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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2030 - REVIDERING. 1.GANGS HØRING OG 

OFFENTLIG ETTERSYN  

 

 

Forslag til vedtak: 

  

1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag til 

kommuneplanens arealdel 2018-2030 med tilhørende planbeskrivelse, planbestemmelser med 

retningslinjer og plankart, samt tilhørende dokumenter, legges ut på 1.gangs høring og offentlig ettersyn.  

 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre eventuelle karttekniske, samt tekstmessige oppdateringer og 

opprettinger i plandokumentene, i henhold til vedtak.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

Planbeskrivelse 

Planbestemmelser med retningslinjer 

Plankart (samlet kart og inndelt i kretser) 

Konsekvensutredning og ROS-analyse: 

  Delrapport Nordskag 

  Delrapport Nabeita 

  Delrapport Nesset og Sistranda 

  Delrapport Dyrøy 

  Delrapport Øyrekka 

Samlet risiko- og sårbarhetsanalyse 

Generelle innspill 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning  

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

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

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

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

arbeidet med planen.  

 

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

kommuneplanens arealdel for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode.  
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Planprogram  

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

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

utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative 

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

beslutninger. 

  

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

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

Kommunestyret vedtok planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 
Prosess  

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

31.05.2018.  

 

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

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

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

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon om prosessen 

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

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

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

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

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

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

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

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

 

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

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

arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

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

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

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

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

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

vurderes.  

 

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

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

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

analysen vil følge konsekvensutredningen og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

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

dokumentene Konsekvensutredning og ROS-analyse.  

 

Vurdering  

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

Boligbygging  

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

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

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

områder søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn 

med nærhet til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  
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Fritidsboliger  

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

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

områder for utbygging ønskes lagt utenfor pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til 

grender, slik at fritidsbeboere kan bidra som ressurser for grendene.  

 

Småbåthavner og naust  

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

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

utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

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

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

havneformål.  

 

Øyrekka  

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

ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom forvaltning av arealene, både 

for fastboende og besøkende. 

  

Sjøareal  

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

havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom fiskerinæringen og 

havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet.  

 

Kulturarv  

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

kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.  

 

Trafikksikkerhet  

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

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

utbyggingsområder.  

 

Folkehelse  

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

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

og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver 

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

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

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

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

andre attraktive områder.  

 

Fortetting  

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

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

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

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

reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser.  

 

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

11-1 og 11-5. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse av dette.  
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Strategier fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale og regionale føringer 

danner sammen grunnlaget for innstillingen til planforslag.  

 

Vurdering: 

 

Saksframlegget har vedlagt alle utarbeidede dokumenter til planforslaget: 

 Planbeskrivelse 

 Planbestemmelser med retningslinjer 

 Plankart (samlet plankart og utsnitt av kretser) 

 Konsekvensutredning og ROS-analyse (5 delrapporter) 

 Samlet risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

Alle dokumentene er en del av saksframlegget og inneholder de vurderinger som ligger til grunn for 

planforslaget.  

 

Innspill som er innarbeidet i planforslaget er gitt benevnelser i henhold til innspillets innhold, f.eks. B1, N1, 

Naust 1 m.m. Benevnelsene vil man finne igjen i kart(ene). Konsekvensutredning av disse innspillene er flyttet 

fremst i kapittel om arealformålet i sine delrapporter. Innspill som ikke er innarbeidet i planforslaget ligger bak 

disse under de respektive kapitlene i delrapportene og er ikke gitt benevnelser.  

 

Innsendte innspill i sin originale form fulgte sakene under den innledende behandlingen av innspillene i 

formannskapet. Disse finner man i følgende sakspapirer: 

 Nordskag krets: sak 112/18, 28.08.2018. 

 Nabeita krets: sak 126/18, 04.09.2018. 

 Nesset krets: saker 167/18 og 168/18, 02.10.2018. 

 Sistranda krets: sak 166/18, 02.10.2018. 

 Dyrøy krets: sak 134/18, 10.09.2018. 

 Øyrekka krets: sak 133/18, 10.09.2018. 

 

Det er kommet noen generelle innspill og betraktninger under innspillsperioden. Disse ligger vedlagt her.  

 

Forslag til vedtak inneholder ikke fastsatt høringsperiode, da dette avhenger av hvor store endringer til 

planforslaget som vedtas under politisk behandling.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel, kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens 

arealdel. Utarbeidet i tråd med plan-og bygningsloven.  

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 18/3382    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2030 – REVIDERING. 1.GANGS 

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag til 

kommuneplanens arealdel 2018-2030 med tilhørende planbeskrivelse, planbestemmelser med 

retningslinjer og plankart, samt tilhørende dokumenter, legges ut på 1.gangs høring og 

offentlig ettersyn.  

 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre eventuelle karttekniske, samt tekstmessige 

oppdateringer og opprettinger i plandokumentene, i henhold til vedtak.  

 

 

 

Vedlegg: 

Planbeskrivelse 

Planbestemmelser med retningslinjer 

Plankart (samlet kart og inndelt i kretser) 

Konsekvensutredning og ROS-analyse: 

  Delrapport Nordskag 

  Delrapport Nabeita 

  Delrapport Nesset og Sistranda 

  Delrapport Dyrøy 

  Delrapport Øyrekka 

Samlet risiko- og sårbarhetsanalyse 

Generelle innspill 

 

Saksopplysninger:   
Innledning  

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

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

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

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

arbeidet med planen.  



 

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

kommuneplanens arealdel for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende 

kommunestyreperiode.  

 

Planprogram  

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

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

utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative 

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

beslutninger. 

  

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

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

Kommunestyret vedtok planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

Prosess  

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

2018-31.05.2018.  

 

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

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

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

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert 

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

digitalt.  

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

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

samt møter.  

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

varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

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

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden 

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

innbyggere.  

 

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

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

synspunkter på planbestemmelser, arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

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

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

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

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

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

samlede virkningene av endringene vurderes.  

 



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

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

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

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

og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

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

saken i dokumentene Konsekvensutredning og ROS-analyse.  

 

Vurdering  

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

Boligbygging  

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

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

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

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

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

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

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. 

Kommunen ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging 

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

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

kan bidra som ressurser for grendene.  

 

Småbåthavner og naust  

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

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

med eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

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

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

tillegg ses på mulighet for arealer til havneformål.  

 

Øyrekka  

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

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

gjennom forvaltning av arealene, både for fastboende og besøkende. 

  

Sjøareal  

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

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

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

 

Kulturarv  



Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette 

hensynssoner for å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap.  

 

Trafikksikkerhet  

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

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

av nye utbyggingsområder.  

 

Folkehelse  

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

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

gjennom arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver 

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke 

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

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

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

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

 

Fortetting  

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

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

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

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

utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter 

mellom ulike interesser.  

 

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

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

 

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

regionale føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til planforslag.  

 

Vurdering: 

Saksframlegget har vedlagt alle utarbeidede dokumenter til planforslaget: 

 Planbeskrivelse 

 Planbestemmelser med retningslinjer 

 Plankart (samlet plankart og utsnitt av kretser) 

 Konsekvensutredning og ROS-analyse (5 delrapporter) 

 Samlet risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

Alle dokumentene er en del av saksframlegget og inneholder de vurderinger som ligger til 

grunn for planforslaget.  

 

Innspill som er innarbeidet i planforslaget er gitt benevnelser i henhold til innspillets innhold, 

f.eks. B1, N1, Naust 1 m.m. Benevnelsene vil man finne igjen i kart(ene). 

Konsekvensutredning av disse innspillene er flyttet fremst i kapittel om arealformålet i sine 



delrapporter. Innspill som ikke er innarbeidet i planforslaget ligger bak disse under de 

respektive kapitlene i delrapportene og er ikke gitt benevnelser.  

 

Innsendte innspill i sin originale form fulgte sakene under den innledende behandlingen av 

innspillene i formannskapet. Disse finner man i følgende sakspapirer: 

 Nordskag krets: sak 112/18, 28.08.2018. 

 Nabeita krets: sak 126/18, 04.09.2018. 

 Nesset krets: saker 167/18 og 168/18, 02.10.2018. 

 Sistranda krets: sak 166/18, 02.10.2018. 

 Dyrøy krets: sak 134/18, 10.09.2018. 

 Øyrekka krets: sak 133/18, 10.09.2018. 

 

Det er kommet noen generelle innspill og betraktninger under innspillsperioden. Disse ligger 

vedlagt her.  

 

Forslag til vedtak inneholder ikke fastsatt høringsperiode, da dette avhenger av hvor store 

endringer til planforslaget som vedtas under politisk behandling.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel, kommunal planstrategi og planprogram for 

kommuneplanens arealdel. Utarbeidet i tråd med plan-og bygningsloven.  
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Om Frøya kommune 

Visjon 
Våren 2014 gjennomførte Frøya kommune en visjonsprosess hvor kommunestyret vedtok den nye 

visjonen. Dette arbeidet var starten på revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel. 

Vår felles visjon 

FRØYA – KRAFT OG MANGFOLD  

beskrives slik: 

KRAFT – beskriver den energien, handlingsevnen og viljen som frøyværingen og frøyasamfunnet 

karakteriseres av. Samtidig symboliserer ordet kraft at vi fortsatt skal arbeide for å videreutvikle 

samfunnet, være proaktive – til det beste for alle innbyggerne.  

MANGFOLD – er både noe en har og noe en skal strekke seg etter. Den viser også ønske om en bedre 

utnyttelse av det potensiale det flerkulturelle Frøya representerer. I dette ligger det en erkjennelse 

av at det flerkulturelle Frøya representerer en ny type kompetanse som samfunnet så langt ikke har 

sett alt av. I ordet mangfold, ligger det også en forståelse av at vi ønsker et større mangfold i 

befolkningen generelt, både når det gjelder alder og bosettingsmønster. Vår kommune skal også ha 

mangfold nok til kunne ivareta barn og voksne med ulike tilpasningsutfordringer. Vårt kultur- og 

næringslivsmål bør også speile et mangfold.  

Fakta 
Frøya er et øysamfunn ytterst på Trøndelagskysten, som med sine landområder totalt dekker ca. 240 

km2. Hovedøya Frøya ligger omkranset av mer enn 5400 øyer, holmer og skjær. Om en regner med 

sjøarealene, teller totalt areal både til lands og til vanns i underkant av 2700 km2. Landarealet utgjør 

dermed i underkant av en tiendedel av det totale arealet.  
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Utviklingstrekk 

Næringsliv 
Frøyasamfunnet er i en rivende utvikling. De siste årene har kommunen opplevd en sterk 

befolkningsvekst og et næringsliv i sterk vekst. Frøya kommune jobber for at denne trenden skal 

kunne fortsette. Det er nødvendig med planer som legger strategier for hvordan kommunen skal 

sikre videre utvikling. Dette skal det bygges videre på og Frøyas fortrinn utnyttes. Næringslivet er 

spesialisert mot havbruk og deler av fiskeri og næringsaktører på Frøya har tatt en internasjonalt 

ledende rolle innenfor dette området. Hovednæringen er oppdrett og foredling av laks, og 

kommunen opplever også en kraftig vekst blant lokale underleverandører. Samtlige næringer har 

stor andel av lokalt eierskap. Med eiere som har tro på lokalsamfunnet og som velger å ekspandere i 

lokalsamfunnet, fortsetter utviklingen, med befolkningsvekst og økende verdiskaping. 

 

Befolkningsutvikling og befolkningsprognoser 
I 2007 snudde befolkningsutviklingen på Frøya fra lengre tids nedgang til vekst. Fra 01.01.07 til 

01.01.18 har folketallet økt med 906 personer til 4962. De siste årene har Frøya kommune hatt en 

befolkningsvekst som er blant de høyeste i landet. Andre kvartal 2018 passerte Frøya for første gang 

på mange år 5000 innbyggere, og telte til sammen 5031 frøyværinger.  

Befolkningsveksten på Frøya skriver seg i stor grad fra økt arbeidsinnvandring. Ca. 25 % av 

befolkningen på Frøya i dag har fremmedspråklig bakgrunn. De aller fleste kommer fra Baltikum, 

spesielt fra Litauen, men det er også flere fra Polen og andre østeuropeiske land. Mennesker fra ca 

30 forskjellige land bor og arbeider på Frøya. Den store tilflyttingen skyldes i hovedsak laksenæringen 

og det faktum at næringslivet nå i hovedsak rekrutterer arbeidere med familie.  

Statistisk Sentralbyrå utarbeider prognoser for forventet befolkningsvekst i kommunen fram til 2040. 

De utarbeider tre forskjellige prognoser basert på lav, middels og høy nasjonal vekst. Variablene som 

brukes omfatter fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. 

Siden Frøya de siste årene faktisk har passert «Høy-alternativet» for befolkningsutvikling, velger vi 

fortsatt å benytte dette alternativet. I dette alternativet inngår høy fruktbarhet, høy utvikling i 

levealder, middels innenlands flytting og høy netto innvandring. Høy-alternativet vil kunne gi Frøya 

6400 innbyggere i 2040.  

For Frøya ser befolkningsframskrivingen frem mot 2040 slik ut: 
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Kommune 01.01.2018 Lav vekst Middels vekst Høy vekst 

Frøya 4962 5500 5800 6400 

Framskrivingen tar utgangspunkt i befolkningstallet pr 1.januar 2018.  

I SSB sine prognoser for utviklingstrekk i hele befolkningen forventes det at det blir enda flere eldre i 

årene som kommer enn tidligere beregnet. Dette ser vi spesielt i aldersgruppen 67-79 år. En kan se 

nedgang frem til 2030 i antall eldre 80-89 år og en liten økning i antall eldre fra 90 år og oppover.  

Kommunen vil også få en ganske stor økning av barn i skolepliktig alder. Fødselstallet på Frøya ligger 

nå på omkring 60 barn pr år. 

Bosetningsmønster 
Den største befolkningskonsentrasjonen finner vi på strekningen Flatval-Hellesvik. Her bor over 50 % 

av befolkningen. Her finner vi kommunesenteret Sistranda som har ca. 900 innbyggere. Øyrekka fra 

Sula til Sauøy har hatt til dels sterk nedgang i folketallet. Over 50 % av befolkningen i Frøya kommune 

bor i dag på strekningen Flatval-Hellesvik, mens det i Øyrekka bor ca. 6 %. De øvrige grendene har 

stort sett stabil befolkningsutvikling. Størst konsentrasjon utenom Flatval-Hellesvik har vi i Klubben, 

Nordskag og Dyrøy. I øyrekken er Mausundvær størst med ca. 200 innbyggere.  

Grendekulturen står sterkt på Frøya, og alle frøyværinger har tilknytning til ei velforening, et 

grendelag eller et kretslag.  
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Bakgrunn og premisser for planarbeidet 
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

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

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

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

med planen.  

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

kommuneplanens arealdel for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode. 

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

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

utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger 

av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger.  

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

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

vedtok planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

Arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i tråd med PBL §§ 3-1, 11-1 og 11-5. Strategier 

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

danner sammen grunnlaget for planforslaget. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse 

av dette. 

 

Strategier for planarbeidet: 
I planprogrammet ble strategier for planarbeidet vedtatt:  

Boligbygging  

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

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

konsentreres i områder med gang- og sykkelvei, samt rundt oppvekstsentrene på Nordskag 

og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i grendene i 

kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes 

for nye utbyggingsområder.  

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen 

ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, 

samt havutsikt. Nye områder for utbygging ønskes lagt utenfor pressområdene for 

boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at fritidsbeboere kan bidra som ressurser 

for grendene.  

Småbåthavner og naust  

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

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

eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid. 
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Næringsareal  

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

utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i tillegg ses på mulighet 

for arealer til havneformål.  

Øyrekka  

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

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

av arealene, både for fastboende og besøkende.  

Sjøareal  

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

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

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

Kulturarv  

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

ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.  

Trafikksikkerhet  

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

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

utbyggingsområder.  

Folkehelse  

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

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

arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse. 

Arealreserver  

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

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

arealreserver både innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, naust, 

småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte områder for 

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

Fortetting  

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

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

bærekraftig utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av 

arealer i tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man 

tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser. 
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Om planforslaget 
Kommuneplanens arealdel omhandles av plan- og bygningslovens krav om planprogram og 

konsekvensutredninger, jf. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 og forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven av 19.desember 2014.  

Planforslaget omfattes av følgende dokumenter:  

 Plankart: angir hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Viser videreførte 

områder, samt nye områder, som henholdsvis nåværende og fremtidig arealformål. 

Plankartet er juridisk bindende.  

 

 Planbestemmelser med retningslinjer: Bestemmelsene legges til grunn i kommunens 

behandling av planforslag og søknader om tiltak. Planbestemmelsene er juridisk bindende. 

Retningslinjene utfyller bestemmelsene og angir viktige hensyn og vurderingstema for 

saksbehandlingen. Retningslinjene henviser også til kommunens forvaltningsbaser, temakart 

og veiledninger, samt nasjonale retningslinjer.  

 

 Planbeskrivelse: Planbeskrivelsen omtaler det sentrale innholdet i arealplanen og hvilke 

avveininger og valg som har vært førende.  

 

 Konsekvensutredning og ROS-analyse av nye forslag til arealdisponering: en rekke forhold 

skal vurderes før et område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø 

og samfunn er vurdert før området eventuelt er innarbeidet i arealdelen. 

 

 Samlet risiko- og sårbarhetsanalyse: er utarbeidet i henhold til kravene i plan- og 

bygningslovens § 4-3 (1). Viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 

arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer slike forhold som følge av 

planlagt utbygging.  
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Planens avgrensning 
Planen følger planavgrensning i gjeldende arealplan og omfatter hele kommunens land- og 

sjøarealer.  

Som vedtatt i kommunal planstrategi har Sistranda egen kommunedelplan som ikke vil omfattes av 

revidering av kommuneplanens arealdel.  

For landskapsvernområdet og naturreservatet i Froan gjelder Forskrift om vern for Froan 

naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya 

kommune, Sør-Trøndelag.  

Boliger 
Frøya kommune opplever en sterk befolkningsvekst. Det er derfor fokusert på å avsette tilstrekkelige 

arealer til boligbygging i pressområdene og i grendene. Dette for å kunne tilby varierte botilbud, 

både sentralt og i utkantene av kommunen.  

Det er tatt inn til sammen 10 nye områder som åpner for boligbebyggelse (B 1-10). Dette utgjør til 

sammen 471 daa. Disse områdene omfatter både større nye områder og mindre utvidelser av 

eksisterende boligområder. 50 % av innbyggerne i kommunen bor på strekningen Flatval – Hellesvik. 

8 av 10 nye boligområder er derfor lagt her. Område B 1 og B 10 ligger i tilknytning til andre av 

kommunens oppvekstsentra.  

Det er i tillegg åpnet for to nye større områder med kombinert bebyggelse og anlegg (KBA 1 og 3) 

som også åpner for boligbebyggelse. Disse områdene har krav om reguleringsplan før utbygging.  

Statistikk byggesaker 

Type saker 2017 2016 2015 2014 

Eneboliger 26 22 20 30 

Rekkehus, antall boligenheter 29 31 27 13 

Utleieleiligheter 8  1 1 
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Fritidsboliger 
Frøya kommune har gjennom gjeldende arealplan og vedtatte reguleringsplaner avsatt store arealer 

til fritidsboliger. Det er en arealreserve på ca. 425 enheter og 97 daa. Det er derfor avsatt kun ett 

mindre areal til fritidsboligutbygging i denne revideringen. I tillegg er 4 områder foreslått tilbakeført 

til LNF. Av dette er 3 reguleringsplaner og utgjør til sammen 134 daa. 

Det er ett ønske om at fritidsboliger legges utenfor pressområdene for boligbygging. Dette er derfor i 

hovedsak unngått.  

