingen er å trygge ansettelse 
av en person. 
 
Budsjett 

  pr måned        pr år 

Innkjøp av materialer  40 000 
Dekning av strøm  6 000 
Produksjon av web  4 000 
Lønn til 1 ansatt 5 000 60 000 

Total   110 000 
 

Det omsøkte beløpet er på 110.000 kr.  
 
Vurdering: 
 
Søker er i målgruppen for det kommunale næringsfondet. Rådmannen synes det er positivt at det etableres nye 
foretak i kommunen. Uraiporn Sripramai er kvinne og innvandrer og har etablert sitt foretak på Bogøya, innen en 
bransje som vi ikke har for mange aktører i på Frøya. 
 
Det søkes om tilskudd på totalt 110.000 kr, noe som også er prosjektets totalkostnad. I henhold til gjeldende 
regler har næringsfondet mulighet til å finansiere maksimalt 50 % av totale kostnader. 
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Det går tydelig frem av kriteriene for næringsfondet, at det ikke skal finansiere drift. Som søknaden viser, er det 
driftskostnader hun søker om tilskudd for. Rådmannen er av den oppfatning at det Uraiporn Sripramai søker om 
tilskudd for, ikke kan godkjennes. Det anbefales søker å kontakte Trøndersk Kystkompetanse for å se på 
mulighetene for en ny søknad. 
 
På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på et avslag på søknad om støtte. 
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Flg. notater vil bli lagt fram i møtet: 

• Forslag til framdrift av visjonsdebatt. 
• Sanitetshuset på Sistranda 
• Bautaen på Titran 

 
Gjennomgang av: 

• Forbrukerrådets kommunetest 
• Kommunebarometeret 
• Orientering om budsjettstatus 2014 iflg. framdriftsplan for budsjettarbeid. 

 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 13/1171    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.10.2013  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 08.10.13 godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 08.10.13. 

 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
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Møtested: 
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Møtetid: 
09.00 – 13.45 

Av utvalgets medlemmer møtte 
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Fra og med sak:  143/13 
Til og med sak:  147/13 

 
 

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 
 

Ap/Høyre: 
 Berit Flåmo, ordfører 

Martin Nilsen, varaordfører   
Kristin Reppe Storø 
Helge Borgen 
 

Frp/Sp: 
Vivian Dolen Sørdal 
Aleksander Søreng 
 

Venstre: 
Arvid Hammernes 
 
 

 
Faste representanter med forfall: 
 
   

 
Vararepresentanter som møtte: 
 
   

 
 
Merknader: 
 
1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 

 
 
 
Underskrift: 
 
 
 

Berit Flåmo Vivian Dolen Sørdal 
Ordfører Protokollunderskriver 

 
 
 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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143/13  

GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTE 10.09.13 OG 24.09.13  
 
 
Vedtak: 
 

Protokoller fra møtene 10.09.13 og 24.09.13 godkjennes som fremlagt. 
 

Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoller fra møtene 10.09.13 og 24.09.13 godkjennes som fremlagt. 

 
  
144/13  

DALPRO AS - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Frøya kommune vedtar å stille garanti for lån DalPro AS tar opp til refinansiering av lån i 
SpareBank 1 Midt-Norge, med tillegg av nye investeringer, jfr. Kommunelovens § 51, jfr. Forskrift 
av 02.02.2001 om kommunale garantier. 

2. Garantien stilles som selvskyldnerkausjon, for lånets hovedstol maks. kr. 4 mill., med tillegg av 10 % 
av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 4,4 mill. 

3. Garantien avvikles i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter 13 år med tillegg av inntil 2 år, 
maks 31.12.2028, jfr. Forskriftens § 3. 

4. Garantien gis under forutsetning om departementets/Fylkesmannens godkjenning. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 
 
1. Frøya kommune vedtar å stille garanti for lån DalPro AS tar opp til refinansiering av lån i SpareBank 1 

Midt-Norge, med tillegg av nye investeringer, jfr. Kommunelovens § 51, jfr. Forskrift av 02.02.2001 om 
kommunale garantier. 

2. Garantien stilles som selvskyldnerkausjon, for lånets hovedstol maks. kr. 4 mill., med tillegg av 10 % av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 
maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 4,4 mill. 

3. Garantien avvikles i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter 13 år med tillegg av inntil 2 år, maks 
31.12.2028, jfr. Forskriftens § 3. 

4. Garantien gis under forutsetning om departementets/Fylkesmannens godkjenning. 

 
  
145/13  

GNR 21 BNR 16 SØKNAD OM GRENSEJUSTERING-KJØP AV TILLEGG  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Frøya kommune selger ikke100 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 217 til Tove Karlsen og Brynjulf 
Midtsian.  
Etter befaring er det klart at leveggen som er satt opp på kommunens eiendom vil føre til utfordringer i 
forhold til brøyting, og føre til at endel parkeringsplasser vil bli umulig å benytte. 
Det er i utgangspunktet allerede for få parkeringsplasser ved kulturhuset. 
Søker bes flytte leveggen inn på egen eiendom så snart som mulig, og senest innen høsten 2014. 
Evt skader på veggen i løpet av vinteren 2013/2014 må søker selv ta ansvar for. 
 
Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 08.10.13: 
 
Flg. omforente forslag til innstilling ble fremmet: 

 

Frøya kommune selger ikke100 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 217 til Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian.  
Etter befaring er det klart at leveggen som er satt opp på kommunens eiendom vil føre til utfordringer i forhold 
til brøyting, og føre til at endel parkeringsplasser vil bli umulig å benytte. 
Det er i utgangspunktet allerede for få parkeringsplasser ved kulturhuset. 
Søker bes flytte leveggen inn på egen eiendom så snart som mulig, og senest innen høsten 2014. 
Evt skader på veggen i løpet av vinteren 2013/2014 må søker selv ta ansvar for. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 
 
Frøya kommune selger ca. 100 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 217 til Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian. Det 
forutsettes at eiendommen sammenføyes med Gnr. 21, bnr. 16. 
Kjøpesummen fastsettes til kr. 140,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen 

 
  
146/13  

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Svein Jarle Midtøy og Maciej Karpinski orienterte om framdriften for Frøya kultur og kompetansesenter. 
I starten ble møtet lukket med bakgrunn opplysninger i saken.  Uunntatt offentlighet, jfr. kommunelovens § 31. 
Da møtet ble åpnet ble flg. punkter gjennomgått: 

Strategi for samhandling med STFK 
Budsjett 

• Er i ferd med å opprette en hjemmeside. 
Anbudsprosesser 
Avtale Marine Harvest. 
Planlegging av åpning og innhold 17. mai 2014 samt resten av den første uka. 
 
Ordføreren: Veldig god informasjon om hva som skjer  
 

• Økonomisjefen gikk gjennom investeringsbudsjettet og investeringsprosjekter 2011 – 2013. 
Ønsker kravspesifikasjon vedr. Nordskag skole og barnehage. 
Økonomisjefen oversender presentasjonen til formannskapsmedlemmene. 

 

• Visjon og verdidebatt. Rådmannen ønsker å legge fram en mer konkret forslag til neste møte i 
formannsskapt.   

• Det har kommet spørsmål om status for Kvalitetsløft Frøya – Kultur. Informasjon ble utsendt i forkant av 
møtet. 
Ajourført «kjøreplan» når det gjelder arbeid med styringsdokumentet i kultursektoren: 

• Styringsdialog kan kjøres fra 24/10, og bør være gjort så snart som mulig. 

• Styringsdokumentet legges i sin helhet fram for Formannskapet 5/11 

• Rådmannens tilstandsrapport legges fram for Kommunestyret i januar 2014 
 

• Sanitetshuset på Sistranda. Teknisk sjef orienterte om staus så langt. Festeavtalen går ut i februar 2014. 
 

• Har hatt besøk fra Lademoen kunstnerverksted for å orientere om «Kunstsenteret Sulafyr».  Veldig mange 
store og små kunstnere har vært på besøk.  Fylkeskommunen er med og ser på veien videre for prosjektet. 

 

• Den 5. november kommer Kystdirektøren kommer på besøk. Skal se på kaier og havneanlegg. 

• Formannskapets møte må utgå denne dagen. 
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• Jan Otto Fredagsvik orienterte om status i prosjektet «Kysten er klar» og «Saman om en betre kommune».  
Fokusområder: 
Heltid/deltid 
Sykefravær 
Omdømme 
Kompetanse/rekruttering. Må blandt annet bli bedre på integrering og språkopplæring. Mye er gjort og 
gjøres, men det må kanskje samordnes bedre. 
Bevilget midler til språkopplæring for voksne og arbeidsinnvandring kr. 100.000,- bes redegjøres for til 
neste formannskapsmøte. 
 

Ordføreren: Status vedr. bautaen på Titran. Hvem er eier av bautaen? Fylkeskommunen er kontaktet. 
Vitenskapsmuseet er kontaktet for bistand til renovering. 
 
Repr. Arvid Hammernes: Kommunebarometeret.  Ønsker orientering i forbindelse med budsjettet. 
Ordføreren: Det er en del undersøkelser som skal gjennomgås og status vil bli presentert. 
 
Repr. Martin Nilsen: Holder på med et skriv vedr. at ”Vikansvingen” må med i prosjektet Dolmsundbrua. 
 
Ordføreren vil oversende rapporten vedr. Flatvalveien og gangveien Sistranda-Hamarvik samt styreprotokollen 
fra møte i «Nye RV 714». 

 
  
147/13  

FELLES STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALREGIONEN  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Frøya kommune er i utgangspunktet positiv til å delta i det kommende arbeidet med felles 
strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Kommunens deltagelse er avhengig av tilstrekkelig 
oppslutning fra de andre kommunene i regionrådet. 

• Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen 
analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. 

• Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter «Agdenesmodellen». 
2. Et mer detaljert opplegg for organisering, fremdrift, egeninnsats og samla ressursbruk behandles 

i regionrådet og kommunene høsten 2013. Først når dette foreligger og kommer til behandling, så 
vil Frøya kommunestyre fatte sitt endelige vedtak om sin deltagelse i utarbeidelsen av en felles 
strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. 