Statistikk byggesaker 

Type saker 2017 2016 2015 2014 

Hytter/fritidshus 14 6 9 5 

 

LNF med åpning for spredt utbygging 
Frøya kommune har en sterk grendastruktur med flere større og mindre grender. For å tilrettelegge 

for fortsatt tilflytning og aktive grender er det åpnet for 22 nye områder avsatt til LNF med åpning for 

spredt utbygging. Disse områdene er i hovedsak lagt som utvidelser av allerede avsatte og bebygde 

områder i grendene. Det er prioritert å avsette områder hvor kapasiteten er eller nærmer seg 

utbygd.  

På flere av områdene avsatt til LNF med åpning for spredt bebyggelse har det kommet ønske om 

kombinert utbygging av bolig og fritidsboliger. Det er derfor i åpnet for begge typer bebyggelse 

innenfor mange av områdene. Denne vurderingen er gjort med bakgrunn i at hyttefolk oppfattes som 

en ressurs for levende grender, i tråd med kommunens samfunnsplan og vedtatt planprogram. Det er 

gjort konkrete avveininger på hvert enkelt område, både nåværende og fremtidige, i forhold til antall 

enheter det åpnes for. Nåværende områder oppdatert etter disse vurderingene.  

Naust 
Frøya har historisk en nær tilknytning til havet. Både i nærings-, fritids- og turistøyemed er aktiviteter 

ved/på/i havet viktig. Det er tatt inn 10 nye områder for naust i planen, til sammen 17 daa. Disse er i 

hovedsak mindre utvidelser av allerede bebygde naustområder. Naustområdene er søkt samlet for å 

hindre privatisering av strandsonen gjennom enkeltstående utbygginger. For øvrig er det tatt hensyn 

til historisk lokalisering av naustområder. Planbestemmelse om utforming av naust videreføres i ny 

plan for å ivareta en samstemt utforming av naustområdene.  

Statistikk byggesaker 

Type saker 2017 2016 2015 2014 

Brygger/Sjøhus/Rorbuer 11 17 8 40 
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Sjørelaterte formål 
I arealplanen vedtatt i 2011 ble det utarbeidet en oversikt over småbåthavner i kommunen. Disse er i 

hovedsak videreført i ny plan. Det er tatt inn 7 innspill til småbåthavn i ny arealplan, til sammen 66 

daa. De fleste av disse er utvidelser av eksisterende småbåthavner hvor kapasiteten er fylt opp. Det 

oppfattes dermed som naturlig å utvide områdene i allerede avsatte og utbygde områder. Det er 

foreslått å ta ut 3 områder fra forrige plan, 19 daa. Dette er områder som ikke er utbygde og 

oppfattes som makebytter mot noen av de nye områdene.  

Frøya kommune viderefører i ny arealplan strategien om større, samlede småbåtanlegg. Det er ett 

ønske med minimum 10 plasser pr. småbåthavn. Det er satt krav om minst 1 gjesteplass pr. 10. plass. 

Bakgrunnen for dette er å begrense privatisering av strandsonen, samt samordning av arealbruk.  

Det er i tillegg avsatt 3 nye områder til havn/fiskerihavn. En av disse er en utvidelse, to stadfester 

tidligere/dagens bruk. Dette vil legge til rette for ytterligere vekst innen havbruksnæringen i tråd 

med vedtatt strategi i planprogrammet.  

 

Næring 
I 2014 blir Nordhammervika næringsområde ferdigstilt. Det er et næringsområde på ca. 140 daa som 

allerede er fulltegnet. Skarpneset er ferdigregulert og klart for utbygging. Dette er et næringsområde 

på ca 100 daa. Tilgang på gode næringsareal er viktig når man skal tiltrekke seg nye bedrifter og 

gründere. Det er også særs viktig at Frøya har nok næringsarealer med tanke på den veksten som har 

vært, og vil komme i havbruksnæringen og i underleverandørleddet. Kommunen er avhengig av å ha 

næringsareal, både for de store etableringene og de mindre. Skarpneset er tenkt for en større 

etablering. Det ligger ikke sentralt, men sjønært, og har en relativt høy opparbeidelseskostnad.  

Det som ikke har tilgjengelig pr i dag, men kommunen har et sterkt behov for, er areal for mindre 

etableringer som både er sjønære og sentrumsnære. Næringsutviklingen i kommunen har vært så 

sterk de senere årene at flere nasjonale og internasjonale bedrifter ser på Frøya som en spennende 

plass for etablering av avdelingskontor, med nærhet til viktige kunder. Det er pr i dag ikke avsatt 

areal som dekker deres behov. 

Med bakgrunn i dette er Skarpneset næringsområde (reguleringsplan) videreført i ny arealplan. I 

tillegg er det avsatt ett større område på Uttian, N6, for å møte behovet for mindre sjønære 
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etableringer. Område N2 avsettes med bakgrunn i konkrete planer for utvidelse av settefiskanlegg. I 

tillegg settes 10 mindre områder av til næringsvirksomhet. Flere av disse er utvidelser av allerede 

avsatte områder.  

Statistikk byggesaker 

Type saker 2017 2016 2015 2014 

Næringsbygg/forretningsbygg 13 7 5 8 

 

 

Andre formål  

Fritids- og turistformål 
Det er avsatt få områder til fritids- og turistformål i gjeldende plan. Disse videreføres i ny plan. Det er 

i tillegg kommet to mindre innspill om utvidelse av allerede avsatt område. Disse er tatt inn i planen.  

Natur-, fri- og fiskeområder 
Frøya kommune er en utpreget kystkommune hvor havet både historisk og nåtidig fungerer som 

ferdselsåre, matfat, rekreasjonsområde, fritidsaktiviteter, grunnlag for næringsliv og turisme.  

Frøya kommune forvalter sjøområdene gjennom flerbruksformål i sjø, hovedsakelig FFNAF (fiske, 

ferdsel, natur, akvakultur og friluftsliv). Områder med særlige verneinteresser har egne formål som 

natur, fiske, friluftsliv – alene eller i kombinasjon. Forvaltningen av sjøarealene oppleves forutsigbar, 

jamfør tilbakemeldinger både fra administrasjon, sektormyndigheter, fiskerinæring og 

havbruksnæring. Kommunen har utarbeidet egne saksbehandlingsrutiner som ivaretar de ulike 

interessene ved ulike tiltak. Flerbruksformål i sjø videreføres derfor i ny plan. Det er avsatt ett nytt 

område forbeholdt fiskeinteresser etter dialog med fiskarlaget, Fiske 1. I tillegg er det avsatt tre nye 

områder som naturområde og friområde i sjø.  

Offentlig tjenesteyting og VA 
Etter gjennomgang av kommunens interne behov er det avsatt ett større område for fremtidig 

utvidelse av Nabeita oppvekstsenter. Grunnet økte arealer til boligbygging i Nabeita skolekrets anses 

behovet for utvidelse av arealet som naturlig. I tillegg er 2 mindre områder for utbygging av VA-

anlegg avsatt. 

Vindmøller 
I arealplanen vedtatt i 2011 ble ett større område på fast-Frøya avsatt som båndleggingssone for 

vindkraftverk. Det er gitt konsesjon til etablering av vindkraftverk i ett mindre område ved 

Skarsvågen/Hallaren. Området det er gitt konsesjon for er avsatt til formålet. Det er knyttet 
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planbestemmelse til formålet som tilbakefører området til LNF ved konsesjonens utgang. Resterende 

båndleggingssone tilbakeføres til LNF.  

Massedeponi 
Grunnet etterspørsel fra entreprenører er det avsatt et område til massedeponi ved Flatval. Frøya 

kommune har ikke tidligere avsatte områder til formålet. Arealet anses som lite gunstig til annet 

formål grunnet nærhet til flyplass og motorsportsenter. Det ligger også i relativt kort kjøreavstand til 

sentrale deler av kommunen.  

Hensynssoner/sikringssoner 

Forsvarets skytefelt 
Forsvarets skytefelt i Froan er lagt inn som hensynssone militær virksomhet etter innspill fra 

Forsvarsbygg til planprogrammet. Sonen viser forsvarets skyte og øvingsfelt. Det tillates ikke faste 

anlegg i sjø, som akvakulturanlegg, innenfor området.  

Drikkevann 
Ut fra nye beregninger av nedslagsfelt fra NVE er hensynssone for drikkevann oppdatert og utvidet. 

Planbestemmelse knyttet til områdene definerer hva som er tillatt innen hensynssonen.   

Høyspenningsanlegg 
Høyspentsoner er avmerket i kart med tilhørende planbestemmelse.  

Stormflo 
Det tillates ikke tiltak som kan påvirke/bli påvirket av stormflo innenfor området.  

Kulturmiljø/kulturminner/kulturlandskap 
Det er avsatt flere hensynssoner for å ivareta kartlagte kulturmiljø/kulturminner/kulturlandskap i 

planen. Oppgitte hensyn i planbestemmelsene skal være førende for arealbruken innenfor 

områdene.  

Naturområder 
Områder registrert med nasjonalt viktig biologisk mangfold/nasjonalt viktige naturtyper i Frøya 

kommune er avsatt med hensynssone hvor tiltak som kan ha negativ påvirkning på disse verdiene 

ikke er tillatt. 
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Strandsone, reguleringsplaner og byggegrense 
Frøya er en kystkommune med langstrakt kystlinje. Det er flere områder i kommunen hvor det må 

bebygges innenfor 100-metersbeltet ut fra stedenes topografi, f.eks. Titran og flere av øyene i 

Øyrekka. Innbyggere og næringsliv har nær tilknytning til havet, både gjennom arbeid og fritid. 

Planen har lagt til rette for at dette videreføres i tråd med vedtatte strategier. Områder som åpnes 

for tiltak i strandsonen er søkt lagt til områder som allerede er preget av bebyggelse. Det er for de 

fleste områder avsatt en uttrykkelig byggegrense som ivaretar allmennhetens tilgang til strandsonen. 

Denne varierer mellom de ulike områdene ut fra en enkeltvis vurdering av innspill og områdets 

karakter.  

Det er lagt inn planbestemmelse med retningslinjer som presiserer adgangen til oppføring av 

nødvendige bygninger og mindre anlegg i strandsonen, knyttet til stedbunden næring som landbruk 

og fiske. Dette ivaretar primærnæringenes behov for bygninger/anlegg i strandsonen.  

Gjeldende arealplan 
I arealplanen vedtatt i 2011 ble alle områder åpnet for tiltak innenfor 100-meterbeltet lagt inn med 

byggegrense sammen med formålsgrense. Dette utfra vurdering og dialog med sektormyndigheter 

for hvert enkelt område. Dette oppfattes som tilstrekkelig vurdert og videreføres med disse 

byggegrensene i ny plan.  

Reguleringsplaner med byggegrense 
Reguleringsplaner med inntegnet byggegrense for enkelttomter helt eller delvis innenfor 100-

metersbeltet videreføres i ny plan, da disse anses som tilstrekkelig vurdert gjennom 

reguleringsplanprosessen, jamfør planbestemmelse § 4.4. Øvrige bestemmelser og 

arealdisponeringer styres av vedtatt reguleringsplan.  

Reguleringsplaner uten byggegrense 
Vedtatte reguleringsplaner innenfor 100-metersbeltet uten inntegnet byggegrense mot sjø er 

gjennomgått. Alle reguleringsplaner hvor avstand til sjø opprettholdes i tråd med formålsgrense 

omfattes av planbestemmelse § 26.1. Disse er lagt inn med hovedformål Bebyggelse og anlegg med 

inntegnet byggegrense i arealplanen. Øvrige bestemmelser og arealdisponering styres av vedtatt 

reguleringsplan.  

Andre endringer i planbestemmelser og plankart 
I tillegg til overnevnte endringer er det gjort flere karttekniske justeringer og andre mindre 

endringer:   

 Justering av formålsgrenser i tråd med eiendomsgrenser 

 Lagt inn ny kystkontur med tilhørende justeringer av formålsgrenser og byggegrenser 

 Gitt utfyllende planbestemmelser 

 Oppdateringer i henhold til vedtatte reguleringsplaner  
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Samlede virkninger av planforslaget 

Etter arealformål 
I henhold til PBL § 11-7 skal en oppsummering og vurdering av utredningene av enkeltområdene 

etter arealformål belyse hvordan de enkelte arealformål påvirker sentrale utredningstema. Det vises 

også til den øvrige planbeskrivelsen. 

Bolig 
Det finnes i arealplan (2011) og vedtatte reguleringsplaner en arealreserve på ca. 300 enheter og 164 

daa avsatt til boligformål. Ett område på Nesset, 32 daa, er foreslått tatt ut av planen. Resten av 

områdene er videreført.  

Det er avsatt 10 nye områder til bolig etter innspill i ny arealplan.  

Innspill Areal 

B 1 18 daa 

B 2 4 daa 

B 3 19 daa 

B 4 105 daa 

B 5 89 daa 

B 6 45 daa 

B 7 53 daa 

B 8 111 da 

B 9 11 da 

B 10 16 daa 

Samlet areal avsatt til boligformål 471 daa 

 

Samlet vil det være avsatt ca. 600 daa og 300 enheter til boligbygging i ny arealplan og vedtatte 

reguleringsplaner.  

Frøya kommune har de siste årene hatt rekordhøy befolkningsvekst. I forhold til SSBs 

befolkningsframskriving har kommunen overgått høy prognose gjennom flere år. Utviklingstrekkene 

viser også en økt sentralisering i bosetningsmønsteret i kommunen. Dette er det tatt høyde for ved 

behovsvurdering av arealreserve for boligbygging.  

Det er åpnet for boligbygging i nærheten av oppvekstsentrene i kommunen. Det antas at Dyrøy og 

Nordskag oppvekstsenter er utbygd i henhold til veksten det legges opp til. Det er avsatt areal til 

offentlig tjenesteyting for utvidelse av Nabeita oppvekstsenter, for å ta høyde for veksten det legges 

opp til i skolekretsen.  

Det er lagt opp til fortetting av allerede utbygde boligområder for å nyttiggjøre seg allerede utbygd 

teknisk infrastruktur og samferdselsløsninger. Detaljplanlegging vil ivaretas gjennom 

reguleringsprosess.  

Det er søkt unngått områder til boligbygging som forringer natur- og landbruksverdier. 

Boligområdene er lagt i tilknytning til utbygde gang- og sykkelveier, samt i gangavstand til 

oppvekstsentra for å ivareta trafikksikkerhet, særlig til myke trafikanter. 
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LNF med åpning for spredt utbygging/fritidsboliger/KBA 
Det finnes i arealplan (2011) avsatt LNF med åpning for spredt utbygging arealreserver for totalt 390 

enheter bolig eller fritidsbolig (LNF B/FB/F). Det er tatt inn totalt 22 nye områder avsatt til LNF med 

åpning for spredt utbygging. Dette utgjør til sammen 67 antall enheter, 447 daa. Samtidig er det 

foreslått å ta ut 40 enheter, 555 daa. Samlet sett vil dette si at man øker kapasiteten på antall 

enheter, men reduserer samlet areal avsatt til LNF med åpning for spredt utbygging.  

Innspill Antall enheter Areal 

(1)  LNF FB 1 2 daa 

(2) LNF F3 3 5 daa 

(3) LNF F4 4 8 daa 

(4) LNF FB Ingen endring antall enheter 9 daa 

(5) LNF FB 5 111 daa 

(6) LNF FB 5 26 daa 

(7) LNF FB Ingen endring antall enheter 16 daa 

(8) LNF B Ingen endring antall enheter 13 daa 

(9) LNF B 8 92 daa 

(10) LNF B 4 73 daa 

(11) LNF F 3 6 daa 

(12) LNF FB Ingen endring antall enheter 2 daa 

(13) LNF FB Ingen endring antall enheter 2 daa 

(14) LNF FB 2 3 daa 

(15) LNF FB 3 4 daa 

(17) LNF B 4 40 daa 

(18) LNF FB Ingen endring antall enheter 1 daa 

(19) LNF FB Ingen endring antall enheter 6 daa 

(20) LNF FB Ingen endring antall enheter 13 daa 

(21) LNF FB Ingen endring antall enheter 6 daa 

(22) LNF F 25 9 daa 

Samlet areal avsatt til LNF 
B/FB/F 

67 447 daa 

Foreslått tatt ut 

Område Antall enheter Areal 

Titran –Stabben (LNF F 8) 8 20 daa 

Sætermyran (LNF FB 15) 15 410 daa 

Fillingsneset (LNF F4) 4 8 daa 

Lyngåsen (LNF FB4) Makebytte 
(10)LNF B 

4 29 daa 

Breivika (LNF F5) 5 73 daa 

Stølan (LNF F4) 4 15 daa 

Samlet areal til LNF spredt 
foreslått tatt ut 

40 555 daa 

Områdene tatt inn i ny plan er i hovedsak utvidelse av allerede utbygde områder. Dette vil redusere 

behov for ny teknisk infrastruktur. I forhold til barn og unges oppvekstmiljø og tettstedsutvikling 

anses også dette som positivt.  

Det er lagt inn planbestemmelser som ivaretar natur- og landbruksverdier ved enkeltstående 

utbygginger.   
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For fritidsboliger ligger det i arealplan (2011) en arealreserve på ca. 425 enheter og 97 daa. Det er 

foreslått tatt ut 74 daa og 125 enheter i ny arealplan. Dette omfatter tilbakeføring av ett 

utbyggingsområde for fritidsboliger og 3 reguleringsplaner til LNF. Dette gjelder større avsatte 

arealer som ikke har startet utbygging og vil redusere inngrep i store uberørte områder.  

Med bakgrunn i stor arealreserve er det tatt inn kun ett mindre område (4 daa) til fritidsbebyggelse. 

Dette er en utvidelse av regulert og bebygd område. 

Det er lagt inn flere områder for kombinert bebyggelse- og anleggsformål (KBA). Dette er områder 

som åpner for ulike kombinerte utbyggingsformål. Områdene omfattes av reguleringskrav. 

 

Naust 
Det er åpnet for til sammen 10 nye områder for naustbebyggelse, til sammen 17 daa. Det er foreslått 

å ta ut 3 områder for naust, to av disse omfattes av reguleringsplan som er foreslått tilbakeført til 

LNF, totalt 6 daa.  

Innspill  Areal 

Naust 1 1 daa 

Naust 2 1 daa 

Naust 3 4 daa 

Naust 4 1 daa 

Naust 5 1 daa 

Naust 6 2 daa 

Naust 7 2 daa 

Naust 8 1 daa 

Naust 9 3 daa 

Naust 10 2 daa 

Samlet areal avsatt til naust 17 daa 

Foreslått tatt ut 

  

Husvika (reg.plan) 1 daa 

Avløs (makebytte Naust 6) 3 daa 

Mannvika, Sildfatet (reg.plan) 2 daa 

Samlet areal til naust foreslått tatt ut 6 daa 
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Naustområdene er i hovedsak utvidelse av eksisterende naustområder som allerede er utbygde. 

Dette reduserer inngrep og privatisering av strandsonen. Der naustområdene er samlokalisert med 

andre utbyggingsområder er det lagt inn byggegrenser som ivaretar allmennhetens tilgang til 

strandsonen.  

Naustbebyggelse anses som positivt for tettstedsutvikling for å underbygge attraktivitet og ønske om 

nærhet og tilgang til sjø.  

Småbåthavn 
Oversikt småbåthavner fra arealplan (2011) er i hovedsak videreført. Det ligger i denne en 

arealreserve på ca 240 daa og 127 plasser. Det er i ny arealplan tatt inn 7 områder for småbåthavn 

(SBH). Det er i tillegg foreslått tatt ut 3 områder som ikke er utbygd pr. i dag.  

Innspill  Areal 

SBH 1 35 daa 

SBH 2 1 daa 

SBH 3 6 daa 

SBH 4 3 daa 

SBH 5 5 daa 

SBH 6 2 daa 

SBH 7 14 daa 

Samlet areal avsatt til småbåthavn 66 daa 

Foreslått tatt ut 

  

Titran - Naftadjupet 6 daa 

Måsøvalen 8 daa 

Dyrøya 5 daa 

Samlet areal til småbåthavn foreslått tatt ut 19 daa 

 

Samlet sett vurderes den økte kapasiteten i småbåthavner å være akseptabel med tanke på 

befolkningsøkningen og kommunens nære tilknytning til sjø. Områdene tatt inn er i hovedsak lagt 

som utvidelser av allerede utbygde småbåthavner og til områder som allerede bærer preg av 

utbygging. Dette reduserer presset på uberørt strandsone og viderefører strategien med større 

samlede anlegg.  