 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 08.10.13: 
 
Flg. omforente forslag til innstilling ble fremmet: 

 
1. Frøya kommune er i utgangspunktet positiv til å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk 

næringsplan for Orkdalsregionen. Kommunens deltagelse er avhengig av tilstrekkelig oppslutning fra de 
andre kommunene i regionrådet. 

• Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen 
analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. 

• Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter «Agdenesmodellen». 
2. Et mer detaljert opplegg for organisering, fremdrift, egeninnsats og samla ressursbruk behandles i 

regionrådet og kommunene høsten 2013. Først når dette foreligger og kommer til behandling, så vil 
Frøya kommunestyre fatte sitt endelige vedtak om sin deltagelse i utarbeidelsen av en felles strategisk 
næringsplan for Orkdalsregionen. 

 
Enstemmig. 
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Innstilling: 
 
Frøya kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. 
Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og være 
representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper.  
Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter «Agdenesmodellen». 
Et mer detaljert opplegg for organisering, framdrift, egeninnsats og samla ressursbruk behandles i regionrådet og 
kommunene høsten 2013.» 
  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: 610 &01  

Arkivsaksnr.: 13/69    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

AQUALINE A/S - TILLEGGSAVTALE OM ØKT AREAL I NORDHAMMERVIKA 

NÆRINGSPARK  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Det vises til henvendelse fra Aqualine A/S om økning av nødvendig areal i Nordhammervika 

næringspark fra inngått avtale på 100 daa(60 + 40 daa opsjon), til 80 daa og 40 daa opsjon. 

 

Frøya kommunestyre vedtar at det inngås en tilleggsavtale med Aqualine A/S for økning av 

areal med 20 daa og som bygger på de samme forutsetninger som i den allerede signerte 

avtalen mellom partene. Det forutsettes at Aqualine A/S tar alle omkostningene i forbindelse 

med utarbeidelse av en slik avtale. Videre gir kommunestyret fullmakt til formannskapet å 

godkjenne den endelige tilleggsavtalen. 

 

 

Vedlegg: 
 

Mail fra Aqualine A/S v/Leif Inge Nordhammer, mottatt 01.07.2013 

Mail fra teknisk sjef til Aqualine A/S den 09.10.2013 og svarmail den 13.10.2013 

Kart som viser næringsområdet 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 

Avtale mellom Aqualine A/S og Frøya kommune ble godkjent av kommunestyret i møte den 

24.01.2013, sak 12/13. Formannskapet ble gitt fullmakt til å godkjenne den endelige 

avtaleteksten og avtalen ble undertegnet av Aqualine A/S og Ordfører i juni 2013. 

 

Vurdering: 

 
Allerede før underskrift av avtalen var det gitt signaler fra Aqualine A/S om at de ønsket å 

øke leiearealet fra 60 daa til 70 daa fra den dagen arealet er ferdig utbygd og klargjort. Dette 



betyr fra 17.06.2014 som er ferdigstillelsesdato for hele anlegget fra entreprenør. En slik 

økning av arealet vil ikke bety noen endring av avtalen, da omfanget av totalt areal var det 

samme, bare med den endring at opsjonsarealet blir redusert fra 40 daa til 30 daa. Dette vil 

selvsagt være til fordel for kommunen, da festeinntektene vil bli større allerede fra den dagen 

arealet stilles til disposisjon. 

 

Vi mottok så en ny mail fra Aqualine A/S etter at avtale var signert, hvor de økte 

arealbehovet fra 70 daa til 80 daa fra dag 1, men at de samtidig har ønske om 40 daa 

opsjonsareal i tillegg, dvs. totalt 120 daa. Dette ble drøftet med Aqualine A/S i et møte i 

august hvor de ble opplyst om at en slik økning i arealet må behandles i kommunestyret, da 

den opprinnelige avtalen omfatter totalt 100 daa. I dette møte ble det fra rådmannen bedt om 

at Aqualine A/S vurderer de tidsfrister som er satt i forbindelse med et evt. fremtidig kjøp av 

eksisterende arealer som Aqualine i dag har i Hamarvik Næringspark. Her var kommunen 

interessert i evt. kortere tidsfrister for en slik overtakelse. 

 

Det ble fra administrasjonen etterlyst tilbakesvar på dette forslaget ved mail herfra den 09.10 

og vi har nå mottatt tilbakemelding fra Aqualine den 13.10. De ser pt. ingen mulighet til å 

endre de tidsfrister som ligger i den opprinnelige avtalen når det gjelder arealet i Hamarvik 

Næringspark. Dette med bakgrunn i den rivende utviklingen oppdrettsnæringen er inne i. 

 

Vi er nå i ferd med å fullføre sprengning og utkjøring av masse. Vedlagte kart viser et 

tilgjengelig areal på ca. 132 daa. Dette vil bli noe større, da det er fylt ekstra masser i sørøst- 

hjørnet av utfyllingsområdet. I tillegg er det tatt ut ekstra masser i bakkant langs fylkesvegen, 

da vi har hatt store utfordringer når det gjelder sikring av fjellskjæringen mot fylkesvegen. 

Her har vi svært oppsprukket fjell som har medført ras og behov for ekstra sikring. Dette vil 

medføre ekstra kostnader som vi foreløpig ikke har full oversikt over. Det vil imidlertid med 

budsjettforslaget for 2014 bli lagt frem en foreløpig oversikt over kostnadene for evt. å 

sluttfinansiere prosjektet med bakgrunn i økte utgifter til sikring av fjellskråningen. Det må 

også tillegges at vi også har innsparinger på enkelte poster i kontrakten, samt at kaibyggingen 

ser ut til å komme ut på budsjett.  

 

Det er klart at dersom Aqualine A/S nå gis tilsagn om ytterligere areal på 20 daa, så vil dette 

medføre at andre aktører som har meldt sin interesse i området ikke vil få tildelt areal, eller få 

redusert sitt areal. Vi har 3 aktører som har meldt sin interesse for areal som omfatter ca. 20 

daa. Det er mulig at disse aktørene kan tilbys plass, da arealet er økt fra 132 daa som følge av 

ekstra utfylling i sørøst. Imidlertid vil man ikke ha noe næringsareal til disposisjon til nye 

aktører etter 17.06.2014. 

 

I og med at Aqualine A/S flytter og utvider sin hovedaktivitet til Nordhammervika vil det 

være uheldig å sette begrensninger når det gjelder ønsket areal. Dette kan medføre at 

bedriften i fremtiden må drive sin aktivitet på flere områder og som selvsagt vil medføre økte 

kostnader for bedriften. Rådmannen vil derfor tilrå at det inngås en tilleggsavtale med 

Aqualine om ytterligere 20 daa i Nordhammervika næringspark og som bygger på de samme 

prinsipper som i den eksisterende avtalen. Det forutsettes at omkostningene til å utarbeide 

slik avtale fullt ut dekkes av Aqualine A/S. Videre tilrår rådmannen at formannskapet gis 

fullmakt til å godkjenne tilleggsavtalen. 

 

 

 



 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 13/1184    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

NY HOVEDBRANNSTASJON - SISTRANDA  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Det vises til saksutredningen og økonomiplan for 2013-2016, vedrørende ny 

hovedbrannstasjon på Sistranda. 

 

Formannskapet vedtar at ny brannstasjon lokaliseres til Melkstaden og det inngås 

forhandlinger med Mesta Eiendom om kjøp av deres eiendom inklusive bygning. 

Forhandlingsresultatet legges frem for Formannskapet til endelig behandling/godkjenning.  

Dersom Mesta Eiendom ikke har interesse av salg, igangsettes arbeid med prosjektering/ 

kravspesifikasjon for ny stasjon på kommunens næringstomt sør for Mestabygget. 

 

 

Vedlegg: 
 

Ortofoto i målestokk 1:1000 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger: 

 
I budsjettet for 2013 og i økonomiplanen for 2013 – 2016 er det avsatt 5 mill. kr til ny 

brannstasjon på Sistranda. I dag leies lokaler hos Siholmen A/S og denne leieavtalen utgår 

31.12.2014. 

 

Vurdering: 

 
Dagens brannstasjon er i dag for liten til å ha plass for alt utstyr innen brann/redning, 

oljevern og FIG. I dag har vi faktisk oljevernutstyr lagret i Trondheim som er forutsatt skal 

være lagret på Frøya. Beredskapsmessig er ikke dette noe problem, da dette er lagret i 

containere som raskt kan kjøres ut til Frøya, men uansett må dette i fremtiden være lagret i 

det området som utstyret er tenkt benyttet i en oljevernaksjon. I tillegg er nå FIG plassert i et 

annet bygg på Siholmen ved siden av brannstasjonen. 

 



Vi har også utfordringer ved dagens lokalisering i et område hvor det til tider er stor trafikk 

med varemottak over kai og hvor det kan oppstå situasjoner hvor brannvesenet har 

utfordringer ved utrykninger både med utkjøring og ikke minst parkering for mannskapet 

sine biler. I tillegg må vi i dag rygge ut bil 1(mannskapsbilen) fra garasjen ved utrykninger. I 

tillegg har vi hatt utfordringer i forbindelse med Frøyafestivalen og fri kjøreveg ut fra 

stasjonen. 

 

Når ny stasjon skal bygges må det legges til grunn at denne må ha fri og enkel utkjøring til 

Fv. 714 i tillegg til at den må ligge slik plassert at den er nærmest mulig plassert de to store 

risikoobjektene vi har i området, nemlig Frøya Sykehjem og Frøyatunnelen. Fra brannsjefen 

er det derfor ønskelig at den nye stasjonen plasseres lengre mot Hamarvik enn det som er 

tilfelle i dag. 

 

Brannsjefen har ikke noe ønske om at stasjonen plasseres inn i sentrumsområde, hvor man i 

dag har ambulanse lokalisert. Dette ikke minst ut fra det forhold at brannvesenet ikke har 

kasernert mannskap, men deltidsmannskap som enkelt skal ta seg frem til stasjonen ved 

alarm og ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for det mannskap som møter. Dette krever 

større areal til parkering og ikke minst øvingsområde, enn det som kreves for 

ambulansestasjonen. 