Tilgang til sjø oppfattes å styrke tettstedsutvikling og ha positiv påvirkning på friluftsliv og barn/unges 

oppvekstsvilkår.  

Næring 
Frøya kommune har i dag mangel på næringsarealer etterspurt fra næringslivet i kommunen. 

Tidligere tilrettelagte arealer er allerede utbygd og fylt opp, f.eks. Nordhammarvik og Nordskag 

næringspark. Næringslivet har de siste 10-15 år opplevd en enorm vekst. Det er etterspørsel etter 

både sjønære og ikke-sjønære arealer.  

Med bakgrunn i behovet for tilrettelegging for videre vekst i næringer med behov for varierte arealer 

videreføres de næringsarealer allerede avsatt i plan. I tillegg er det avsatt 12 nye områder.  
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Et større område på Uttian, N6, avsettes for å møte behovet for mindre sjønære etableringer. 

Område N2 avsettes med bakgrunn i konkrete planer for utvidelse av settefiskanlegg. I tillegg settes 

10 mindre områder av til næringsvirksomhet. Flere av disse er utvidelser av allerede avsatte 

områder.  

Innspill Areal 

N 1 2 daa 

N 2 119 daa 

N 3 2 daa 

N 4 19 daa 

N 5 32 daa 

N 6 200 daa 

N 7 1 daa 

N 8 16 daa 

N 9 3 daa 

N 10 22 daa 

N 11 5 daa 

N 12 1 daa 

Samlet areal avsatt til næring 422 daa 

 

Andre formål 
Det er avsatt flere, også større, områder til friområder, naturområder, fiskeområder og ulike 

hensynssoner med bakgrunn i natur- og kulturverdier. Dette er områder hvor kartlegginger har 

funnet disse spesielt viktige.  

Disse områdene vil bidra til ett tydeligere skille mellom bruk og vern av arealer, både på sjø og land. I 

tillegg er tidligere avsatte områder videreført i planen.  
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Etter utredningstema 
Oppsummering og vurdering av utredningene av enkeltområder etter utredningstema i 

konsekvensutredningen skal belyse samlet belastning av planforslaget for de enkelte miljø- og 

samfunnstema.  

Havbruk 
Frøya kommune har i gjeldende arealplan flerbruksformål i sjø – FFNAF (fiske/ferdsel/ natur/ 

akvakultur/friluftsområder). Områder hvor flerbruksformålet ikke gjelder er avsatt til ulike formål 

som fiske, naturområde m.m. med bakgrunn av særlige interesser eller kombinasjoner av disse. I 

planforslaget er det avsatt fire nye områder til fiske, naturområde og friområde. Dette vil redusere 

sjøarealer som åpner for akvakultur, men kan styrke fiskeri- og turistnæring. Det er i tillegg avsatt 

flere områder til havn. Dette er utvidelse av eksisterende områder for havn/kai/landbaser. Dette for 

å tilrettelegge for økt vekst innen havbruksnæringa.  

Landbruk 
Innspill som berører innmarksbeite, fulldyrka- og overflatedyrka jord er i hovedsak avslått i planen. 

Innspill som berører større sammenhengende beiteområder er også søkt unngått grunnet 

kommunens status som villsaukommune. Det er lagt inn planbestemmelse som gjør at 

landbruksinteresser unngås ved utbygging i LNF-områder åpnet for spredt utbygging. Disse er derfor 

ikke listet under.  

Følgende innspill innarbeidet i planen berører landbruksinteresser: 

 B 2 Flatval: 1 daa innmarksbeite 

 B 4 Nabeita: 2 daa fulldyrka jord og 6 daa overflatedyrka jord 

 B 6 Nordhammarvika: 1,7 daa fulldyrka jord og 4,5 daa innmarksbeite 

 B 9 Nesset: 1,5 daa innmarksbeite 

 N 4 Nabeita: 4 daa fulldyrka jord og 2,5 daa overflatedyrka jord 

 N 5 Lyngåsen: 3,7 daa fulldyrka jord, 17 daa overflatedyrka jord og 2,3 daa innmarksbeite 

 N 10 Dyrøy: 1,6 daa innmarksbeite 

Dette innebærer at følgende landbruksarealer påvirkes av nye innspill: 

 11 daa innmarksbeite 

 11,4 daa fulldyrka jord 

 25,5 daa overflatedyrka jord 

Flere områder med påvirkning på landbruksinteresser er foreslått tatt ut av planen:  

 Boligområde Nesset: 6,4 daa fulldyrka jord og 4,3 innmarksbeite 

 Reguleringsplan Ottervika: 2,7 daa innmarksbeite 

 Hallaren UF: 1,5 daa fulldyrka jord og 24 daa innmarksbeite  

Det vurderes derfor at samlet sett vil ny arealplan redusere påvirkningen på landbruksverdier.  

Der landbruksinteresser inngår som mindre del av større utbyggingsområder, vil 

landbruksinteressene ivaretas gjennom reguleringsplan. 

Naturmangfold 
Innspill med direkte negativ påvirkning på verdier for naturmangfold er søkt avvist.  

Det er videreført eksisterende, samt lagt til flere hensynssoner for naturmangfold i planen. Dette 

med bakgrunn i kjente kartlegginger.  
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Innspill KBA 5 Sørburøy og KBA 6 Halten ligger innenfor verneområdene i Froan. Sørburøy og Halten 

har status som dyrelivsfredningsområde.  

Fra Forvaltningsplan for verneområdene i Froan i Frøya kommune, 2015: 

1.3.3: (..)Dyrelivsfredningen er ikke ett arealvern, men skal beskytte pattedyr- og fuglearter 

mot jakt, fangst, skade og unødig forstyrrelse innenfor et angitt areal.  

3.12.8: Byggetiltak i dyrelivsfredningsområdet 

Verneforskriften regulerer ikke spesifikt byggetiltak innenfor områder med kun 

dyrelivsfredning, der er det plan- og bygningsloven som regulerer byggetiltakene. Dersom det 

er tiltak som kan berøre dyrelivet, for eksempel byggetiltak eller andre tekniske inngrep på 

viktige hekke- og yngleplasser i området, ønsker forvaltningsmyndigheten disse sakene til 

uttalelse.  

Dette vil ivaretas gjennom videre kommunal saksbehandling.  

Trafikksikkerhet 
Frøya kommune er sertifisert som Trafikksikker kommune. Dette er derfor særlig vurdert i 

konsekvensutredning av hvert innspill. Nye utbyggingsområder er særlig konsentrert rundt utbygde 

gang- og sykkelveier og i gangavstand til oppvekstsentre. Andre områder er søkt lagt i tilknytning til 

allerede utbygde områder i grendene for å kunne benytte allerede etablert intern infrastruktur til 

blant annet skoleskyss. Innspill som ikke er vurdert trafikksikre, særlig for myke trafikanter, er ikke 

tatt inn i planen.  

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er tatt inn flere og større hensynssoner med tilhørende planbestemmelser for ivaretakelse av 

kulturminner og kulturmiljø. Trøndelag fylkeskommune har bidratt med kompetanse på området. 

Ingen innspill med negativ påvirkning av kulturminner er tatt inn i planen. 

Barn og unges oppvekstsvilkår 
Nye utbyggingsområder er lagt i tilknytning til allerede utbygde områder i grendene, samt sentrert 

rundt oppvekstsentra og gang- og sykkelveier. Dette for å stimulere til aktive og sosiale 

oppvekstmiljø. 

Folkehelse/friluftsliv 
Ingen tilrådde innspill forringer folkehelse eller friluftsverdier. Det er vektlagt positivt når nye 

utbyggingsområder har lett tilgang til turløyper og nærmiljøanlegg.  

Kommunale tjenester/infrastruktur 
For å begrense belastning på kommunal infrastruktur er de fleste innspill lagt i tilknytning til allerede 

utbygde områder, både sentralt og ruralt i kommunen. Det vises for øvrig til Samlet ROS-analyse.  

Infrastruktur/samferdsel 
Det er ikke lagt inn større nye infrastrukturtiltak. Gjennom å legge nye utbyggingsområder i 

tilknytning til eksisterende infrastruktur reduseres behov for nye veier og andre samferdselstiltak.  

Næringsarealer 
Det er tatt inn flere områder for næringsbebyggelse, både sjønært og ikke-sjønært, for å legge til 

rette for vekst innenfor flere typer næringer. Dette gjelder både utvidelse av allerede etablerte 
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områder og nye områder. Det er vektlagt plassering av nye utbyggingsområder for fritidsbolig og 

bolig som ikke kommer i konflikt med allerede etablert næring. Dette for å begrense eventuelle 

interessemotsetninger.  

Mineralressurser 
Det er ikke tatt inn innspill som har negativ påvirkning på kjente mineralressurser.  

Tettstedsutvikling/befolkningsutvikling/struktur 
Det er unngått å inkludere innspill som forringer tettstedsutvikling og- struktur. Det er lagt inn 

tilstrekkelig areal or å understøtte befolkningsutviklingen i kommunen.  

Vann og vassdrag, inkl. strandsone 
Det er åpnet for flere områder for utbygging innenfor strandsonen (arealene angir nye areal i 100-

meters beltet. Allerede avsatte arealer som endrer arealformål, og makebytter, er ikke inkludert. 

Områder avsatt til fri- eller naturområde i sjø med tilhørende strandsone er ikke tatt med):  

 Naust 1: 1,5 daa 

 Naust 2: 1 daa 

 Naust 3: 4,5 daa 

 Naust 4: 0,6 daa 

 Naust 5: 0,8 daa 

 Naust 6: 1,6 daa 

 Naust 8: 0,5 daa 

 Naust 9: 3 daa 

 Naust 10: 2 daa 

 (2) LNF F3: 5 daa 

 (3) LNF F4: 8,5daa 

 (4) LNF FB: 1,7 daa 

 (5) LNF FB: 37 daa 

 (8) LNF FB: 12 daa 

 (9) LNF FB: 10 daa 

 (13) LNF FB: 2,5 daa 

 (15) LNF FB: 2 daa 

 (17) LNF FB: 40 daa 

 (18) LNF FB: 1 daa 

 (19) LNF FB: 2 daa 

 (20) LNF FB: 20 daa 

 (22) LNF F: 9 daa 

 N 2: 55 daa 

 N 6: 100 daa 

 N 7: 1 daa 

 N 8: 13 daa 

 N 9: 2,5 daa 

 N 10: 6,5 daa 

 N 12: 1 daa 

 KBA 1: 106 daa 

 KBA 2: 2 daa 
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 B 4: 2,5 daa 

 B 10: 6,5 daa 

 FT 2 og (14) LNF FB: 3,5 daa 

 VA 1: 1 daa 

Til sammen er det avsatt ca. 467 daa til nye arealformål innenfor strandsonen. Av dette er 15,5 daa 

avsatt til naust, noe som naturlig må ligge i strandsonen. I tillegg er ett større næringsområde for 

sjøbasert næring av ulike typer avsatt på Uttian som utgjør ca. 100 daa.  

 

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

31.05.2018.  

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

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

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

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon om 

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

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

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

møter.  

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

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

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

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

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

 Det er gjennomført innledende dialog, møter og befaringer med sektormyndigheter under 

utarbeidelse av planforslaget.  
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INNLEDNING OG ANVENDTE FORKORTELSER 

Kommuneplanens arealdel fastsetter bruken av kommunens arealer, gir rammer for 

kommunedelplaner og reguleringsplaner og er bindende for alle nye tiltak som nevnt i lov om 

planlegging og byggesaksbehandling 2008 (plan- og bygningsloven, heretter kalt PBL.) § 1-6, jf. også § 

20-1, første ledd bokstav a–m. Tiltak kan bare settes i verk dersom de ikke er i strid med plan- og 

bygningslovgivningen, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplaner.  

Etter lovens § 1-5 går ny plan ved motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal 

med mindre annet er fastsatt i den nye planen. Forholdet mellom kommuneplanen og eldre planer er 

fastsatt i avsnitt 1 og 2 i denne planens bestemmelser.  

Kommuneplanens arealdel, det vil si plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, er i henhold til PBL. 

§ 11-6, rettslig bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i PBL. § 1-6. 

Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser.  

Retningslinjene er vist i kursiv sammen med bestemmelsene de utfyller. Hensikten er å klargjøre 

eventuelle begrep i bestemmelsene og hva som ligger bak intensjonen med bestemmelsen. 

Retningslinjene skal legges til grunn ved plan- og byggesaksarbeid, men er ikke juridisk bindende slik 

bestemmelsene er. 

Anvendte forkortelser med forklaringer nedenfor.  

PBL Plan- og bygningsloven 

BYA Bebygd areal 

MUA Minste uteoppholdsareal 

TEK 17 Byggteknisk forskrift 

dBA En dB-skala som legger størst vekt på de frekvensene ørene våre oppfatter best, og som 

er mest brukt i støyregelverket. 

SEFRAK Et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner 

BRA Bruksareal 

Daa Dekar 

NN2000 Høydesystemet som ligger til grunn når man angir meter over havet (moh.) 
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GENERELLE OG TEMATISKE BESTEMMELSER 

Plankrav, rekkefølgekrav og innholdet i utbyggingsavtaler 

1. FORHOLD TIL KOMMUNEDELPLANER OG KOMMUNEPLANER 

§ 1.1 Følgende Kommunedelplaner gjelder sammen med kommuneplanens arealdel: 

 Kommunedelplan for Sistranda (planid: 1620201508), vedtatt 27.09.2018 

§ 1.2 Denne kommuneplanens arealdel erstatter kommuneplanens arealdel vedtatt 26.05.2011. 

 

Kommunedelplanen suppleres av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der 

tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanene. 

2. FORHOLDET TIL REGULERINGSPLANER 

§ 2.1 Dersom regulerings- og/eller bebyggelsesplan ikke inneholder bestemmelser om 

byggehøyde, eller kun angir byggehøyde i form av etasjetall, kan bebyggelsen oppføres med en 

maksimal gesimshøyde på 8,0 meter og en maksimal mønehøyde på 9,0 meter i forhold til 

planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bestemmelser om maksimalt etasjetall skal 

ikke gjelde. 

§2.2 Dersom ikke annen møne-/gesimshøyde er fastsatt i gjeldende plan, kan garasjer, carport, 

uthus eller liknende frittliggende bygg, som ikke er beregnet på beboelse, ha en maksimal 

gesimshøyde på 3 meter og en maksimal mønehøyde på 4 meter. Bestemmelser i regulerings- 

eller bebyggelsesplaner om maksimalt etasjetall for slike bygg skal ikke gjelde. 

§ 2.3 Dersom regulerings- eller bebyggelsesplan ikke inneholder bestemmelser om 

utnyttelsesgrad, skal bebygd areal per tomt ikke overskride %-BYA=30%.  

§ 2.4 I eldre detaljreguleringsplaner hvor det er krav om bebyggelsesplan, skal det utarbeides 

detaljreguleringsplan for det aktuelle område. 

3. KRAV OM REGULERINGSPLAN (PBL. § 11-9, NR. 1)  

§ 3.1 I områder avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg (§ 11-7 nr. 1) og samferdselsanlegg 

(§ 11-7 nr. 2) kan tiltak som nevnt i § 20-1 ikke finne sted før det er utarbeidet reguleringsplan 

for området, jf. § 11-9 nr. 1. Gjelder ikke unntak etter § 3.4. 

§ 3.2 Større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn krever reguleringsplan. 
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§ 3.4 Unntak fra plankrav: 

 Tiltak etter PBL. § 20-1 bokstav b-j, samt m, er unntatt fra plankravet. Dette gjelder også 

mindre tiltak som omfattes av § 20-2 (selv om det er søkt tillatelse etter § 20-1). I områder 

som ligger utenfor hovedformål bebyggelse og anlegg bør tiltak som nevnt i § 20-1 ikke finne 

sted før det er gitt dispensasjon, eller utarbeidet reguleringsplan med planprogram og 

konsekvensutredning, jf. §§ 12-3 og 4-2. Spørsmål om oppstart av reguleringsplan utenfor 

hovedformål kan forelegges Formannskapet for uttalelse før oppstart (oppstartsmøte) kan 

finne sted. 

 Mindre tilleggsareal på inntil 150 m2 til bebygd eiendom kan tillates. 

 Mindre utbyggingstiltak på bebygd boligeiendom krever ikke ytterligere plan, der forhold til 

transportnett, kulturminneverdier og annet lovverk er ivaretatt, jf. § 11-10 nr. 1. Den nye 

bebyggelsen må kunne innpasses i en bestående struktur, og underordne seg eksisterende 

bebyggelse når det gjelder høyde og volum. Tilsvarende gjelder også for boligbygging på 

ubebygde eiendommer innenfor etablerte boligstrøk (resttomter) i områder definert som 

områder for bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel. Det tillates oppføring av 

maksimalt 4 boenheter på slike resttomter. For å kunne defineres som resttomt kan tomten 

maksimalt ha et areal på 1500 m2. Ved bebyggelse av resttomter skal det dokumenteres at 

blant annet følgende punkt i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er ivaretatt: 8 

Risiko og sårbarhet, 8 Barns interesser, 11 miljøkvalitet og samfunnssikkerhet, 12 

uteoppholdsareal og lekeareal, og 14 kulturminner og kulturmiljø. På eiendom som er 

bebygd med bolighus eller fritidsbolig, kan det gis tillatelse til tiltak uten reguleringsplan for 

tilbygg, påbygg, frittstående garasje/uthus og mindre anlegg som naturlig hører til 

boligen/tunet. 

 Krav til reguleringsplan gjelder ikke for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi 

etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven. 

4. FORBUD MOT TILTAK MV. LANGS SJØ OG VASSDRAG (PBL. § 1-8) 

§ 4.1 Langs innsjøer og vassdrag gjelder 50 m grense for arbeid og tiltak som nevnt i PBL §1-6 er 

ikke tillatt. Det er forbudt å stenge og fylle ut i vassdrag. Sone for kantvegetasjon skal ivaretas, 

jfr. Vannressursloven §11. 

§ 4.2 I områder innenfor byggeforbudssonen er arbeid og tiltak som nevnt i PBL §1-6 ikke tillatt. 

Det er heller ikke tillatt med midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg. 

Forbudet gjelder ikke der det senere fastsettes en annen byggegrense med tilhørende 

bestemmelser i reguleringsplan. 

§ 4.3 Forbudet gjelder ikke følgende tiltak, under forutsetning av at disse ikke medfører negative 

konsekvenser for allmenne interesser, kulturminneverdier og naturverdier:  
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1) Ikke søknadspliktig fasadeendring, vedlikehold eller reparasjon av eksisterende, godkjente 

bygninger, konstruksjoner og anlegg der dette ikke endrer bygningens karakter eller BYA.  

2) Rivning av bygninger, konstruksjoner eller anlegg  

3) Tiltak og midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som fremmer friluftsliv og 

kulturell aktivitet jf. PBL §30-5. Skal være tilgjengelig for allmennheten. 

4) Anlegg og innretninger for adkomst, bruk og drift av offentlige friluftsområder.  

5) Nødvendig oppføring av driftsbebyggelse for landbruket. Krav til landbruksfaglig 

behovsvurdering.  

6) Fradeling ved innløsning av bebygd festetomt.  

7) Fradeling av bebygd areal for naust.  

8) Etablering av mindre avløpsanlegg  

9) Opprusting av stier, som vedlikehold, klopping m. mer. Forutsettes at disse holdes åpne og er 

allment tilgjengelige.  

§ 4.4 For nevnte detaljreguleringsplaner i nedenstående tabell skal inntegnet byggegrense i plan 

gjelde som byggegrense mot sjø. 