 

Brannsjefen har vurdert 2 alternative plasseringer av ny stasjon. Den ene er på tomta mellom 

Kystbarnehagen og Fv 714. Denne ligger svært gunstig til midt på Sistranda og med enkel 

utkjøring til Fv. 714, men har en begrenset størrelse. I tillegg må det her innløses en bygning 

som vil medføre økte tomtekostnader. Området ligger også ugunstig til i forhold til boliger 

og evt. støy og røykutslipp i forbindelse med øvelser. 

 

Det andre alternative er Melkstaden, som er en del av Nordhammervika næringspark. Frøya 

kommune eier her et område som ligger sør for Mesta-bygget og som i dag benyttes til 

brakkerigg for Syltern. Arealet er på ca. 2,1 daa og vi har fått tilsagn fra Mesta eiendom om 

kjøp av et areal øst for deres bygg, som sikrer adkomst fra ny veg ned til næringsparken. 

Denne tomta vil derfor få en adkomst som ikke har stigning inn til Fv. 714 og dermed ikke er 

totalt avhengig av gode kjøreforhold til enhver tid. Dersom man legger stasjonen nede på 

selve næringsparken, så kan man i gitte situasjoner få problemer med utkjøring fra stasjonen 

ved manglende strøing/brøyting i stigningen opp til fylkesvegen. 

 

Det kan også være aktuelt å se på et kjøp av Mesta sitt bygg for ombygging til brannstasjon. 

Det må imidlertid foretas en god del ombygging/isolering for å få en brannstasjon som kan 

inneholde de fasiliteter vi har behov for. Imidlertid er en slik løsning helt avhengig av at 

Mesta vil selge og ikke minst til hvilken pris. Det kan imidlertid være formålstjenlig å ta en 

slik henvendelse og evt. fremforhandle et forslag som legges frem til politisk behandling før 

vi går videre med saken. Det må understreke at de leietakerne Mesta i dag har i bygget og på 

området har flyttet(Kystteknikk) eller vil flytte i løpet 2014(Hamos). Vi har ikke kjennskap 

til om det er andre leietakere som skal inn i bygget eller på området. 

 

Brannsjefen vil tilrå at ny hovedbrannstasjon lokaliseres til Melkstaden enten ved kjøp av 

areal/bygg fra Mesta eller at det bygges ny stasjon på arealet som i dag er benyttet til 

brakkerigg for Syltern A/S. 

 

 



 

 

 

 

 

 







 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arvid Hammernes Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 13/1183    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

GAMMELSKOLEN PÅ SISTRANDA - RIVING ELLER BEVARING  
 

 

Forslag til vedtak: 
Gammelskolen ved Sistranda skole vedtas revet.   
 
Saken legges fram for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet etter at anbud 
er innhentet. 
 

Vedlegg: 
Bilder, kart og flyfoto 

Saksprotokoll og saksframlegg vedrørende kommunestyresak 104/07   

 

 

Saksopplysninger:   
Saken gjelder gammelskolen ved Sistranda skole.  Spørsmålet er enten riving eller bevaring.   

 

Gammelskolen ligger i skolegården for barne- og mellomtrinnet og mot nord. 

 

Situasjonen er at takstein av skifer løsner og faller ned.  Av den grunn er området inntil 

gammelskolen sikret med et midlertidig anleggsgjerde for å ivareta sikkerheten. 

 

Spørsmålet om riving eller bevaring er behandlet tidligere.  Kommunestyret fattet 23.08.07 i 

sak 104/07 følgende vedtak: 

• Gammelskolen bevares. 

• Rådmannen foretar videre utredning. 

• Framdriften av skoleprosjektet skal ikke forsinkes. 

Saksprotokoll og saksframlegg i saken følger vedlagt.  

 

Gammelskolen er ikke i bruk.  Musikk- og kulturskolen var de som sist brukte den, og det er 

noen år siden.  

 

Bygningen har en utforming som er typisk for grendeskoler som var vanlig fra 1860-tallet til 

1920-tallet.  

Vurdering: 
Situasjonen med takstein som løsner, gjør at vi legger saken fram for ny politisk behandling. 

 



En utbedring av bygningen for bevaring vil kreve betydelige kostnader. 

 

En flytting av bygningen slik fylkeskommunen foreslo i en uttalelse i forbindelse med 

kommunestyresak 104/07, er lite aktuell i dag.  Det er ikke avsatt plass i utomhusområdet. 

For øvrig er utomhusområdet lite nok slik det er.   

 

Dersom bygningen skal opprustes i henhold til dagens tekniske krav fullt ut for å kunne 

brukes til undervisning, blir kostnadene nesten tilsvarende som for nybygg.  

 

Hvis det primære er at bygningen skal stå, må det i første omgang gjøres omfattende arbeid 

med taket.  Takstein må av og spikres på nytt.  Det kan være sannsynlig at det også må gjøres 

noe med taklekter, papp og taktro.  Takarbeidene kan fort bli kostende minst kr 300.000,- for 

å anslå et beløp. 

 

Det antas at bygningen er bare i veien for skolen slik den står nå.   Det samme vil være 

tilfelle med et tiltak på kun utbedring av taket.  Gevinsten med utbedring av taket er bl.a. at 

det midlertidige anleggsgjerdet kan tas bort.  