Sula – Vassøya, Strangøya og Føllingen gnr. 64, bnr. 1 (1620201304) 

Håvika havsgård (1620200202) 

Veisan 2 (1620201607) 

Holahaugan boligområde (1620201004) 

Grindfaret (1620201603) 

Setra og Strømsholmen (1620201405) 

Vikan gnr. 41, bnr. 24 (1620201604) 

Storbåtbukta (1620200907) 

Dyrvik boligområde (160200702) 

Nabeita boligfelt (1620201105) 
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Øya gnr. 8, bnr. 4 (1620201401) 

 

5. UTBYGGINGSAVTALER (PBL. 11-9 NR. 2, JF. § 17-2) 

§ 5.1 I forbindelse med plan- og byggetiltak kan kommunen kreve at det inngås utbyggingsavtale 

om fordeling av ansvar og kostnader for utbygging av nødvendig infrastruktur (jfr. §17-2 1.ledd). 

§ 5.2 Kommunen kan også pålegge utbygger delinnbetaling (innbetaling til fond) hvis hele 

kostnaden ved tiltaket anses for tyngende for utbygger i forhold til utbyggingens art og omfang. 

Kommunen plikter å øremerke delinnbetalingen slik at innbetalte midler ikke kan benyttes av 

kommunen til andre tiltak. Ved refusjon gjelder regler i plan- og bygningslovens kap. 18. 

 

Kommunen kan til enhver tid pålegge utbygger å bekoste tiltak som står i rimelig forhold til 

utbyggingens art og omfang. Dette kan for eksempel være opparbeidelse av gang- og sykkelvei, 

infrastruktur i grunnen, renseanlegg for vann- og/eller avløpsanlegg, turveier, skilting, belysning, 

støyskjermer og lignende. 

6. REKKEFØLGEKRAV 

§ 6.1 Før det kan igangsettes bygging eller planlegging skal følgende være sikret på 

enkeltområdene: 

• For område B6 og B7 skal regulerte gang- og sykkelvei mellom Hammarvika og Melkstaden 

være opparbeidet før det kan igangsettes bygging. 

• Flatval/Hamarvik: Før det tillates bygging av nye boligfelt nord for Fv. 716 på 

Flatval/Hamarvik skal det etableres trygge krysningspunkt til gang- og sykkelvei til sørsiden av Fv. 

716. 

7. FORM OG ARKITEKTUR 

§ 7.1 Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal utformes i samspill med 

omgivelsenes karakter og form. Bebyggelsen skal ha bygningsformer, volumer og materialvalg 

tilpasset omgivelsene, skal fremme gode gate- og uterom, og ta vare på og utvikle eksisterende 

vegetasjon og landskapsbilde. 

§ 7.2 Kulturverdier i bebyggelsen skal ivaretas, både ved ombygginger og nybygging. 

§ 7.3 Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak skal nye bygninger og anlegg, samt 

endringer av eksisterende, utformes i samspill med omgivelsenes karakter, naturgitte forhold, 

kulturlandskapet og byggeskikken på stedet. Bebyggelsen skal underordne seg områdets 

topografiske særpreg, ha helhetlig form-, farge- og volumoppbygging. I særlig eksponerte 

områder skal det tas ekstra hensyn. 
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I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse, og vurdering av tiltakets estetiske sider, 

både i forhold til seg selv, til omgivelsene og til fjernvirkning. 

8. BARN OG UNGES INTERESSER 

§ 8.1 Ved planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 skal barn og unges behov for 

leke- og oppholdsarealer ivaretas. 

§ 8.2 Statlig planretningslinje/forskrift om barn og planlegging skal legges til grunn for all 

planlegging og søknad om tiltak. Det skal sikres et oppvekstmiljø der fysiske, sosiale og kulturelle 

kvaliteter samsvarer med tilgjengelig kunnskap om barn og unges behov. 

§ 8.3 Det legges inn barnetråkk-søk ved oppstart av nye reguleringsplaner der kommunen finner 

det nødvendig.  

 

Det skal tas særlig hensyn til trafikksikre snarveier, gang- og sykkelforbindelser og varierte 

aktivitetsområder. 

Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt til uterom, fellesareal, fri- eller uteområde 

til skoler og barnehager, som brukes til eller er egnet for lek, skal det gjøres en vurdering av leke- 

og oppholdssituasjonen, og skaffes fullverdig erstatning i rimelig nærhet. Erstatningsareal skal 

reguleres eller sikres på annen måte, det skal ligge i rimelig nærhet av det arealet som 

omdisponeres, og det skal ha god og sikker tilgjengelighet og minst tilsvarende størrelse, kvalitet 

og bruksmuligheter. 

Barn og unge skal inviteres til å medvirke i saker som angår dem. De skal få uttale seg om 

utformingen av felles uterom og lekeplasser. Barnetråkk og uttalelser fra elevråd og 

ungdomsrådet (FUR) skal brukes som dokumentasjon i saker som angår barn og unge. 

9. UNIVERSELL UTFORMING/TILGJENGELIGHET FOR ALLE 

§ 9.1 Kravene til byggteknisk forskrift TEK 17, eller senere revideringer, skal oppfylles. 

 

Alle reguleringsplaner skal redegjøre for forholdet til universell utforming både internt i 

planområdet og i forhold til omkringliggende områder. 

10. LANDSKAP OG GRØNNSTRUKTUR 

§ 10.1 Sammenhengende grøntdrag, grønne lunger, turveier og områder for lek og rekreasjon 

skal ivaretas og styrkes. 

§ 10.2 Åsprofiler, landskapssilhuetter og horisontlinjer skal bevares. 
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§ 10.3 Alle tiltak skal gjennomføres på en måte som ivaretar det enkelte landskaps særpreg, med 

naturgitte og kulturskapte kvaliteter. 

§ 10.4 Boliger/fritidsboliger skal underordne seg landskapet. Nye bygninger skal ikke plasseres på 

høydedrag. De bør plasseres i nedkant av knauser og topper. 

11. MILJØKVALITET OG SAMFUNNSIKKERHET 

11.1 VANN OG FLOM 

§ 11.1.1 Ny bebyggelse skal sikres mot skade fra ras og flom. Ny bebyggelse for opphold skal ikke 

ligge lavere en kote +3 NN2000 

§ 11.1.2 Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig. 

Bekkelukking tillates ikke.  

§ 11.1.3 Naturlige flomveier skal i størst mulig grad bevares. Der det er behov skal det avsettes 

areal for nye flomveier. Bygninger og anlegg ved flomveier skal utformes slik at det oppnås 

tilstrekkelig sikkerhet. 

§ 11.1.4 I reguleringsplaner skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 

overvannshåndtering samordnes. I områder der det er identifisert utfordringer knyttet til 

overvannshåndtering av flomregn må dette løses i planprosessene. 

§ 11.1.5 Tiltak etter § 20-1 kan ikke godkjennes før det er dokumentert tilfredsstillende 

fordrøying eller håndtering av overvann på egen grunn. 

 

Lukkede vannveier bør åpnes og restaureres i den grad det er praktisk gjennomførbart. 

11.2 STØY 

§ 11.2.1 Alle tiltak skal planlegges slik at støyforholdene innendørs og utendørs blir 

tilfredsstillende. Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

(T-1442), eller senere revideringer, legges til grunn for all planlegging og byggesaksbehandling i 

kommunen. 

§ 11.2.2 Det tillates støyfølsom arealbruk i gul støysone, dersom bebyggelsen har en stille side og 

tilgang til egnet uteplass med tilfredsstillende støynivå. 

§ 11.2.3 Følgende vilkår skal være oppfylt ved bygging i gul og rød støysone: Minst 50 % av 

oppholdsrommene i hver boenhet og minimum 1 soverom, skal ha lavere støynivå utenfor vindu 

ved fasade enn nedre grenseverdier for gul støysone. Dersom det kun er ett oppholdsrom i en 

boenhet skal minst én fasade i dette rommet ha vindu som kan åpnes mot stille side. 

§ 11.2.4 For hver boenhet skal støy på stille del av uteoppholdsarealer ha lavere støynivå enn 

nedre grenseverdi for gul støysone. Herunder skal felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal 
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ha lavere støynivå enn nedre grenseverdi for gul støysone, ref. støykrav i normen. Støyverdiene 

for øvrig påkrevd uteoppholdsareal skal ligge klart under nedre grenseverdier for rød støysone. 

 

Støyende næringsaktivitet bør ikke etableres i samme bygning som boliger. I plan- og byggesaker 

for støyende næringsvirksomhet skal det fastsettes maksimumsgrenser for støy for tidsrommet 

23-07 og på søn- og helligdager, maksimumsgrenser for dag og kveld samt ekvivalente 

støygrenser. 

11.3 LUFTKVALITET 

§ 11.3.1 Ved regulering og søknad om tiltak som er følsomme for luftforurensing skal det 

vurderes gjennomført tiltak for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet. 

 

Ved regulering av og søknad om tiltak som er følsomme for luftforurensing, skal anbefalte 

grenser for luftkvalitet i T-1520 (eller de til enhver tid gjeldende statlige retningslinjene for 

behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen) være retningsgivende. 

11.4 KRAV TIL BYGGE- OG ANLEGGSFASEN 

§ 11.4.1 Plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen for større bygge og 

anleggstiltak, skal godkjennes før igangsettingstillatelse gis. Planen skal redegjøre for 

trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, støyforhold, 

rystelser og vibrasjoner, renhold og støvdemping. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være 

etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

 

For å oppnå akseptable støy- og luftkvalitetsforhold i anleggsfasen, skal støygrenser som angitt 

for bygge og anleggsvirksomhet i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen, T-1442/2012, og luftkvalitetsgrenser angitt i Retningslinjer for behandling av 

luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, tilfredsstilles. 

11.5 AVFALL OG LAGRING 

§ 11.5.1 I reguleringsplanen skal det fremgå hvordan håndtering av avfall skal løses innenfor 

planområdet. Oppsamling og mellomlagring av avfall utenom ordinær renovasjonsordning er ikke 

tillatt. 

§ 11.5.2 Lagring av kasserte løsøregjenstander på en slik måte og omfang at det er skjemmende 

eller kan være til skade eller ulempe for miljøet er ikke tillatt. Jf. Forurensingslovens §28. På 

utomhus næringsarealer er det ikke tillatt med lagring av løsøregjenstander som ikke er 

nødvendig for den aktuelle næringsvirksomheten. 

12. UTEOPPHOLDSAREAL OG LEKEAREAL 
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§ 12.1 Utomhusplan skal følge som bilag til reguleringsplan, tomtedelingsplan og søknad om 

byggetillatelse/bruksendring for større bygg. Fellesareal og lekeareal skal være ferdig 

opparbeidet før det gir ferdigattest for bygg innenfor planområde.  

§ 12.2 I arealplanlegging og ved søknad om tiltak skal byggeområder disponeres og nye bygg 

plasseres slik at det oppnås gode private og felles utearealer. Felles areal skal ha som minimum 

en sandkasse el. annet lekeapparat beregnet på småbarn (1-5 år), benk, grønnstruktur og noe 

fast dekke. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal ha tilfredsstillende 

støyforhold, maks 55 dBA. Alle boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsarealer av 

tilstrekkelig størrelse og kvalitet i samsvar med følgende areal og kvalitetskrav: 

 

Privatareal MUA, m2/bolig 

(boenhet) 

Eneboliger 150m2 

Tomannsboliger 150m2 

Rekkehus 75m2 

Bygg med 4 boenheter 

eller fler. Leilighetsbygg, 

blokk osv. 

7m2 

Ved etablering av sekundærleiligheter/ekstra boenheter, økes kravet til privat uteareal med areal 

tilsvarende den nye leilighetens bruksareal. 

Antall boenheter per minimum fellesareal Minimum fellesareal 

Inntil 5 boenheter Min. 200 m² 

5 – 15 boenheter Min. 350 m² 

15 – 30 boenheter Min. 600 m² 

Over 30 boenheter Min. 1000 m² 

§ 12.4 Uteoppholdsareal skal ha følgende kvaliteter: 

 Lokalklima: Arealene plasseres og opparbeides med sikte på best mulig utnyttelse av 

solforhold og lokalklima. Det skal skjermes mot vanlig vindretning og området skal ha sol 

på minst halvparten av arealet kl. 15 vårjevndøgn. Terrenget skal ingen steder være 
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brattere enn 1:3. Brattere areal kan likevel medregnes dersom det har spesielle 

bruksverdier (for eksempel som akebakke). 

 Helse, miljø og sikkerhet: Arealene skal ha trafikksikker plassering og tilkomst, og skal 

skjermes mot støy, rasfare, stråling, forurensning og annen helsefare. 

 Form og struktur: Arealene skal ha hensiktsmessig form, størrelsesfordeling og 

plassering, og restarealer medregnes ikke. Minst 50 % av fellesarealet skal ligge samlet 

og sentralt i boligområdet. 

 Opparbeiding: Arealene skal sikres opparbeiding med god og varig kvalitet, og skal 

ferdigstilles samtidig med første boligenhet. Arealene skal både invitere til samhandling 

mellom ulike bruker- og aldersgrupper og gi rom for skille mellom ulike typer av 

aktiviteter. 

 Lokalisering: Alle boenheter skal ha tilgang til fellesområder maksimum 50 m fra byggets 

hovedatkomst. Fellesområdene skal primært ligge på bakkeplan, alternativt kan inntil 50 

% legges på opparbeidet dekke med god terrengkontakt og god kontakt med 

hovedinngang. 

§ 12.5 Lekeplassutstyr skal være opparbeidet i tråd med Forskrift om sikkerhet ved 

lekeplassutstyr.  

13. BIOLOGISK MANGFOLD 

§ 13.1 Alle reguleringsplaner skal vurderes i henhold til naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8 - 12. 

§ 13.2 I saker der kunnskap om det biologiske mangfoldet ikke er tilfredsstillende gjelder føre var 

- prinsippet. Dersom kommunen krever det, skal tiltakshaver gjennomføre undersøkelser med 

sikte på å forbedre kunnskapsgrunnlaget (jf. NML §§ 8 og 9). Kunnskapskravet skal stå i rimelig 

forhold til sakens karakter og risikoen for at det planlagte tiltaket kan skade naturmangfoldet. 

§ 13.3 Arealer med registrerte verdier for biologisk mangfold, områder med kulturlandskapsverdi 

skal ivaretas. 

14. KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

§ 14.1 I alle bygninger eldre enn 1900 skal original kledning og andre fasadematerialer bevares. 

Ved uenighet eller tvil om verneverdi og/eller tilstand skal det innhentes uttalelse fra regional 

kulturminneforvaltning eller antikvarisk sakkyndig, etter avtale med regional 

kulturminneforvaltning.  

§ 14.2 Bygninger registrert i SEFRAK, (og som anses som verneverdige) skal søkes bevart. For 

bygninger som i seg selv, eller som del av et miljø, har historisk, arkitektonisk eller annen 

kulturell verdi, kan kommunen kreve at det tas hensyn til disse verdiene ved endring eller 

oppussing av fasade. Med sikte på bevaring og/eller gjenoppretting av husets karakter kan 

kommunen kreve at husets takform, fasader, vinduer, dører, materialbruk og farger 
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opprettholdes eller tilbakeføres. Om nødvendig må det utarbeides en plan som ivaretar disse 

hensyn. Bygninger kan på- og tilbygges såframt dette ikke reduserer bygningens verneverdi. 

Eventuelle tilbygg må underordnes den eksisterende bygningen med hensyn til plassering, 

utforming, størrelse, material- og fargebruk. 

 

Dispensasjonssaker og byggesaker kan ved behov forelegges kulturminnemyndighetene for 

vurdering om, og på hvilken måte tiltaket kan gjennomføres. 

15. TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 15.1 Ved regulering av områder til bebyggelse og anlegg skal kapasiteten i teknisk infrastruktur 

vurderes før reguleringsplanen kan tas opp til behandling. Med teknisk infrastruktur menes: 

 Nødvendige teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, overvann, renovasjon, 

energiforsyning). 

 Blågrønnstruktur (friområder, lekeområder, herunder også adkomst til overordnet 

grønnstruktur og gang- og sykkelvegnett). 

 Trafikksikre løsninger for myke trafikanter, herunder trygge skoleveger og generelt 

trygge tilbud langs veger og ved krysningspunkt, skal være etablert før framtidige 

utbyggingsområder tas i bruk. Vurderingene skal inngå som en del av planbeskrivelsen til 

reguleringsplanen. Planbeskrivelsen skal inneholde eventuelle forslag til nye løsninger for 

teknisk infrastruktur. 

Områder avsatt til utbyggingsformål kan ikke bebygges før nødvendige tekniske anlegg er ferdig 

opparbeidet i tilstrekkelig grad. 

§ 15.2 Ved all utbygging av kommunale veier og veier i private boligfelt bør så langt det er mulig 

og formålstjenlig, følge Statens vegvesen sine vegnormaler. Håndbok N100 Veg og 

gateutforming, legges til grunn. 

 

Langs riksveg, fylkesveg og kommunal veg hvor det ikke er regulert byggegrense, gjelder 

veglovens § 29. 

16. VANN OG AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING 

16.1 VANN OG AVLØP 

§ 16.1.1 Nye boliger skal tilknyttes offentlig eller privat vann- og avløpsanlegg. Kommunen kan 

pålegge tilknytningsplikt til offentlig vann- og avløpsanlegg også for fritidsbebyggelse. 

§ 16.1.2 Vann og avløpsanlegg som skal overtas av kommunen skal dimensjoneres og bygges 

i hht. Kommunens krav. 
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§ 16.1.3 I områder med kommunal vanntilførsel tillates ikke basseng uten godkjent søknad. 

§ 16.1.4 VA-prinsippskisse skal inngå i alle reguleringsplaner. Prinsippskisse skal angi 

prinsippløsninger for området, sammenheng med overordnet hovedsystem og dimensjonere og vise 

overvannshåndtering og flomveier. 

16.2 OVERVANNSHÅNDTERING 

§ 16.2.1 Overvann skal tas hånd om lokalt og åpent. Det kan skje gjennom infiltrasjon og fordrøyning 

i grunnen og ved åpne vannveier, utslipp til resipient, eller på annen måte som utnytter vannet som 

ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes. 

§ 16.2.2 Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering. Det skal 

redegjøres for hvordan håndteringen av overvann og flomveier er løst. Ved regulering, og senest ved 

søknad om tiltak, skal det utføres ROS-analyse/konsekvensutredning som dokumenterer at 

avrenningen og avrenningshastigheten ikke øker som følge av tiltaket. ROS-analysen skal vise en 

vurdering av risiko for værrelaterte hendelser, inkludert hendelser man antar vil tilta i hyppighet og 

alvorlighetsgrad som følge av klimaendringer. Reguleringsplaner skal sette krav til at 

blågrønnstruktur, som vannspeil, vegetasjon, parkanlegg, skal være opparbeidet før brukstillatelse 

gis, hvis dette vurderes som nødvendig. 

§ 16.2.3 I byggesaken skal det redegjøres for planlagt overvannshåndtering ved søknad om 

rammetillatelse og/eller igangsettingstillatelse. Hvis lokal overvannshåndtering ikke lar seg gjøre, kan 

det søkes om tillatelse til påslipp til det kommunale nettet. I slikt tilfelle skal det sammen med 

byggesøknaden legges ved tillatelse fra vann og avløpsavdelingen for tilknytning til offentlig nett. 

 

17. PARKERING OG TRANSPORT 

§ 17.1 Krav til parkeringsplass for bil følger av nedenstående tabell. 

Fritidsbolig Minimum 1 p-plasser per boenhet 

Frittliggende småhus Minimum 2 p-plasser per boenhet. 

 

Konsentrert småhusbebyggelse Minimum 2 p-plasser per boenhet 

Blokkbebyggelse 1-3 roms leiligheter Minimum 1,5 p-plasser per boenhet 

Blokkbebyggelse 4 roms og eller større 

leiligheter 

Minimum 2 p-plasser per boenhet 
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Kontor og forretning Minimum 1 p-plass per 100 m2 

Industri og lager Minimum 1 p-plass per 100 m2 

Tjenesteyting  Minimum 1 p-plass per 100 m2 

§ 17.2 Parkeringsareal på terreng skal vises på situasjonsplanen vedlagt søknad om tiltak, og 

medregnes ved beregning av tomteutnyttelsen. Parkeringsplass skal opparbeides med minstemål 

2,5x 5 meter. Med vegg på en side eller begges sider skal bredde være 3 meter. Dersom 

boligutbyggingen krever at det avsettes areal for mer enn 10 parkeringsplasser, skal det i tillegg 

avsettes en gjesteplass for hver tiende plass. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m. 

Parkeringsplasser for forflytningshemmede skal være nære hovedinngang og minimum 6x 4,5 meter. 

Det skal settes av minimum 5% parkeringsplasser for mennesker med nedsatt bevegelsesevne. 

§ 17.3 All parkering skal løses på egen tomt eller på fellesarealer avsatt til formålet. Utendørs 

fellesanlegg for bilparkering skal ha grøntarealer og beplantning. Ved utendørs biloppstillingsplasser 

skal det avsettes tilstrekkelig areal til snørydding. Felles parkeringsanlegg under tak skal ha innvendig 

fri høyde på minst 2,5 meter. Kommunen kan ved byggesaksbehandling godkjenne at del av 

parkeringsanlegget kan ha fri høyde ned til 2,1m. For underjordiske parkeringsanlegg skal øverste 

garasjedekke dimensjoneres for bilkjøring med akseltrykk 10 tonn. 

 

Kommunen kan gjøre unntak fra krav til parkering på tomta når garasjeplass eller biloppstillingsplass 

for eiendommens behov er sikret på fellesareal. 

Kommunen kan i den enkelte sak stille strengere krav til parkering, dersom dette anses nødvendig ut 

fra eiendommens behov og tiltenkte bruk, herunder fastsette at et større antall plasser skal være 

tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

18. KRIMINALITETSFOREBYGGING OG FOLKEHELSE 

§ 18.1 Alle tiltak skal planlegges slik at fare for kriminelle handlinger og utrygghet reduseres 

§ 18.2 Arealplanlegging skal bidra til å fremme god folkehelse. 

 

Virkemidler for å fremme folkehelsen kan blant annet være universell utforming, miljøfaktorer (støy 

og luftkvalitet), andre helsefremmende faktorer (tilgang til grøntarealer, tilrettelegging for fysisk 

aktivitet, solforhold), kriminalitets- og ulykkesforebygging og tiltak for å utjevne sosiale 

helseforskjeller, som sosiale møteplasser. Reguleringsplan skal redegjøre for virkninger for folkehelse i 

planområdet og i influensområde 
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BESTEMMELSER KNYTTET TIL AREALFORMÅL  

BEBYGGELSE OG ANLEGG §§ 11-7 OG 11-10 

19. BOLIGBEBYGGELSE- NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.1)  

§ 19.1 Ved fortetting, og tiltak i fremtidige områder for boligbebyggelse, stilles det krav om 

utarbeiding av detaljregulering. Unntak fra dette framgår av § 3.4.  

§ 19.2 Tilbygg, påbygg, garasjer, uthus med videre på eiendommer med eksisterende bebyggelse er 
tillatt uten ny regulering, så lenge ikke graden av utnytting øker mer enn 40 % BYA. 

§ 19.3 Nye bygninger skal tilpasses landskapet og eksisterende bebyggelse med tanke på utforming 
og estetikk. Utnyttelsesgraden settes til maks 40% BYA. 

 

I områder avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel gis det ikke dispensasjon for 
omdisponering til fritidsformål.  
 

Tomtestørrelse for eneboliger bør ikke overstige 1,5daa. Der arronderingsmessige hensyn taler for det 
kan det gis tillatelse til inntil 2 daa. Unntak for fradeling av gårdstun når resten av bruket selges som 
tilleggsjord til annet bruk.  

20.FRITIDSBEBYGGELSE- NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 20.1 Innenfor område avsatt til fritidsbebyggelse kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før 

området inngår i detaljreguleringsplan. Unntak fra dette framgår av § 3.4. 

§ 20.2 Bygg skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmur blir lavest mulig. De skal 

plasseres i terrenget slik at silhuettvirkning unngås i forhold til naboer og ferdselsveier. Det kan 

kreves at nybygg skal tilpasses omkringliggende bebyggelse. Største tillatte BYA er 25 %. 

 

Tomtestørrelse for fritidsboliger bør ikke overstige 0,8daa. Der arronderingsmessige hensyn taler for 

det kan det gis tillatelse til inntil 1 daa. Der utnyttelsesgrad maksimeres innenfor tillatt omfang bør 

terrengtilpasning vektlegges spesielt. 

21. NÆRINGSBEBYGGELSE- NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 21.1 Innenfor område avsatt til næringsformål kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før 

området inngår i detaljreguleringsplan. Unntak fra dette framgår av § 3.4 Det må avklares i 

planprosessen om tiltak/plan omfattes av forskrift for konsekvensutredninger. Nye næringsbygg ved 

sjø bør ligge på kote +3.0 NN2000. 

§ 21.2 Ved søknad om ny virksomhet, nye bygg, utvidet virksomhet innenfor næringsområder skal 

det dokumenteres godkjent adkomst og tilfredsstillende parkering for ansatte og besøkende. 
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§ 21.3 For opparbeidelse på nye næringsområder skal % BYA skal være mellom 25-100. Det tillates en 

fortetning opp til % BYA 40%, uten at det utløser krav om detaljregulering på nåværende 

næringsområder. 

22. FRITIDS- OG TURISTFORMÅL –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 22.1 Innenfor område avsatt til fritids- turistformål kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før 

området inngår i detaljreguleringsplan.  

 

Fritids- og turistformål er blant annet utleiehytter, campingplasser og lignende. Utleiehytter kan blant 

annet omfatte utleie av rorbu, kommersielt leirsted med mer, jfr. T-1490. 

23. IDRETTSANLEGG –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 23.1 Det tillates oppført bygninger og tilhørende funksjoner. Tiltak skal dokumentere 

tilfredsstillende krav til universell utforming, parkering, adkomst – mulig adkomst med gang/sykkel. 

§ 23.2 Ved søknad om vesentlig endring eller utvidelse innenfor områder kreves detaljregulering. 

 

Med bygninger og tilhørende funksjoner i tilknytning til formålet menes for eksempel ballbinge, 

klubbhus, støyskjerming, parkering, etc. 

Med endring menes annen bruk enn pågående aktiviteter ved arealdelens vedtakstidspunkt. Med 

utvidelse menes utvidet bruk, aktivitet og økt bygningsmasse. 

24. TJENESTEYTING –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 24.1 Innenfor område avsatt til tjenesteyting kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før 

området inngår i detaljreguleringsplan. Unntak fra dette framgår av § 3.4. 

§ 24.2 Det kan tillates fortetting av nåværende områder opp mot % BYA 50%, uten krav om 

detaljregulering.  

 

Tjenesteyting kan være kulturformidling, barnehager, undervisningsinstitusjoner, administrasjon, 

konsulentvirksomhet, bygg for kommunal infrastruktur m.m. Bevertning er et underformål både 

under offentlig tjenesteyting og næringsbebyggelse. Det må ved valg av formål legges vekt på hva 

som skal være hovedfunksjonene ellers i området. 

26. BEBYGGELSE OG ANLEGG –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 26.1 For områder vist med bebyggelse- og anleggsformål med byggegrense innenfor vedtatte 

reguleringsplaner, angir disse byggegrense mot sjø. Forøvrig styres arealbruken av vedtatt 

reguleringsplan. 
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27. FORRETNING –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 27.1 Innenfor området kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før området inngår i 

detaljreguleringsplan. Unntak fra dette framgår av § 3.4.  

§ 27.2 For forretningsbygg skal det utarbeides utomhusplan som viser adkomst, parkering, 

gangadkomst og tilgjengelighet for funksjonshemmede – krav om universell utforming. 

§ 27.3 Det kan tillates fortetting av nåværende områder opp mot % BYA 50%, uten krav om 

detaljregulering. 

28. ANDRE TYPER BEBYGGELSE OG ANLEGG –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§28.1 Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan underforutsetning av at det ikke er 

nærmere sjøen enn eksisterende bebyggelse, at det ikke endrer eksisterende transportnett og at det 

ikke er i strid med annet lovverk. 

§ 28.2 Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskap og eksisterende bebyggelse. 

29. NAUST 

§ 29.1 Naust er i denne sammenheng bygninger ved sjøen for oppbevaring av mindre båter, 

fiskeredskaper og båtutstyr, utstyr for dykking og bading, og annet utstyr for bruk av sjøen i 

rekreasjonssammenheng. Gavlvegg skal som hovedregel vende mot sjø og ha båtport. Bygningen skal 

ligge slik til i terrenget at det er naturlig å anlegge båtstø eller lundbru til porten. Som båtport tillates 

skyveport eller delt hengslet port. Maks størrelse for sjøhus/naust er 40 m2. Naustet skal oppføres 

med saltak 32 - 37 grader. Det skal tilstrebes knappe takutstikk. Største tillatte gesimshøyde for naust 

og sjå er 270 cm regnet fra underkant bunnsvill i sjå eller gjennomsnittlig golvnivå i naust med skrått 

golv. 

§ 29.2 Naust tillates ikke innredet med rom for varig opphold unntatt i yrkesmessig sammenheng for 

fisker med fiskeriregistrert fartøy. 

 

Som yrkesfisker regnes: Personer registrert i fiskermanntallet A eller B og som er eier/medeier av 

fiskeriregistrert fartøy. 

Maksimal tomtestørrelse for naust er 150 m2, med maksimal bredde i strandlinjen 10 meter. 

30. MASSEDEPONI 

§ 30.1 Massedeponi tillates kun etablert innenfor område angitt som massedeponi på plankartet. Det 

er krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan før område kan tas i bruk. 

31. VINDKRAFTANLEGG  
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§ 31.1 For utbygging av vindkraft forutsettes utbygging å skje iht. konsesjon gitt etter energiloven. 

Tillatelse til utbygging til andre formål innenfor konsesjonsområdene skal ikke gis. Ved konsesjonens 

utgang går områdene tilbake til LNF-formål. 

29. GRAV OG URNELUND –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 29.1 Framtidig og nåværende områder for grav- og urnelund framgår av plankartet. Det stilles bl.a. 

krav om detaljregulering i alle framtidige områder satt av til dette formålet. Unntak framgår av § 3.4. 

§ 29.2 Tiltak skal dokumentere tilfredsstillende krav til universell utforming, parkering, adkomst – 

mulig adkomst med gang/sykkel. 

30. KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGG –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 30.1 Innenfor område KBA1- 7 tillates boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, forretninger, offentlig 

eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer 

bebyggelse og anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder. 

§ 32.1 Innenfor område avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg kan det ikke iverksettes 

søknadspliktig tiltak før området inngår i detaljreguleringsplan. Unntak fra dette framgår av § 3.4. 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§11-7 NR.2 OG §11-11) 

30. HAVN –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 2)  

§ 30.1 I havneområder kan det oppføres kai, havnelager og andre bygninger og anlegg for betjening 

av skipstrafikken og andre transportmidler. 

§ 30.2 Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan under forutsetning av at det ikke endrer 

eksisterende transportnett og ikke er i strid med annet lovverk. Vesentlig arbeid eller tiltak, samt 

fradeling til slike formål, er ikke tillatt uten at eiendommen/området inngår i detaljplan. Ved 

utforming av detaljplan skal hensynet til universell utforming ivaretas og beskrives særskilt. 

31. PARKERING –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 2)  

§ 31.1 I områder avsatt til parkering tillates det opparbeidet parkeringsplasser. Parkeringsplasser skal 

opparbeides med merkede plasser, og av og på kjøring til parkeringsplass skal utarbeides i henhold til 

statens vegvesen sin håndbok N100.  

32. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. 

NR. 2) 

§ 32.1 Det tillates vedlikehold og nyetablering av anlegg til navigasjonsmessig bruk innenfor 

planområdet, jfr. plan- og bygningslovens § 1-8, 4. ledd og § 11-11 nr. 4. 

GRØNNSTRUKTUR (§11-7 NR. 3 OG §11-11) 
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33. FRIOMRÅDE –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 3)  

§ 33.1 Det skal i og ved friområder ikke igangsettes arbeid og tiltak som kan innebære konflikt i 

forhold til områdets betydning som frilufts- og aktivitetsområde. 

§ 33.2 I friområdene tillates oppført toalett, brygger/kai og turstier til bruk for allmennheten. 

Organiserte friluftsaktiviteter som krever enkle installasjoner (eks gapahuk), er tillatt innenfor 

området. 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (§11-7 NR. 5 OG §11-11) 

34. LNFR - AREAL –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.5 OG §11-11) 

§ 34.1 Eksisterende lovlige helårs- og fritidsbolig i LNFR-områder inngår i planen. Erstatningsbygg, 

tilbygg, påbygg, garasje og bod kan tillates. Max tillatt BRA er 50m2. 

§ 34.2 Oppføring av midlertidig konstruksjoner (gapahuk, gamme, lavvo, etc.) kan tillates uten 

søknad såfremt den er åpen og tilgjengelig for allmenheten. Midlertidige konstruksjoner skal bestå av 

biologisk nedbrytbart materiale og enkelt demonteres etter endt bruk. Støpt grunnmur eller annen 

fundamentering bør ikke tillates. 

§ 34.3 Ny bebyggelse i tilknytning til stedbunden næring skal tillates med mindre det vil medføre 

vesentlig konflikt med andre tungtveiende samfunnsinteresser. 

§ 34.4 Ny bolig (kårbolig) kan bare etableres når det er driftsmessig begrunnet behov for det, og det 

på eiendom det ikke eksisterer mer enn ett boligbygg fra før, jf. plan- og bygningsloven § 11-11. Ny 

bolig (kårbolig) kan bare plasseres på tunet. Kårbolig tillates ikke fradelt. 

§ 34.5 Nybygg i tilknytning til verneverdig bebyggelse (H550-H570) kan godkjennes under 

forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og 

utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering, farger o.l., som harmoniserer med og 

viderefører kvalitetene fra den eksisterende verneverdige struktur og bebyggelse i området (PBL §§ 

11-9 pkt. 7). 

§ 34.7 Forbudet mot tiltak innenfor 100-metersbeltet langs sjø gjelder ikke (§ 11-11, pkt. 4) innenfor 

LNFR-områdene for oppføring av nødvendige bygninger og mindre anlegg som skal tjene til 

stedbunden næring, som landbruk, fiske og sjøvegs ferdsel. 

 

Begrepet «stedbunden næring» er knyttet til bygninger og/eller anlegg som det av hensyn til driften 

av primærnæringen er nødvendig å plassere på stedet. For at stedbunden næring skal være aktuelt, 

må det være tale om en reell og inntektsgivende næringsvirksomhet av noe omfang. Øvrige 

aktiviteter som for eksempel jakt, fiske, bærplukking og lignende som har preg av frilufts- eller 

fritidsaktiviteter, eller som utgjør et naturaltilskudd til egen husholdning, vil falle utenfor begrepet 

stedbunden næring. Stedbunden næring er nærmere omtalt i veileder T-1443 Plan- og bygningsloven 
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og Landbruk Pluss og tilhørende brosjyre T-1444 fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og 

matdepartementet. 

Driftsveier i landbruket kan oppgraderes til dagens behov for transport i næringsøyemed etter 

søknad. 

35. LNF - AREAL FOR SPREDT BOLIG-, FRITIDS- ELLER NÆRINGSBEBYGGELSE MV., JF. § 11-11 

NR. 2. –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR. 5 OG §11-11) 

§ 35.1 Følgende omfangs- og lokaliseringskriterier gjelder, jfr. plan- og bygningslovens § 11-11 nr.2: 

 Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres til områder for landbruksproduksjon. Dette gjelder 

dyrka mark i produksjon, som har vært i produksjon og arealer med beitebruk. Det tillates 

ikke nye boliger/fritidsboliger nærmere driftsbygning en 50 m.  

 Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres i byggeforbudssonen i strandsonen, så fremt ikke 

annet framgår av plan. 

 Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskapet og eksisterende bebyggelse. Alle bygninger skal 

plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så lave som mulig. Bygninger 

skal plasseres lavest mulig i terrenget slik at en unngår silhuettvirkning i forhold til naboer og 

ferdselsveger. Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres til hinder for alminnelig ferdsel og 

friluftsliv. 

 Ved utbygging av 5boenheter eller mer er det krav om reguleringsplan. 

 Før det gis byggetillatelse skal det for bolig/fritidsbolig vises nødvendig teknisk infrastruktur 

som vannforsyning, avløp, strøm og adkomst. Hvert bygg kan omfatte inntil 2 boenheter i 

boligbebyggelse. 

 For helårsbolig tillates det gesimshøyde på maks 10 meter og mønehøyde på 12 meter fra 

ferdig planert terreng. For fritidsbolig tillates det gesimshøyde 8 meter og mønehøyde 10 

meter fra ferdig planert terreng.  

 Største tillate utnyttelse av tomt til fritidsbolig er BYA er 25 %. For helårsbolig er største 

tillate BYA er 40%. 

 Nybygg i tilknytning til verneverdig bebyggelse (H550-H570) kan godkjennes under 

forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en 

plassering og utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering, farger o.l., som 

harmoniserer med og viderefører kvalitetene fra den eksisterende verneverdige struktur og 

bebyggelse i området (PBL §§ 11-9 pkt. 7). 

 

Maksimal tomtestørrelse ved fradeling av tomt til fritidsbolig bør være maks 800 m2. 
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Maksimal tomtestørrelse ved fradeling av tomt til helårsbolig bør være maks 1500 m2. 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (§11-7 NR.6 OG §11-

11) 

36. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE –  NÅVÆRENDE OG 

FREMTIDIG (§11-7 NR. 6)  

§ 36.1 Dersom ikke annet følger av reguleringsplan, eller annen gjeldende plan er det ikke tillatt med 

tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven §1-6 eller fradeling / bortfeste av tomt til slikt formål i 100 

metersonen og nærmere enn 50 meter fra vann og vassdrag, jf. PBL § 1-8. 

§ 36.2 Masseuttak i strandsonen, for eksempel uttak av skjellsand til bygging av veger, er ikke tillatt. 

§ 36.3 I disse områdene er det åpent for å søke om tillatelse til akvakulturvirksomhet. Ny 

oppdrettsvirksomhet og lokaliseringsvalg må avklares i hvert enkelt tilfelle gjennom 

sektormyndigheter og enhver tids gjeldende regelverk.  

§ 36.4 Det må ikke legges opp til tiltak i planforslaget som kan skjerme for navigasjonsinnretningene 

jf. krav i Havne og farvannsloven. Det må ikke åpnes for tiltak i konflikt med fyrlyktene sine sektorer, 

uten at dette har gjennomgått en forsvarlig prosess fram mot en tillatelse. 

§ 36.5 Hus på flytende konstruksjoner er bare tillatt i tilknytning til akvakulturanlegg. 

37. FARLEDER –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6)  

§ 37.1 I eller i nærhet av farled kan det ikke etableres anlegg eller installasjoner som er til hinder eller 

fare for vanlig sjøveis ferdsel jfr. PBL § 11-11, pkt.6. Skipstrafikk skal sikres. Tiltak skal ikke føre til 

stenging eller innskrenking av tilgjengelighet og framkommelighet. 

§ 37.2 Det skal ikke etableres anlegg, fortøyninger, kabler mv. som på noen måte kan vanskeliggjøre 

bruk av farleder jf. PBL § 11-11, pkt.6 

 

All aktivitet og tiltak innenfor farleder skal avklares med kystverket, jf. havne- og farvannsloven § 27. 

Kystverket har ansvaret for farledene på sjø og installasjonene som knyttes til disse. Kystverket kan 

innenfor disse områdene gjøre nødvendig vedlikehold, nyinstallasjoner mv som de ser som nødvendig 

for å trygge ferdselen på sjøen. Dette gjelder også framtidige farleder til nye havner i planområdet. 