  

Vi går inn for at bygningen rives ut fra en kostnadsmessig vurdering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arvid Hammernes Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 13/1148    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

FRAMTIDIG BRUK AV KOMMUNENS EIENDOMMER GNR. 21, BNR. 98 OG 107 
PÅ SISTRANDA  
 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune vedtar å rive boligene inkl. en garasje på eiendommene gnr. 21, bnr. 
98 og 107.   
 
Saken legges fram for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet etter at anbud 
er innhentet.   
 

 

Vedlegg: 
Kart i målestokk 1:1000, flyfoto og utsnitt av reguleringsplankart  

 

 

Saksopplysninger:   
Saken gjelder framtidig bruk av kommunens eiendommer gnr. 21, bnr. 98 og gnr. 21, bnr. 

107 på Sistranda.   

 

Det står en bolig på hver eiendom, og bnr. 98 har også en garasje.  Boligen på bnr. 98 ble 

ferdig i 1971, mens boligen på bnr. 107 antas bygd litt senere.  Eiendommene ligger mellom 

Stjernesenteret og Kommunehuset.  Gjeldende reguleringsplan viser at eiendommene ligger i 

område for forretning, bolig og offentlig formål. 

 

Boligene er ikke utleid nå.  De er begge preget av dårlig vedlikehold.  Boligen på bnr. 98 har 

delvis kjeller med synlig fuktinntrenging, saltutslag i nedkant av murvegger, mens boligen på 

bnr. 107 har krypkjeller der det tidligere var fuktproblemer. 

 

 

Vurdering: 
Det er nødvendig å ta stilling til hva som skal gjøres med boligene.  Spørsmålet kan være 

enten utbedring eller riving.  En utbedring vil være krevende kostnadsmessig da det er mye 

som må gjøres både utvendig og innvendig.  Det kan fort bli kostende ca. 1 mill. kr per bolig 

for å ta et grovt tall, for å gjøre nødvendig standardheving.  Først må det gjøres målinger for 

å avdekke om noe innvendig kan være soppbefengt som følge av fukt under gulv. 



 

Vi går inn for riving.  Begrunnelsen er tilstanden til boligene.  Det vil koste for mye å sette 

boligene i nødvendig stand.  Riving kan også forsvares ut fra at boligene ligger på attraktivt 

sentrumsområde.  Det kan vurderes å planere området til parkeringsplasser inntil det er 

aktuelt med sentrumsbebyggelse.    

 

 

 

 

 

 

 









 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arvid Hammernes Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 11/754    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 

EIENDOMMEN GNR. 21, BNR. 288 - FREMTIDIG BRUK  
 
 

Innstilling: 
Frøya kommune vedtar å rive fjøset på eiendommen gnr. 21, bnr. 288. 
 
Saken legges frem for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet etter at anbud 
er innhentet.  
 
Boligen er det behov for å beholde til utleie. 
 
 

Vedlegg: 
 
Kart og flyfoto i målestokk 1:1000 
Utskrift av kommunestyrets møtebok i sak 96/11 av 23.06.11 
Klage Sistranda Borettslag i brev av 15.02.12  
Svarbrev fra kommunen av 04.04.12 
 

Saksopplysninger:   
 
Saken gjelder riving av fjøset på eiendommen gnr. 21, bnr. 288 på Sistranda.   
 
Eiendommen er mellom kommunehuset og boligene til Sistranda Borettslag.   
 
Ønske om riving av fjøset har kommet fra leder og representanter for eldrerådet.   
 
Sistranda Borettslag som eier naboeiendommen vil ha revet både fjøset og bolighuset på 
eiendommen gnr. 21, bnr. 288.  
 
Kommunestyret behandlet 23.06.11 i sak 96/11 fremtidig bruk av eiendommen.  Det ble 
fattet følgende vedtak: 
Frøya kommune finner ikke at det foreligger grunner for å rive hus på sin eiendom gnr. 21, 

bnr. 288 på nåværende tidspunkt. 

Alle høye trær på eiendommen tas bort. 

Det foretas en tilstandsvurdering av husene. 



 

Sistranda Borettslag har i brev av 15.02.12 på klaget kommunestyrets vedtak i sak 96/11.  
Borettslaget viser til at beboere og de som i starten kjøpte leiligheter ble lovt at 
naboeiendommen skulle saneres for å bedre sol- og utsiktsforhold. 
 
Det vises til vedlagte utskrift av kommunestyrets møtebok samt ovennevnte klagebrev for 
nærmere opplysninger. 
 
Kommunen har fjernet omtrent alle høye trær på sin eiendom. 

   
Vurdering: 
 
Kommunen har behov for å ha boligen til utleie, og huset er i relativ bra stand.  En eventuell 
riving av boligen må komme på et senere tidspunkt.   
 
Imidlertid er vi innstilt på å rive fjøset.    
 