38. SMÅBÅTHAVNER –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6)  

§ 38.1 Før etablering av småbåthavner skal det utarbeides reguleringsplan. Ny bebyggelse skal 

tilpasse seg landskap og eksisterende bebyggelse. Nye småbåthavner skal opparbeides med 

minimum 10 båtplasser. 
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§ 38.2 Hvis tiltak i sjø innebærer ikke-reversible tiltak, som for eksempel molo med steinmasser 

og/eller vesentlig utdyping i sjø og/eller vesentlig inngrep på land, så er dette ikke tillatt uten at 

eiendommen/området inngår i detaljreguleringsplan. 

§ 38.3 I alle småbåthavner skal det være minst 1 gjesteplasser pr. 10 båtplasser for allmenn 

benyttelse, disse plassene skal være av god størrelse, merkes godt og være lett tilgjengelig.  

§ 38.4 Det skal tilrettelegges for kildesortering av avfall og miljøfarlig avfall skal tas hånd om etter 

gjeldende regelverk. 

§ 38.5 Båthavner med servicebrygge/slipp eller andre områder for båtpuss og opplag skal være 

utstyrt med oljeutskiller og oppsamlingsanordning med fast dekke for avvirket materiale fra 

vedlikehold av båter. 

39. FISKE –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6) 

§ 39.1 Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive 

oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse. I disse områdene skal 

fiskeriinteressene veie tyngst og være avgjørende for tillatelse til tiltak. 

§ 39.2 Høsting av tare tillates ikke i områder avsatt til fiske. Tareskogen skal sikres for bevaring av 

oppvekstområder for fiskeyngel og biologisk mangfold. 

40. FRILUFTSOMRÅDE –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6)  

§ 40.1 Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive 

oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse. 

§ 40.2 I områder satt av til friluftsliv tillates ingen tiltak og inngrep jfr. PBL § 11-11, pkt. 3 som kan 

forringe områdets eksisterende tilstand og verdi. I samråd med plan- og bygningsmyndigheten kan 

områdene tilrettelegges for allmennheten. 

41. NATUROMRÅDE 

§ 41.1 Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive 

oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse. I disse områdene skal 

naturinteressene veie tyngst og skal være avgjørende for tillatelse til tiltak. 

42. KOMBINERTE FORMÅL I SJØ OG VASSDRAG–  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6)  

43. FH- FISKERIHAVNER – NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6) 
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§ 43.1 Fiskerihavner skal forbeholdes næringsaktive fiskere og tilhørende fiskeriretta 

næringsvirksomhet. Adkomst til fiskerihavner skal ikke hindres av andre fartøyer eller tekniske 

innretninger av midlertidig eller varig art. 

§ 43.2 Før søknad om tiltak skal Kystverkets tillatelse innhentes. I område avsatt til fiskerihavn har 

fiskebåter fortrinnsrett til ankring. 

 

I statlige fiskerihavner har fiskeriinteressene fortrinnsrett til kaianlegg og havneinnretninger som er 

bygget/anskaffet for fiskeriformål. Fortrinnsrett for fiskeriinteresser gjelder både bruk av sjø- og 

landareal. Ved plassmangel har fiskere med fiskefartøy førsteprioritet, og tiltak kan bli krevd fjernet 

for å gi plass til fiskeflåten. 

44. NAF- NATUROMRÅDE /AKVAKULTUR – NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6) 

§ 44.1 Etablering av akvakultur / Tiltak i sjø skal vise hensyn til vassdrag med anadrome fiskeslag, 

også kvartærgeologisk verneverdi. 

45. FN- FRILUFTSOMRÅDE/NATUR – NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6) 

§ 45.1 I disse områdene skal hensynet til naturinteresser og viktig friluftsområde veie tyngst og være 

avgjørende for tillatelse til tiltak. 

§ 45.2 Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive 

oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse.  

46. FNF- FRILUFTSOMRÅDE /NATUR/FISKEINTERESSER – NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6) 

§ 46.1 I disse områdene skal hensynet til fiske- og naturinteresser og viktig friluftsområde være 

avgjørende for tillatelse til tiltak.  

47. VASSDRAG/FERSKVANN MED BYGGEFORBUD 

§ 47.1 Byggeforbud 50 m for ferskvann som har vanntilførsel til akvakulturanlegg. Gjelder følgende 

vann: Ervikvatnet, Valavatnet, Skagavatnet, Kystavatnet, Steinkarsvatnet, Kvernhusvatnet. 

§ 47.2 Byggeforbud 50 m for følgende ferskvann på bakgrunn av friluftsinteresser som fiske og 

bading: Steinsvatnet, Langvatnet, Ervikvatnet, Husvatnet, Kjeisvatnet og Korsvatnet. 

HENSYNSSONER (§ 11-8 BOKSTAV A-F, 12-6) 

48. HENSYNSSONE DER EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER FORTSATT SKAL GJELDE (§11-8, 

BOKSTAV F) 

§ 48.1 Innenfor disse områdene foreligger det godkjente planer. Planene kan endres gjennom 

reguleringsendring. 
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49. SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER MED ANGIVELSE AV FAREÅRSAK ELLER MILJØRISIKO (§11-

8, BOKSTAV A) 

SIKRINGSSONE FORSVARETS SKYTEFELT (§ 11-8 BOKSTAV A) 

§ 49.1 Hensynssone militær virksomhet – skytefelt (§ 11-8, a) - (H380). Sonen viser forsvarets skyte 

og øvingsfelt. Det kan ikke tillates faste anlegg i sjø som akvakulturanlegg. 

 

Områdene kan fortsatt brukes til sivil aktivitet som farled, fiske og friluftsliv, men ikke samtidig med 

militær aktivitet. Sivil aktivitet må rette seg etter anvisning fra Forsvaret. 

SIKRINGSSONE NEDSLAGSFELT DRIKKEVANN (§ 11-8 BOKSTAV A) 

§ 49.2 Innenfor drikkevannskilden m/nedslagsfelt (tilsvarer hensynssonen) er det ikke tillatt med 

inngrep av noe slag som kan påvirke vannkvaliteten. Innenfor hensynssonen gjelder forbud mot 

fradeling og oppføring av bolig- erverv sog fritidsbebyggelse. Områder som pr. i dag dyrkes ved 

pløying kan fortsatt pløyes. På dyrka arealer tillates ikke husdyrbeite nærmere enn 50 meter fra 

drikkevannskilden. 

§ 49.3 Innenfor sikringssonen er tiltak etter Plan- og bygningslovens §1-6 ikke tillatt. De til enhver tid 

gjeldende klausuleringer for drikkevannskildene gjelder. Innenfor disse områdene er det ikke tillatt 

med inngrep av noe slag som kan påvirke vannkvaliteten negativt. Alle tiltak eller aktivitet i området 

skal godkjennes av vannmyndigheten. Hensynet til drikkevann skal være overordnet andre 

samfunnsinteresser. Ved utøvelse av kommunal myndighet og eierskap skal drikkevannsinteressen 

være overordnet alle andre interesser innenfor hensynssonen. 

§ 49.4 Innenfor sikringssonen er ikke tillat med bading, oppsett av telt, bobil o. l., sportsstevner o. l., 

bruk av båt med motor, installasjon av nedgravde oljetanker og husdyrgjødsel. Det er videre ikke 

tillat med riding, husdyrbeiting og bruk av kunstgjødsel nærmere enn 50 meter fra drikkevannskilden. 

Tillatt mengde kunstgjødsel skal avklares med vannmyndigheten i kommunen.  

§ 49. 5 Etter brann, naturkatastrofer o. l. kan det gjenoppføres boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og 

gårdsbebyggelse i tilsvarende størrelse og omfang som tidligere. 

FARESONE HØYSPENNINGSANLEGG (11-8, BOKSTAV A) 

§ 49.6 Ved ny eller endring av eksisterende bebyggelse innenfor viste høyspentsoner skal det 

framlegges en beregning av styrken på elektromagnetisk felt. Dersom magnetfelt overstiger 400 nT 

(nanoTesla) skal det utredes tiltak for å redusere nivået. Nye boliger, skoler, barnehager og 

lekeplasser skal ikke overskride grensen på 400 nT. Noe høyere eksponering enn denne 

grenseverdien kan aksepteres for andre bygg dersom konsekvensene av feltreduserende tiltak blir 

urimelig store. 

 

Det er byggeforbud 19 meter til hver side for 300 kV transmisjonsnettledningen ihht. Energiloven. 
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FARESONE STORMFLO (11-8 BOKSTAV A) 

§ 49.7 For sone som angir områder med mulig fare for stormflo, tillates ikke tiltak som kan 

påvirke/bli påvirket av stormflo. Ved regulering og senest ved søknad om tiltak skal det utføres ROS-

analyse/fareutredning som dokumenterer at de til enhver tid gjeldende forskrifter ivaretas. 

 

Reguleringsplaner og tiltak etter PBL. § 20-1 i hensynssone, fare for stormflo skal planlegges og 

utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet oppnås, jf. PBL. § 28-1. Behov for risikoreduserende tiltak skal 

alltid vurderes. 

Det vises til DSB sin veileder Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging. 

50. HENSYNSSONE MED SPESIELT VIKTIGE LANDSKAPS- NATUR-, FRILUFTSLIV OG 

KULTURVERDIER (§11-8, BOKSTAV C)  

§ 50.1. Ny bebyggelse skal ha en form, struktur og plassering som harmonerer med kulturlandskapet, 

naturgitte forhold på stedet og den tradisjonelle bebyggelsen i området der den skal oppføres. 

Innenfor sonen skal det blant annet tas hensyn til omgivelsene hva gjelder form, farge, plassering og 

størrelse på tiltaket. Tiltaket skal ikke være dominerende i landskapet og skal ta hensyn til blant 

annet silhuettvirkning og terrengtilpasning 

§ 50.2 Nybygg i tilknytning til verneverdig bebyggelse (H550-H570) kan godkjennes under 

forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og 

utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering, farger o.l., som harmoniserer med og 

viderefører kvalitetene fra den eksisterende verneverdige struktur og bebyggelse i området (PBL §§ 

11-9 pkt. 7). Ved plassering av ny bebyggelse i LNF skal en ta vare på landskapsbildet og viktige 

kulturlandskaps-elementer (PBL §§ 11-9 pkt. 6 og 7, 11-11 pkt. 1 og 2). Ny bebyggelse tillates ikke 

nærmere enn 100m fra registrert kulturminne, jf. kulturminneregisteret Askeladden. (§ 11-11, pkt. 1 

og 2). 

SONE MED SÆRLIG HENSYN TIL BEVARING AV KULTURMILJØ (§11-8, BOKSTAV C) (KM_TITRAN, 

KM_HAMMARVATNET, KM_HALTEN) 

§ 50.3 Ved behandling av byggesøknader skal hensynet til kulturmiljøet vektlegges før det avgjøres 

om tiltaket kan gjennomføres, og om lokalisering og utforming av det 

§ 50.4 Halten: Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen sonen må gjøres rede for særskilt, og 

sendes regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunen) til uttalelse. Den bestående bebyggelse i 

området tillates ikke revet- gjelder bygg oppført før 1900.  

§ 50.5 Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø – krigsminne Stabben fort. Innen sonen må 

det ikke foretas inngrep i marka eller gjøres aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på landskap 

eller krigsminner. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen sonen må gjøres rede for særskilt, og 

sendes regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunen) til uttalelse. 
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I sonene skal de oppgitte hensyn være førende for arealbruken, bygge- og anleggstiltak. Eksisterende 

hus, naust og uthus skal holdes ved like, uten vesentlig endring i materialbruk eller størrelse og 

volum. Bruk, ankomst og tekniske løsninger skal underordne seg hensynene som ligger til grunn for 

soneformålet. Innenfor sonene må ikke kulturminner som steingarder, rydningsrøyser, steinsatte 

bekkefar o.a. fjernes eller forfalle. Det må ikke planeres, graves eller fylles på en slik måte at det 

endrer landskapskarakteren eller terrengprofilen i vesentlig grad. 

SONE MED SÆRLIG HENSYN TIL LANDSKAP (§11-8, BOKSTAV C) (LS_ESPNESET, LS_ROTTINGEN, 

LS_INNTIAN, LS_VÅGØYA) 

§ 50.6 Det verdifulle kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturminner og kulturmiljø, biologisk 

verdifulle miljøer, jordbruksareal, tilgjengelighet og den visuelle opplevelsen av landskapet 

opprettholdes som grunnlag for landbruk, kunnskap, opplevelse, verdiskaping, rekreasjon og 

friluftsliv. 

SONE MED SÆRLIG HENYSN TIL NATUROMRÅDER (§11-8, BOKSTAV C) (NA_HJERTØYA, NA_KALKSJØ, 

NA_UTTIAN) 

§ 50.7 Områder registrert med nasjonalt viktig biologisk mangfold/ Nasjonalt viktige naturtyper i 

Frøya kommune. Det er derfor et overordna mål å bevare det biologiske mangfoldet innenfor denne 

sonen. Tiltak som kan ha negativ påvirkning på naturverdiene er ikke tillatt. Uttalelse til konkrete 

tiltak må innhentes fra fylkesmannen. Dette er likevel ikke til hinder for utøvelse av tradisjonelt 

friluftsliv og ferdsel. 

§ 50.8 Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive 

oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse. I disse områdene skal 

naturinteressene veie tyngst og skal være avgjørende for tillatelse til tiltak. Innenfor dette området 

bør ikke taretråling tillates. 

51. HENSYNSONER SOM VISER OMRÅDER VERNET ETTER ANNET LOVVERK (§11-8, BOKSTAV D) 

§ 51.1 Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på de automatisk fredete 

kulturminnene er ikke tillatt med mindre det foreligger dispensasjon fra kulturminneloven.  

§ 51.2 Heia husmannsplass, Vingleia fyr, Halten fyrstasjon, Slettringen fyrstasjon, Sula fyrstasjon er 

fredet ved vedtak etter kulturminneloven og skal forvaltes i henhold til bestemmelsene i 

fredningsvedtaket og kulturminneloven, i tillegg til plan- og bygningsloven. 

§ 51.3 Titran kapell og Sør- Frøya kirkested er listeførte og av nasjonal verdi. Ved vedlikehold og 

utbedringer skal fasadeuttrykk og konstruksjon bevares. Fasadeelementer som vinduer, dører, 

kledning, taktekking, samt overflatebehandling skal så langt som mulig bevares i sin opprinnelige 

tilstand. Ved nødvendig utskifting brukes samme type materialer som originalt. Alle tiltak skal 

forelegges kulturminnemyndigheten, jf. rundskriv T-3/2000 (kirkerundskrivet). All bygging nærmere 

de listeførte kirkene enn 60 meter er forbudt etter kirkeloven § 21 femte ledd, uten tillatelse fra 

biskopen. Ved all planlegging av tiltak i de listeførte kirkenes nære omgivelser skal det tas hensyn til 
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kirkenes plassering og virkning i landskapet. Alle saker som angår kirker skal behandles av kirkelig 

myndighet etter kirkeloven. Saker som medfører inngrep i noen av de listeførte kirkene skal 

behandles av Riksantikvaren. Saker som angår omgivelsene til de listeførte kirkene skal sendes 

fylkeskommunen for rådgivning. 

§ 51.2 Hensynssone for Froan naturreservat og landskapsvernområde: Fylkesmannen har 

forvaltningsmyndigheten i området. Det tillates ikke tiltak som er i strid med verneforskriften eller 

tiltak som forringer verdiene som ligger til grunn for vernet i Froan. 

§ 51.3 For Stormyra naturreservat og Vassholmen naturreservat henvises det til enhver tids 

gjeldende verneforskrift.  
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1. BAKGRUNN 

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

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

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

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

med planen. 

 

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

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

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

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

vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

2. METODE 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 

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

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

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

 

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

utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

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

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

 

1.1 Utredningstema 

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

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

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

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

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

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

planprogrammet. 
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Tema Utredningsbehov Konsekvens-

utredninger 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes 

hvordan nye 

havbrukslokaliteter 

påvirker 

eksisterende og 

hvordan fiske- og 

fangstområder 

påvirkes. 

Hvordan vil nye 

havbruks-lokaliteter 

påvirker de 

eksisterende, og 

hvordan vil fiske- og 

fangstområder 

påvirkes. 

Verdisetting av områder, 

dokumentere og illustrere 

dagens forhold. Bruk 

kompetanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, registreringer 

og annet kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større 

sammenhengende 

landbruksområder. 

Nye føringer for 

strengere jordvern 

og hvordan styre 

bebyggelse unna 

landbruksområder 

slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av 

LNF-områder skal 

følgende utredes: 

-Arealomfang 

-Type 

jordbruksareal 

(fulldyrka, 

overflatedyrka, 

innmarksbeite) samt 

jordkvalitet. 

- Jordens og 

skogens 

produksjonsevne 

(bonitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige 

konsekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt 

boligbebyggelse 

Utredninger i henhold til AR5, 

beitekart og øvrige landbruks-

kart, landbrukssjef i 

kommunen og lokal kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan tiltak 

vil påvirke nasjonalt 

og regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man 

unngår oppstykking 

av områder ved 

styre mot allerede 

bebygde områder. 

Utredninger skjer 

med bakgrunn i 

opplysninger i 

naturbasen. Jf. 

Naturmangfold-

loven skal det i alle 

forslag til nye tiltak i 

kommuneplanen gis 

en vurdering og 

vektlegging av 

konsekvensene 

samlet for 

naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kartdatabaser, 

lokal kunnskap, Miljøkonsulent 

i kommunen og lokal 

kunnskap. 

Trafikksikkerhet Se på områder med 

trafikksikkert tilbud, 

tilgang på gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode 

trafikksikre tilbud. I 

hvilken grad 

utbyggingen 

påvirker muligheten 

folk har til å gå til 

Ta i bruk kartdatabaser, ulike 

regionale og lokale del- og 

temaplaner. 
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og fra skole, jobb, 

servicefunksjoner og 

handel. Hvordan vil 

foreslått arealbruk 

føre til økt 

transport-behov. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det tas kontakt med 

Fylkeskommunen for 

å se om områder 

bør settes av til 

hensynssoner. I 

hvilken grad vil 

foreslått arealbruk 

påvirke kultur-

minner og 

kulturmiljø. 

Konsekvensene av 

og konfliktpotensial 

ved planlegging av 

ulike tiltak. Se på 

kulturminner så vel 

som kulturmiljøer 

og kulturlandskapet. 

Kulturminnemyndigheter 

uttaler seg om kulturminner i 

planområdene. Kartgrunnlag 

og kunnskap i Askeladden 

brukes, Regional plan for 

kulturminner 2013-2017. 

Barn og unges 

oppvekstvilkår 

Se på registering av 

barnetråkk, tilgang 

på nærmiljøanlegg. 

Vurdere 

konsekvenser ved 

utbygging for 

nærmiljøanlegg, 

friluftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det utføres 

kartlegging gjennom barne-

tråkk, vurderinger videreføres 

inn i detaljregulering. 

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

Kartlegge viktige 

utfarts- og tur-

områder, områder 

med støy og støv fra 

ulike virksomhet og 

veitrafikk. 

I hvilken grad 

tiltaket ivaretar 

muligheter for 

friluftsliv og 

rekreasjon i 

nærområdet, direkte 

fra bolig. -I hvilken 

grad tiltakene 

påvirker 

kommunens rus og 

kriminalitets-

forebyggende tiltak.  

-I hvilken grad 

tiltaket medfører 

støy, støv og annen 

forurensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike regionale 

og lokale del- og temaplaner. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur 

tilknyttet VA og 

hovedplan for vann- 

og avløp. 

Se på skolekretser 

og nedslagsområder 

Vurdere 

konsekvenser og 

tilbud av 

kommunale 

tjenester og 

infrastruktur med 

tanke på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med 

hovedplan for vann 

Hovedplan for vann- og avløp. 

Skolebruksplan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale og 

kommunale lover og føringer. 
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og avløp samkjøres 

med kommune-

planens arealdel 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge 

eksisterende 

infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det 

finnes gode nok 

tilbud til myke 

trafikanter, tiltak 

som kreves. Se om 

eksiterende 

infrastruktur krever 

utbygging, må 

allerede planlagt på 

plass først. 