 
 
 



















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 13/720    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
 
 
FRØYA.NO - SØKNAD TIL FRØYA KOMMUNES NÆRINGSFOND  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Tore Strømøy AS/ Frøyaportalen innvilges 50% støtte  til «myke investeringer» 

inntil 115.000 kr. 
2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 22.10.2014 
3. Tore Strømøy AS/ Frøyaportalen må akseptere vilkårene for tildeling innen tre 

måneder fra tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller 
tilbudet bort 

 
Vedlegg: 
 
Søknad om støtte til utvikling av froya.no med «Frøyaportalen» 
Tilbud fra utbrudd 
 
Saksopplysninger:   
 
Froya.no har eksistert i 2 ½ år. Nettavisa har 150.000 unike besøkende hvert år og har en 
fulltids journalist ansatt. Den har vist at den fyller et behov og den har etablert seg som ei 
nyhetsavis som Frøya trenger. Froya.no ønsker å samle Frøya på nettet. Hovedmålsettingen 
er å stå sammen utad med nyheter og informasjon. Det skal utvikles en portal – et felles 
nettsted – som knyttes til froya.no. Portalen skal være tilgjengelig for alle som har ett behov. 
Målgrupper som beskrives er: 
 

 Bedrifter     
 Butikker 
 Organisasjoner 
 Overnattingssteder 
 Turistinformasjon 
 Barnehager 
 Skoler 
 Idrettslag 
 Kino 
 Kommunen 



 etc. 
 

Hensikten er at de som har interesse av Frøya og hva som skjer i kommunen, kan surfe inn på 
froya.no. Et av hovedproblemene i dag er at internettet er fylt med informasjon og at det er 
vanskelig å nå frem med sitt budskap. «Frøyaportalen» skal være oversiktlig og lett å 
navigere på. Ønsker du f.eks å booke havfiske, finner du Gurvikdal havfiskesenter på 
«Frøyaportalen». Du behøver nødvendigvis ikke vite at Gurvikdal ligger på Frøya. 
 
Utvikling av «Frøyaportalen» skal også styrke nettavisa froya.no. Papiravisene synger på 
siste verset og vår lokalavis – froya.no – ligger på fremtidens plattform; Internett. Froya.no 
trekker rundt 150.000 lesere fra hele verden årlig. Dette kan og bør utnyttes slik at det også 
kommer næringsliv og organisasjonsliv til gode. 
Det er knyttet en kostnad til å være med på «Frøyaportalen». De satser på å differensiere 
prisene ut i fra betalingsevne, slik at så mange som mulig kan være med. 
Målet for «Frøyaportalen er todelt;  

1. Gjøre informasjon om Frøya lettere tilgjengelig for folk flest 
2. Gjøre froya.no til et bedre nettsted også ved at det kan gi økonomisk rom for å ansette 

ytterligere en journalist. Det trengs to journalister for å dekke Frøya godt nok 

I dag finansierer froya.no en fast ansatt journalist samt FrøyAwards. Resten er 
dugnadsarbeid. 
 
Prosjektbudsjett 

A) Innkjøp av tjenester utbrudd   105 000 
    

B) Egeninnsats  Timer Timesats   
Kartlegging av innhold 
(Kategorisering) 50 250 12 500 
Markedsstrategi/ Markedsføring 50 250 12 500 

Kontakt med potensielle deltakere 
(brev, mailer, invitasjoner, møter) 50 250 12 500 

Lage sider (samle inn foto, tekst, 
skrive tekst etc) 250 250 62 500 

Skape forretningsmodell (betaling, 
oppfølging, oppdatering) 50 250 12 500 
Reisekostnader   12 500 

Delsum     125 000 

    

Total     230 000 

 

Ved behov for frikjøp av egen ressurs i forbindelse med egeninnsats, vil de fri til 
næringslivet for å få støtte til dette. Det søkes totalt om kr. 230.000 i støtte fra kommunalt 
næringsfond. Etableringen av «Frøyaportalen» er en engangsinvestering. Kostnader for drift 
av portalen beløper seg til kr. 3.600 pr år samt egeninnsats for kontinuerlige oppdateringer.   
 
Driftsbudsjett: 



Vedlikehold   3 600 
Oppdatering av sider 260 250 65 000 
Fotografering 200 250 50 000 

Totale utgifter pr år     118 600 

    

Inntekter/ Årskontingent     400 000 

 

De store bedriftene skal betale mer for sine sider enn små bedrifter og organisasjoner. På den 
måten vil alle har råd til å være med. Fordelingsnøkkelen er ikke klar, men de vil diskutere 
dette med de største næringsaktørene. De jobber også med å få laget en turistinformasjon i 
forbindelse med «Frøyaportalen».  
 
I fra det tidspunkt finansieringen er klar, vil «Frøyaportalen» være operativ innen 11 uker. 
Froya.no har sin virksomhet på Frøya. På grunn av praktiske og økonomiske årsaker er 
froya.no en del av Tore Strømøy AS, som har adresse i Trondheim. Froya.no har en ansatt 
som også bor på Frøya. De har lokaler i Stjernesenteret på Sistranda.  Når økonomien tilsier 
det blir det etablert et AS med adresse på Frøya. 
 