Ta i bruk eksisterende 

kartgrunnlag og lokal 

kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. 

Kartlegge behov for 

ulike næringstyper 

og plassering av 

disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et 

differensiert tilbud. 

Hvilke ulike 

næringstyper passer 

ulike steder og 

hvilke konsekvenser 

støy, lukt og støv 

kan medføre. Se på 

nærområder i 

tilknytting til 

næringsområder. 

Utrede behov for ulike handel- 

og næringsområder. Strategisk 

Næringsplan. 

Mineralressurser Se på hvordan 

planlagte tiltak 

påvirker mineral-

forekomster. Hva er 

kommunens 

ressursbehov og hva 

kan tilbys? 

Vurdere 

påvirkninger på 

mineralforekomster 

og eksisterende 

anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

Kartlegge bo-

setningsmønster og 

befolkningsutvikling 

hos unge og eldre. 

Vurdere 

bosetningsmønster 

og 

befolkningsmønster 

i ulike områder og 

befolknings-

sammensetning. 

Befolkningsanalyser/prognoser, 

mulighet for fortetning/spredt 

bebyggelse. Se på regionale og 

nasjonale føringer, temaplaner. 

Vann og vassdrag Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og 

vannressursene blir 

berørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med 

vannressursene, 

vann og vassdrag. 

Ulike kartdatabaser, VA- 

avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

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

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjorder 

(avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

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

Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi hvilken konflikt som kan forventes mellom foreslått 

arealbruk og berørte verdier og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår under: 

 

 Ingen negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 
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3. INNSPILL FRA NORDSKAG VALGKRETS  

3.1 BOLIGFORMÅL 

 

B 1 
Arkivsaksnr. 16-2312-60 

Forslagsstiller Per Ivar Aasland 

Gnr/Bnr (Grunneier) 15/9 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Middels tett boligbebyggelse 

Areal (daa) 30 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

 

 

Området er i gjeldende KPA regulert til LNF FB 

område; Landbruk, natur og friluftsformål med 

noe fritids- og boligbebyggelse.   

 

Eksisterende bebyggelse består av et mindre 

antall bolighus, uthus og feriehus.  

 

 

 

Området foreslås utviklet til boligformål, med 

et utvalg av boligtyper som skal dekke ulike 

behov.  

 

I tidligere utkast har det blitt skissert 

løsninger med ca 55 enheter, fordelt på 

rekkehusleiligheter og et mindre antall 

eneboliger.  

 

Endelig forslag til boligsammensetning vil 

komme på et senere tidspunkt.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 
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Havbruk  Tiltak på eiendommen har ikke direkte innvirkning på 

havbruksinteresser. Anlegg for havbruk er lokalisert ca 500 m mot 

nord.  

Landbruk  

 

 

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

er ikke registrert fulldyrka jord eller overflatedyrka jord på arealet, 

men i umiddelbar nærhet på tilliggende arealer. Avgrensning til 

oversiden av veien, gjør at innmarksbeite unngås.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter eller naturtyper av forvaltningsinteresse på 

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

i tillegg til skog, innmarksbeite og eksisterende bebyggelse. 

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

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

 

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

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

 

Ut fra estimert trafikkmengde må også behovet for utvidelse av 

adkomstvegen vurderes. Trafikksikker skolevei må også etableres.  

Det er ikke registrert trafikkulykker i området rundt krysset med 

adkomstvegen.  
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Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert verneverdige kulturminner eller kulturmiljø på 

eiendommen. På nærliggende eiendom er det et SEFRAK- registrert 

våningshus fra 1900- tallet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

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

og unges oppvekstsvilkår på eller nær eiendommen.   

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen inngår i et område som er klassifisert som ”viktig 

friluftsområde”. Området omfatter arealet rundt Steinsvatnet.  

 

 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

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

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

 

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

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

trygt at barn går alene til skolen på denne strekningen.  

 

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

skolen, ligger en dagligvareforretning med post i butikk. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ikke offentlig kloakksystem i området, og eksisterende løsninger 

er basert på septiktank.  

Næringsarealer  Det er ikke eksisterende eller regulerte framtidige næringsareal på 

eiendommen.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert forekomst av mineralressurser på eiendommen.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

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

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

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

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

struktur 

Vann og vassdrag  Foreslått tiltak innebærer bygging av boliger og nødvendig 

infrastrukturtiltak innenfor 100m- grense i strandsonen.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Eiendommen ligger innenfor område med høy 

aktsomhetsgrad for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK. 

Klimatilpasning  Ingen kjent risiko for området. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred eller 

kvikkleire.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Utbygging vurderes som noe problematisk. Tiltak på 

eiendommen vil komme i konflikt med et registrert ”viktig 

friluftsområde” rundt Steinsvatnet. Utbygging her vil på 

den andre side kunne styrke Nordskaget som tettsted, og 

bygge opp under tilbudet som finnes her. Innspillet bidrar 

til fortetting. For å redusere privatisering mot 

strandsonen, anbefales det at tiltaket begrenses til 

oversiden av privat vei innenfor området.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-140 

Forslagsstiller Eva og Jørn Nordskag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/43 

Dagens arealbruk Fritidsbolig 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 6 

 

Omfattes av reguleringsplan Titran, Innersia 

(2004). 

 

Ønsker at område avsatt til fritidsbolig endres 

til boligformål.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Reguleringsplan gjelder for området. For endring må det 

gjennomføres en reguleringsendring, evt. søknad om 

bruksendring.   

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-187 

Forslagsstiller Ingeniør Leif Fordal AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 15/13 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 93 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

Området er i gjeldende KPA regulert til LNFR 

og LNF spredt boligbebyggelse.  

 

Det er i dag ingen eksisterende bebyggelse. 

 

Området foreslås utviklet til boligformål. Det er 

planlagt 60 enheter.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

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

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

det aktuelle området.  

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

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

Det er ikke registrert trafikkulykker i området. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert verneverdige kulturminner eller kulturmiljø på 

eiendommen. På nærliggende eiendom er det et SEFRAK- registrert 

våningshus fra 1900- tallet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

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

og unges oppvekstsvilkår på eller nær eiendommen.   

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen inngår i et område som er klassifisert som ”viktig 

friluftsområde”. Området omfatter arealet rundt Steinsvatnet. Området 

ligger i nærhet til merket tursti; Merradalen.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

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

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

 

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

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

trygt at barn går alene til skolen på denne strekningen.  

 

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

skolen, ligger en dagligvareforretning med post i butikk. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ikke offentlig kloakksystem i området, og eksisterende løsninger 

er basert på septiktank.  

Næringsarealer  Det er ikke eksisterende eller regulerte framtidige næringsareal på 

eiendommen.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert forekomst av mineralressurser på eiendommen.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

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

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

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

tilbud på Frøya. Det er store arbeidsplasser i nærheten. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Eiendommen ligger innenfor område med høy 

aktsomhetsgrad for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK. 

Klimatilpasning  Ingen kjent risiko for området. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred eller 

kvikkleire.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Utbygging vurderes som noe problematisk. Tiltak på 

eiendommen vil komme i konflikt med et registrert ”viktig 

friluftsområde” rundt Steinsvatnet. Utbygging her vil på 

den andre side kunne styrke Nordskaget som tettsted, og 

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

fylkesveien. Det må opparbeides infrastruktur. Området 

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

arealreserver i området. Innspillet frarådes derfor.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-201 

Forslagsstiller Knut S. Reitan 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/130 

Dagens arealbruk Fritidsbolig 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 6 

 

Området omfattes av reguleringsplan Titran, 

Innersia (2004).  

 

Ønsker å bygge helårsbolig på område avsatt 

til fritidsboliger. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Reguleringsplan gjelder for området. For endring må det 

gjennomføres en reguleringsendring, evt. søknad om 

bruksendring.   

Formannskapets innstilling   
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3.2 FRITIDSBOLIG 

 

F 1 
Arkivsaksnr. 16-2312-18 

Forslagsstiller John Georg Lund 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/1 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsboliger/boliger/sjøhus 

Areal (daa) 5-6 daa 

 
 

 

Tiltaket omfatter etablering av 10 sjøhus, 4 

tomter til fritidsbebyggelse og 3 tomter til 

bolig/fritidsbebyggelse. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området er regulert til LNFR i kommuneplanens arealdel 

og gjeldende reguleringsplan. Området består av åpen 

fastmark. Berører regulert landbruksområde 

Naturmangfold  Det er registrert flere arter av særlig stor nasjonal 

forvaltningsinteresse i eller nær området, blant annet 

havørn, gråspett, gråsisik, bjørkefink, gråtrost og 

dvergfalk. 

 

Hele området ligger innenfor definert strandsone. 

Strandsonen har viktige økologiske funksjoner med 

spesielle leveområder for planter og dyr. 

Trafikksikkerhet  Planlagte tiltak ligger langs Høynesveien med en 

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

trolig lite trafikk i området. Det er ingen gang-

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

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. Titran er vurdert til 

kulturlandskap av stor verdi i Fylkeskommunens 

registrering av verdifulle kulturlandskap. Det bør 

vurderes krav til estetisk utforming av bebyggelse. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Nærmeste skole/barnehage ligger 15 km unna i 

Nordskag. Tilgrensende bebyggelse er fritidsboliger. 
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Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke et kartlagt friluftsområde. Men i 

gjeldende reguleringsplan er tilgrensende områder til 

tilaket regulert til friluftsområde. Tiltaket ligger utenfor 

regulert friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus i Titran ”sentrum”.  

Kommunalt vann 10-100 m. Privat avløp. 

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

Nordskag til Sistranda. 

Høynesveien er privat veg forbi tiltakene.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tall fra SSB viser at Titran-grunnkrets har hatt en 

befolkningsnedgang i perioden 2010-2016. Det må 

vurderes om det er behov for boligutbygging. 

 

Etablering av fritidsboliger i tråd med kommunens 

planstrategi om å styrke sin posisjon som 

fritidsboligkommune. 

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

omkringliggende strukturer. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor moderat til lavt 

aktsomhetsområde for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området for sjøhus ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom. 

Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter 3 ulike områder for 

bolig/fritidsbebyggelse, samt naust. 

 

Område for fritid legger opp til utvidelse av areal regulert 

til fritidsbebyggelse. Tiltaket er i tråd med 

omkringliggende strukturer.  

 

Sjøhusområdet ligger i tilgrensning til reguleringsplan og 

eksisterende naust.  

 

Område for bolig/fritid ligger innenfor reguleringsplan og 

er avsatt til LNF.  

 

De to første områdene foreslås avsatt i planforslag 

grunnet utvidelse av kapasitet i allerede bebygd område. 

Det anbefales at disse områdene inkluderes i 
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omregulering av eksisterende plan, som også eventuelt 

kan omfatte området for bolig/fritid.  

Formannskapets innstilling   

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-110 

Forslagsstiller Roger Husvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 14/2 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, H910 

Foreslått formål Videreføring av reguleringsplan (hyttefelt), 

utvidet med småbåthavn  

Areal (daa) Ca. 62 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Gjeldende KPA viderefører gjeldende 

reguleringsplan, vedtatt i 2006.  

 

Ved sluttbehandling av reguleringsplanen ble 

den da foreslåtte småbåthavnen tatt ut av 

planen.  

 

 

 

Det har vist seg vanskelig å finne interesse i 

markedet så langt for nye hytter i Husvika. Vi 

har imidlertid ikke gitt opp forsøkene på å 

realisere prosjektet. 

 

Forslagsstiller ønsker derimot følgende 

endringer i gjeldende regulering: 

- Mulighet for stegvis utbygging  

- Etablere en mindre småbåthavn med 

drivstoffutsalg og kiosk i tiknytning til 

naustområde  

 

Anbefaling 

Innstilling  Dette er en reguleringsendring, og skal ikke behandles som 

innspill til KPA.  

Reguleringsplanen foreslås tatt ut av planforslaget. 

Reguleringsplan ble vedtatt i 2008 og er ikke realisert. I 

tråd med vedtatt planprogram skal gjeldende 

reguleringsplaner som ikke er påbegynt vurderes tatt ut.  

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

Forslagsstiller Kjell Ove Arntzen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/43 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) Ca. 38 daa 

 

Eiendommen er i dag registrert som LNFR. 

Eiendommen har i dag en fritidsbolig, et fjøs og et 

uthus og består av lyng og myr. 

 

Forslagsstiller ønsker å avsette området til 

fritidsformål med inntil 10 enheter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 



 

21 
 

Landbruk  

 

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

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. Området bør 

vurderes i forhold til naturmangfold i en eventuell 

reguleringsplan. 

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

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

ulykker de siste 10 årene. Kvistavegen har fartsgrense 80 

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

ulykker.  

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

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ca. 7 km til Nordskag med barnehage og skole. 

Det er ikke gang/sykkelveg. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett i nærheten.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst til fritidsboliger må muligens oppgraderes ved 

en utbygging. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Nordhaug og er en del av et 

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

buss fra fylkesvegen. 

Vann og vassdrag 

 

Innspillet berører strandsonen. Strandsonen i området er 

ikke bebygd.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  
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Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke gang/sykkelveg. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området er et planlagt hytteområde og et stort område 

øst for planområdet er allerede regulert til 

fritidsbebyggelse. Innspillet berører strandsonen. Grunnet 

allerede avsatte regulerte områder i nærheten tilrådes 

innspillet ikke.  

Formannskapets innstilling   

 

 

3.3 LNF MED ÅPNING FOR SPREDT UTBYGGING – LNF B/BF/F 

 

(1) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16-2312-25 

Forslagsstiller John Georg Lund 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/1 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 2,8 

 

 

Tomta er regulert til LNF. Eksisterende bygg på 

tomta brukes til lager. 

 

 

Bruksendring av lagerbygg til boligformål. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

 

Tiltaket ligger innenfor strandsonen.  

Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra Heiaveien. Vegen er registrert 

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

Vegen er en smal gate med bolighus tett inntil, 

fartsgrense på 80 km/t er trolig ikke reell. 
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Det er ikke gang-/sykkelveg i området, men området har 

lav trafikkmengde. Hovedveg inn til Titran har en ÅDT på 

260. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Bebyggelse rundt tomta er alle SEFRAK-registrerte 

bygninger av ulik vernestatus. 

Titran er vurdert til kulturlandskap av stor verdi i 

fylkeskommunens registrering av verdifulle kulturmiljøer. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Grendehus i Titran ”sentrum”.  

Ca. 15 km til skole/barnehage i Nordskag.  

Tiltaket påvirker ikke barn og unges oppvekst. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen kartlagte friluftsområder. Området er bebygd og 

består av hovedsakelig boliger. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Offentlig VA-nett, 50 m avstand. 

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

Sistranda.  

Heiaveien er kommunal vei. Tiltaket medfører ingen 

konsekvenser for infrastrukturen. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur, samt 

kommunens strategi om boligutbygging i tilknytning til 

allerede utbygde arealer i grendene. Tilgrensende 

områder er regulert til LNFR areal for spredt bolig-, 

fritids- eller næringsbebyggelse. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Tomta ligger innenfor moderat til lav 

aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Planlagt parkeringsplass ligger innenfor kvikkleireområde. 

Ingen registrerte konflikter med ras eller skred. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket legger opp til ombygging av eksisterende bygg til 

boligformål, 2 vertikale leiligheter. Tiltaket er i tråd med 

omkringliggende struktur og kommunens strategi. Ingen 

spesielle konflikter ved tiltaket, men det anbefales å 

benytte LNFB-formål framfor boligformål. 

 

Titran er vurdert til kulturmiljø av stor verdi. Det bør 

derfor stilles krav til estetisk utforming av bygget. 

Formannskapets innstilling   
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(2) LNF F3 
Arkivsaksnr. 16-2312-143 

Forslagsstiller Stein Bernhardsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/139 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsboliger  

Areal (daa) 11 daa 

 

Området ligger på Titran og er i dag regulert til 

LNFR. 

 

Tiltaket omfatter etablering av 3 tomter til 

fritidsbebyggelse. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området er regulert til LNFR i kommuneplanens arealdel. 

Området består av åpen fastmark. Landbruk berøres 

ikke. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter av særlig stor nasjonal 

forvaltningsinteresse i eller nær området. 

Deler av området ligger innenfor definert strandsone. 

Strandsonen har viktige økologiske funksjoner med 

spesielle leveområder for planter og dyr. 

Trafikksikkerhet  Planlagte tiltak ligger i enden av Skibuveien med en 

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

trolig lite trafikk i området. Det er ingen gang-

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

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. Titran står oppført som 

Kystsamfunn med krigsminner under nyere tids 

kulturminner- og miljø i Regional plan for kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Nærmeste skole/barnehage ligger 15 km unna i 

Nordskag.  

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

gjennom planområdet 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus i Titran ”sentrum”.  

VA-avstand 50 m. 
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Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste busstopp er på Titran. Buss kjører via 

Nordskag til Sistranda. 

Skibuveien er en traktorveg/grusveg.   

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tall fra SSB viser at Titran-grunnkrets har hatt en 

befolkningsnedgang i perioden 2010-2016.  

 

Etablering av fritidsboliger i tråd med kommunens 

planstrategi om å styrke sin posisjon som 

fritidsboligkommune. 

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

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

tilgjengelig. Området er allerede bebygd og ytterligere 

bebyggelse vil bidra til fortetting. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor moderat til lavt 

aktsomhetsområde for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket legger opp til fritidsbebyggelse i et område med 

eksisterende fritidsbebyggelse, samt sjøhus. Området 

ligger i strandsonen og kan bidra til privatisering. Tiltaket 

er i tråd med omkringliggende struktur og vil bidra til 

fortetting av allerede utbygd område. Innspillet 

avgrenses til område rundt eksisterende bebyggelse på 

grunneiendommen.  

Formannskapets innstilling   

 

(3) LNF F4 
Arkivsaksnr. 16-2312-146 

Forslagsstiller Vigdis Venaas 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/28 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsboliger (LNFR spredt) 

Areal (daa) 11 daa 
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Området ligger på Titran og er i dag avsatt til 

LNFR og har to bolighus. 

 

Tiltaket omfatter etablering av 4 tomter til 

fritidsbebyggelse. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området er regulert til LNFR i kommuneplanens arealdel. 

Området består av åpen fastmark. Landbruk berøres 

ikke. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter av særlig stor nasjonal 

forvaltningsinteresse i eller nær området. 

Deler av området ligger innenfor definert strandsone. 

Strandsonen har viktige økologiske funksjoner med 

spesielle leveområder for planter og dyr. 

Trafikksikkerhet  Planlagte tiltak ligger i enden av Skibuveien med en 

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

trolig lite trafikk i området. Det er ingen gang-

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

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. Titran står oppført som 

Kystsamfunn med krigsminner under nyere tids 

kulturminner- og miljø i Regional plan for kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Nærmeste skole/barnehage ligger 15 km unna i 

Nordskag.  

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

gjennom planområdet 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus i Titran ”sentrum”.  

VA-avstand 20 m. 

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

Nordskag til Sistranda. 

Skibuveien er en traktorveg/grusveg.   

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  
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Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tall fra SSB viser at Titran-grunnkrets har hatt en 

befolkningsnedgang i perioden 2010-2016.  

 

Etablering av fritidsboliger i tråd med kommunens 

planstrategi om å styrke sin posisjon som 

fritidsboligkommune. 

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

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

tilgjengelig. Området er allerede bebygd og ytterligere 

bebyggelse vil bidra til fortetting. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor moderat til lavt 

aktsomhetsområde for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket legger opp til fritidsbebyggelse i et område med 

eksisterende bebyggelse. Området ligger i strandsonen 

og kan bidra til privatisering. Tiltaket er i tråd med 

omkringliggende struktur og vil bidra til fortetting av 

allerede utbygd område.  

 

Turstien gjennom området bør ivaretas ved utbygging.  