Vurdering: 
 
Froya.no har blitt en viktig nettavis for Frøyasamfunnet. Dette viser ikke minst det store 
antallet unike besøkere nettsiden har hvert år. Dette gjelder for de som bor på Frøya, utflytta 
frøyværinger og andre som har tilknytning til øya. Vi ser også at næringsliv og 
organisasjoner benytter seg av froya.no for markedsføring, informasjon og annonsering. 
Rådmannen mener at søknaden er i tråd med både regionale og lokale retningslinjer/ 
satsningsområder. Satsningen er nyskapende og har vekstpotensiale, den styrker eksisterende 
arbeidsplasser og har til intensjon å skape nye arbeidsplasser, direkte og indirekte. 
Rådmannen ser også nytten av at den lokale nettavisa utvikles og styrkes økonomisk. 
Investeringsbudsjettet viser en totalkostnad på kr. 230.000. Tilbudet fra leverandøren 
Utbrudd ligger vedlagt. De timer som vurderes brukt som egeninnsats vurderes også som 
relevante og rådmannen har ikke andre kommentarer til budsjettet. 
Driftsbudsjettet er en enkel oppstilling og det tas høyde for at det skal arbeides godt med 
videre utvikling/ oppdatering av portalen. Rådmannen har ikke andre kommentarer til 
driftsbudsjettet. 
Søker har forretningsadresse i Trondheim og søker har argumentert for hvorfor det er slik. 
Froya.no har all sin virksomhet på Frøya. Deres eneste ansatte bor og virker på Frøya og de 
har sitt kontor på Frøya. Rådmannen har forståelse for hvorfor forretningsadressen ikke er på 
Frøya og aksepterer argumentasjonen omkring de økonomiske årsakene til dette. Rådmannen 
mener at søker er aktuell for støtte fra det kommunale næringsfondet.  
Det pekes på flere mulige målgrupper (side 1 i vedlegg 1). Det finnes andre pågående 
prosjekt som kan få berøring med dette, bl.a. kystkommunenes satsning i et felles 
destinasjonsselskap – KystNorge. Søker bør samordne sine innsatser med de planer som 
KystNorge har relatert til turistinformasjon og deres portalløsning for turistnæringen. 
KystNorge er et initiativ som kommunen også støtter finansielt.  
 
På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på en delvis innvilgelse av søknad om støtte. Det 
søkes om tilskudd på totalt 230.000 kr, noe som også er prosjektets totalkostnad. I henhold til 
gjeldende regler har næringsfondet mulighet til å finansiere maksimalt 50 % av totale 



kostnader. Rådmannen innstiller derfor på en delvis innvilgelse av søknad om støtte, på totalt 
115.000 kr. 
 
 
 
 





















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 13/992    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

AU`S KUNST OG HÅNDVERK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDERE 
UTVIKLING AV NÆRINGSTILTAK  
 

 

Forslag til vedtak: 
1. Søknaden avslås på bakgrunn av at næringsfondets midler ikke kan nyttes til å 

dekke opp driftsutgifter. 
2. Søker anbefales å ta kontakt med Trøndersk Kystkompetanse AS for eventuelt å 

fremme ny søknad til det kommunale næringsfondet.  

 

Vedlegg: 
 

1. Søknad om tilskudd til videre utvikling av næringstiltak 

2. Utskrift fra enhetsregisteret 

 

Saksopplysninger:   
 

Uraiporn Sripramai har etablert et enkeltpersonforetak på Bogøya. Hun søker kommunalt 

næringsfond om utviklingstilskudd. Hun lager produkter som kosedyr og dukker av ull og 

bomull, puslespill, håndvesker og armbånd. Hun har deltatt på festivaler som Suladagene og 

Ut I Havet-festivalen. Uraiporn Sripramai søker kommunalt næringsfond om et økonomisk 

tilskudd for å sikre fremtidig drift. Målsettingen er å trygge ansettelse av en person. 

 

Budsjett 
  pr måned        pr år 

Innkjøp av materialer  40 000 

Dekning av strøm  6 000 

Produksjon av web  4 000 

Lønn til 1 ansatt 5 000 60 000 

Total   110 000 

 

Det omsøkte beløpet er på 110.000 kr.  

 
 



Vurdering: 
 

Søker er i målgruppen for det kommunale næringsfondet. Rådmannen synes det er positivt at 

det etableres nye foretak i kommunen. Uraiporn Sripramai er kvinne og innvandrer og har 

etablert sitt foretak på Bogøya, innen en bransje som vi ikke har for mange aktører i på 

Frøya. 

 

Det søkes om tilskudd på totalt 110.000 kr, noe som også er prosjektets totalkostnad. I 

henhold til gjeldende regler har næringsfondet mulighet til å finansiere maksimalt 50 % av 

totale kostnader. 

 

Det går tydelig frem av kriteriene for næringsfondet, at det ikke skal finansiere drift. Som 

søknaden viser, er det driftskostnader hun søker om tilskudd for. Rådmannen er av den 

oppfatning at det Uraiporn Sripramai søker om tilskudd for, ikke kan godkjennes. Det 

anbefales søker å kontakte Trøndersk Kystkompetanse for å se på mulighetene for en ny 

søknad. 

 

På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på et avslag på søknad om støtte. 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 13/1172    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Flg. notater vil bli lagt fram i møtet: 

• Forslag til framdrift av visjonsdebatt. 

• Sanitetshuset på Sistranda 

• Bautaen på Titran 

 

Gjennomgang av: 

• Forbrukerrådets kommunetest 

• Kommunebarometeret 

• Orientering om budsjettstatus 2014 iflg. framdriftsplan for budsjettarbeid. 
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