Formannskapets innstilling   

 

 

(4) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16-2312-68 

Forslagsstiller Solveig P. Dahlø Gitmark 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/1 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

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

Aktuelt område: 3,8 daa 
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Utsnittet markerer hele gnr/bnr 3/1. Tomten 

ligger innenfor LNFR, men grenser til LNFR FB5. 

Den omtalte delen av tomten er kupert, og 

registrert med ’annet markslag’ i AR5.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge hytte med 

tinglyst rett i høydedraget bak eiendommen 

3/53 som ligger delvis innenfor LNFR FB5.  

 

Det er to fremtidige hytter som er oppgitt å ha 

tinglyst rett innenfor den aktuelle tomten.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

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

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

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

markslag (grå). Innenfor aktuelt areal i felt LNFR.  

Naturmangfold  Det er registrert flere truede arter ved den aktuelle del av eiendommen, 

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

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

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

furukorsnebb, skjærpippelerke, heipipelerke, gråtrost. 

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

har ikke etablert gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert Kulturminner innenfor den omtalte delen av 

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

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

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

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen er nord for fv 410 registrert friluftsområde, mens arealene 

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

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

tomt ligger på grensen til registrert friluftsområde nord for fv.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

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

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Daløya er privat veg.  

Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

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

bebyggelse. Fritidstomt her vil kunne føye seg inn med øvrig 

bebyggelsesstruktur langs fylkesveien.  

Tiltaket ligger også nær gang-/sykkelveg og bussholdeplass. 

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

delvis innenfor 100m avstand til sjø.    

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

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

utvides. Nåværende definisjon av felt LNFR FB5 tillater bebyggelse 

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

annet markslag.  

Mtp. Landbruksareal og fritidsbebyggelse er det bedre å benytte annet 

markslag og avgrense område for spredt bolig/fritidsbebyggelse med 

nærhet til eksisterende adkomstveier, og slik at dette kan inngå i 

eksisterende bebyggelsesmønster. Det anbefales at LNF FB5-området 

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

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

beholdes, men området utvides.  

Formannskapets 

innstilling 
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(5) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16-2312-19 

Forslagsstiller Gunn Linda Klubben 

Gnr/Bnr (Grunneier) 46/3 

Dagens arealbruk Tjenesteyting 

foreslått formål LNF FB 

Areal (daa) Ca. 10,2  

 

Ønsker at området avsatt til offentlig 

tjenesteyting begrenses til ikke å gjelde deres 

eiendom. Ønskes avsatt til LNF FB.  

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Landbruk berøres ikke.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. Naturbeitemark av 

viktig verdi i nærheten til området.  

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

rett strekning langs fylkesvegen som er oversiktlig. 

Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert noe kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tilgang til grendehus i nærheten. For øvrig vil ikke 

forslaget ha noen innvirkning på barn og unge.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger inneklemt mellom veg, eksisterende 

bolig/fritidsbebyggelse og grendahuset. Det går noen 

stier og tråkk gjennom området fra grendehuset, som 

tyder på noe bruk.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendahus ligger som nærmeste nabo til arealet.  

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp på begge sider av fylkesvegen, uten 

busslomme. Leskur på ene siden av vegen.  
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Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse. Delvis utvidelse til LNF FB vil være i 

tråd med omkringliggende struktur.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at den 

nærmeste delen av tomta vil være i gul støysone. Store 

deler av arealet ligger innenfor moderat og usikker sone 

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

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Fastboende vil potensielt få fritidsbebyggelse nærmere 

seg enn tidligere.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire og 

grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er fremdeles ønskelig at deler av området blir avsatt 

til tjenesteyting slik som i eksisterende arealplan. Det 

anbefales at deler av arealet benyttes til LNF FB og 

foreslår en omdisponering av deler av arealet som ikke 

benyttes til tjenesteyting (grendahus). Dette blir en 

utvidelse av tilgrensende område avsatt til LNF FB. 

Formannskapets innstilling   

 

(5) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16/2312-217 (A) 

Forslagsstiller Klubben grendalag 

Gnr/Bnr (Grunneier) Flere 

Dagens arealbruk LNF, LNF B, Offentlig tjenestyting og 

reguleringsplan 

foreslått formål LNF B 

Areal (daa) Ca. 134 daa 
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Kart gjeldende plan 

 

 

Området er i dag avsatt til LNF, LNF B, 

offentlig tjenestyting og vedtatt 

reguleringsplan.  

Deler av området er bebygd. Det ligger ett 

grendahus i området.  

Kart innspill 

 

 

Det er ett ønske om at området for spredt 

fritid- og boligbebyggelse utvides fra 

Klubbaveien og frem til Orsvika.  

Ubebygd LNF-område i sør er vurdert under 

innspill 16/2312-170. Innspillet berører også 

16/2312-19. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området består i hovedsak av åpen fastmark og bebygd 

areal. Det er registrert små arealer innmarsbeite. Disse er 

ikke del av ett større sammenhengende område, samt at 

de er delvis bebygd.  

Naturmangfold  Ingen registreringer på naturmangfold.  

 

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

strekning langs fylkesvegen som er oversiktlig. Fartsgrense 

er 60 km/t. Det er registrert fem trafikkulykker i nærheten, 

ingen siste 10 år. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ikke registrert noen kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tilgang til grendehus i nærheten. For øvrig vil ikke 

forslaget ha noen innvirkning på barn og unge. 

Ca. 14,5 km til Sistranda skole. Ca. 4,5 km til Nesset 

barnehage. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger mellom veg, eksisterende 

bolig/fritidsbebyggelse og sjø. Det går noen stier og tråkk 

gjennom området fra grendehuset, som tyder på noe bruk. 

Enkel tilgang til stinett innover øya.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendahus ligger som nærmeste nabo til arealet.  

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp på begge sider av fylkesveien, uten busslomme. 

Leskur på ene siden av veien. ÅDT: 620. Asfaltdekke. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse. Delvis utvidelse til LNF FB vil være i tråd 

med omkringliggende struktur. 
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Vann og vassdrag  Området foreslått utvidet til LNF spredt ligger delvis 

innenfor 100-meter sonen. Det ligger flere 

boliger/fritidsboliger innenfor 100 meter fra sjø. En økt 

utbygging med samme avstand til sjø som eksisterende 

bebyggelse vurderes å ikke privatisere strandsonen 

ytterligere.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente forurensningsfarer. Området er registrert med høy 

aktomhet for radon.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire og grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omhandler allerede bebygd område i Klubben. Det er ikke 

spesielle natur-, kultur- eller landbruksinteresser innenfor området. Det 

ligger flere boliger/fritidsboliger innenfor 100 meter fra sjø. En økt 

utbygging med samme avstand til sjø som eksisterende bebyggelse 

vurderes å ikke bidra til ytterligere privatisering av strandsonen. 

Innspillet tilrådes. Byggegrense for LNF FB settes til 50 meter fra sjø.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

(6) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16-2312-113 

Forslagsstiller Lise Sørdal og Rune Anders Sandvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 45/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål LNF FB 

Areal (daa) 24,3 

  

 
 

Forslagsstiller ønsker å utvide LNF FB formålet. 

Det er tenkt 5 enheter. 
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Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

tilknyttet vei og ikke ligger innenfor 100m 

avstand til sjø.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Noe innmarksbeite berøres. Tomta består av åpen 

jorddekt fastmark. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

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

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

/sykkelveg. 

Kulturminner og kulturmiljø  Kulturminne vest for tomta. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Lang vei til skole/barnehage. 

Ingen gang-/sykkelveg. 

Området er ikke spesielt tilrettelagt for barn og unge, 

men blir en del av allerede utbygd grend. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er en del av viktig friluftsområde: 

Skjærgården fra Flatbremholmen-Anstein: 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

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

bærplukking og havørnsafari.   

 

Friluftsområdet er stort og tiltaket vil i liten grad 

begrense allmennhetens tilgang til friluftsområdet.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt offentlig VA, avstand 50-100m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Utfrøyveien: ÅDT 620, fartsgrense 60 km/t. 

Ingen gang-/sykkelvei. Bussholdeplass i nærheten – 

skolebuss til Sistranda skole. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tilgrensende områder er regulert til LNF FB og LNF F. 

Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Det er 

imidlertid lang vei til skole/barnehage og andre offentlige 

tjenester. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 
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Forurensing  Deler av tomta ligger innenfor gul støysone i Statens 

vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

Det går høyspentlinje gjennom området. 

 

Anbefaling 

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

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

arealreserve. Tiltaket er i tråd med omkringliggende strukturer, og 

bidrar til økt kapasitet i allerede utbygd område. Innspillet tilrådes 

derfor. 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-91 

Forslagsstiller Torbjørn Sørdal 

Gnr/Bnr (Grunneier) 45/6 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ikke oppgitt. 

  

 

Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

tilknyttet vei og ligger ikke innenfor 100m 

avstand til sjø. Det aktuelle området består av 

åpen fastmark.  

 

Forslagsstiller ønsker å bygge bolig. Ikke 

oppgitt antall enheter. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

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

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

Ingen registrerte ulykker de siste 10 årene. 

Ingen gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte. 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

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

til Nesset barnehage.  

 

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjærgården fra 

Flatbremholmen – Anstein: Skjærgårdsområde egnet for 

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

padling, eggsanking, bærplukking og havørnsafari.  

 

Tiltaket vil i liten grad begrense allmennhetens tilgang til 

turområder og strandsone.   

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

  Ikke oppgitt. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

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

bussholdeplass, 800 m til Gurvikdal bussholdeplass. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Område med spredt boligbebyggelse. Lang vei til skole/barnehage 

og nærbutikk. 

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger ikke i strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av tomta ligger innenfor gul støysone i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Boliger anses som uheldig på grunn av manglende gang-

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

bebygd i dag. 

Det ligger reserver gjennom allerede avsatte arealer i gjeldende 

arealplan, samt reguleringsplan i grenda. Innspillet tilrådes derfor 

ikke.  
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Formannskapets 

innstilling 

  

 

Arkivsaksnr. 16-2312-115 

Forslagsstiller Isak Gaustad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/2 

Dagens arealbruk LNFFB 

foreslått formål LNFFB 

Areal (daa) 7 

 

Tomta er avsatt til LNF-FB i gjeldende 

kommuneplan.  
 

Forslagstiller ønsker å sette opp ett hus eller 

hytte. 

 

 

Anbefaling 

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

både bolig og fritidsbolig.  

Formannskapets innstilling   

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-67 

Forslagsstiller Solveig P. Dahlø Gitmark 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/59 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 2daa 
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LNFR og LNFR FB5 (spredt boligbebyggelse).  

Bolig er oppført på tomten, brukt som 

fritidseiendom.   

 

Forslagsstiller ønsker å utvide felt LNF FB5 i KPA 

til å omfatte hele eiendommen, med begrunnelse 

at det er behov for å kunne utbedre eiendommen 

pga. vannskade og utsigning av terrasse innen de 

neste 5 år. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  En liten del av tomta er registret som innmarksbeite. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på selve tomta, men 

like nord for fv. er det registrer truede 

arter/ansvarsarter: vannrikse, storspove, jaktfalk, 

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

dvergfalk, gråsisik, furukorsnebb, skjærpippelerke, 

heipipelerke, gråtrost. 

Trafikksikkerhet  Boligen har adkomst fra fylkesvei 410, via felles adkomst 

til flere bolighus/gårdstun.   

Kort avstand til fylkesveien, opparbeidet uten 

gang/sykkelvei.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert ett automatisk fredet kulturminne i 

gårdstunet. Kulturlag, hustuft, bosetning, kulturlag fra 

førreformatorisk tid. Aktuell bygning er ikke registrert i 

SEFRAK-registeret. Tiltak for utbedring av boligen antas å 

ikke ha innvirkning på kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

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

Området betjenes av skolebuss 524. Tiltaket vil ikke 

påvirke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Det går traktorvei/sti gjennom området. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt VA-nett langs fylkesveien. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomstveien er privat veg. 

Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 
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Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Eksisterende bolig ligger ved Daløya som ikke anses å 

være et sentralt område. Nærområdet inngår i en 

boligstruktur med spredt bolig/fritids/gårdsbebyggelse. 

Tiltaket ligger nær bussholdeplass, men uten tilknytning 

til gang/sykkelveg.  

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

KPAs bestemmelser for strandsonen gjelder.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  LNF FB5 området er avgrenset mot sjø med hensyn til 

strandsonen. KPA sier: Eksisterende lovlige 

boligeiendommer i LNF-områder inngår i planen. 

Erstatningsbolig, tilbygg, påbygg eller underbygging på 

eksisterende lovlig etablert bolig kan tillates.  

 

Utbedring av bolig innenfor LNF/LNF FB5 vil derfor være 

tillatt ifølge eksisterende regulering. Ingen endring av 

avgrensning i LNFR FB5 vil være nødvendig for å utføre 

ønskede tiltak.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-100 (Nordskag) 

Forslagsstiller X-pro AS 

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

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål LNFRB (Spredt boligbebyggelse) 

Areal (daa) 5,5 
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Området ligger innenfor LNFR. 

 

Forslagsstiller ønsker å omregulere til LNFB og 

bygge ut ca. 2-3 boliger på Kverva.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Åpen jorddekt fastmark (AR50). Muligens beiteområde 

for sau.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. Kan være 

kystlynghei i området. 

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

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

ulykker med lettere skader. Måsøyvalvegen har 

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

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

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ca. 2 km til Nordskag med barnehage og skole. 

Flere boliger er planlagt i området. Det er ikke 

gang/sykkelveg, men skolebuss går langs Kvervavegen.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

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

kommune har god kjennskap til VA løsningen i området, 

herunder et nytt etablert minirenseanlegg i 2016/2017 

som sannsynligvis kan ivareta en god avløpsløsning for 

planlagte tomter. 

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

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted og ønsker 

opprettholdelse av bosetting i grendene. Det er ikke 

gang/ sykkelveg men bussholdeplass.   

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

bratt ned mot sjøen og boliger vil ligge tilbaketrukket 

pga. topografien.  

 

ROS-analyse 
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Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

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

skole og butikk. Vil mest sannsynlig bli bilbasert.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted og ønsker 

opprettholdelse av bosetting i grendene. Det er ikke 

gang/ sykkelveg, men bussholdeplass. Området ligger 

innenfor strandsonen. Grunnet arealreserver i området, 

samt hensynet til strandsonen frarådes innspillet. 

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-1 

Forslagsstiller Kristian Aanes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/45 og 64 

Dagens arealbruk LNFF 

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

for fritidsbebyggelse. Utvidelse av 

næringsområde til å inkludere ”Fjøstomta” 

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

Ca 2 dekar Næringstomt 

  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 
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Landbruk  

 

Nijos gårdskart: tiltaket berører deler av skrinn fastmark 

(beite) 

 

Naturmangfold   Naturbase;  

Ingen rødlistearter 

Ingen verneområder 

Ingen registrerte utvalgte naturtyper 

Hele fjøstomta og deler av LNFF-utvidelsen ligger 

innenfor definert strandsone. Den ligger også innerst i 

vågen, hvor vannutskiftingen trolig er mer begrenset, og 

hvor naturmiljøet er noe mer skjermet. 

 

 

(GisLink – strandsone) 

Trafikksikkerhet  Ingen fortau eller gang og sykkelveg. Fartsgrense 

fylkesvegen 80 km/t. 
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Registrert 4 drepte, 3 lettere og 2 alvorlig skadde på 

nærliggende strekning av fylkesvegen forbi området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte viktige kulturlandskap. Ingen registrerte 

automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, 

jfr. Riksantikvarens kulturminneregister. Titran står 

oppført som Kystsamfunn med krigsminner under nyere 

tids kulturminner- og miljø i Regional plan for 

kulturminner.

 

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

er ikke registrert i kartverket. Utbygging må hensynta 

disse. 

 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Viktige naturkvaliteter for hyttebrukere og fastboende. 

Noe areal vil privatiseres og utgå som bruks- og 

opplevelsesområde, men omgivelsene er rike og gir 

fortsatt gode forhold for barn og unges oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen statlig sikra friluftsområder, men kartlagt som 

svært viktig. Et viktig kulturhistorisk område, som egner 

seg bra til fotografering av både krigsminner og 

landskap. Landskapet er spesielt med tanke på å oppleve 

store havbårer. Rikt fugleliv. Området er tilrettelagt med 

informasjonstavler og kjentmannsmerkepunkt. Kan nås 

med bil fra riksvei 716 fra øst. 
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(Naturbase FK 00004586) 

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Kommunalt vann. Privat avløp. Kommunal vei. 

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

Ingen har fortau eller gang og sykkelveg. 

 

Næringstomta vil være avhengig av atkomst fra privat 

veg 

Næringsarealer  Fjøstomta ligger inntil eksisterende næringsområde 

(kommuneplan) 

Mineralressurser  Ingen spesielle – stort sett skrinn fastmark 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Stabben er spredt bebygd. Det antydes i søknaden ingen 

ting om hva slags næring som tenkes. Næringstomta vil 

kunne bli en del av et større næringsområde, avsatt i 

kommuneplanen, men som bare delvis er utbygd. 

 

Når det gjelder fritidsbebyggelsen så tolkes søknaden til å 

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

har et spredt bygningsmiljø og kan tåle noe mer 

bebyggelse, men ikke dersom karakteren i området 

endres.  

 

Tiltaket påvirker ikke befolkningsutviklingen (fast 

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

til å understøtte sosial og næringsstruktur der. 

Vann og vassdrag  Ingen spesielle 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Moderat aktsomhetsområde for radon 
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Fritidsbebyggelse krever ingen spesiell aktsomhet som 

forurensningskilde, men det er påkrevet at 

utslippsløsning blir godkjent. 

Næringstomta er mer usikker, da det ikke er angitt hva 

slags næring som er tiltenkt. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle – Næringstomta som ligger mot sjø må i 

så fall ha faste, varige bygningskonstruksjoner over kote 

+ 3 moh. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen skred eller rasfare. Områdene ligger i god avstand 

og høyde fra havet, er ikke spesielt eksponert mot været 

og ansees derfor ikke til å utsettes for springflo eller 

ekstremvær. 

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  1) Fjøstomta til næring 

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

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

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

i godkjente arealplaner for næringsutvikling/-etablering. Innspillet 

frarådes.  
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 2) Utvidelse av LNFF8. 

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

Det tilrådes å tilbakeføre område nærmest kulturminne Stabben fort til 

LNFR med tilhørende hensynssone.  

 

Avgrensning følger av uttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune, seksjon 

kulturminner:  

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

bevaring kulturmiljø), som vi mener ivaretar de vesentligste 

opplevelsesverdiene for Stabben fort. Som grunnlag for sonen er 

vektlagt bevaring av siktlinjer og sammenheng mellom 

kommandobunker og de 4 kanonstillingene samt ubrutt sikt mot sjøen. 

Mot vest er sonen vinklet slik at siktlinjen mot Slettringen fyr 

opprettholdes, da fyret ble benyttet som observasjonspost av 

okkupasjonsmakten og dermed inngår som del av det krigshistoriske 

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

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

siktlinjen fra kommandobunker og kanonstilling/sjøen opprettholdes. 

 

 

Uttalelsen er i sin helhet vedlagt sakspapirene.  

 

Formannskapets 

innstilling  
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Arkivsaksnr. 16-2312-8 

Forslagsstiller Kystplan 

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

Dagens arealbruk LNFR  

foreslått formål Boligbebyggelse og fritidsbebyggelse  

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

Kart gjeldende plan 

 

Kart innspill 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant 

Landbruk  Består i hovedsak av skrinn fastmark med mindre områder 

med jorddekt fastmark og myr. Ikke dyrka jord eller beite 

innenfor området. 

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

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

er i kategorien VU – sårbar. 

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

Utfrøyveien har ÅDT 620 (2017) forbi området og 

fartsgrense 80 km/t, atkomstveg til området har 

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

fylkesvegen ved avkjørselen til området. Med bakgrunn i 

ulykkesbeskrivelsene kan det antas at krapp kurvatur kan 

har hatt betydning for uhellene. Det er ikke registrert uhell 

i forbindelse med avkjørselen. Skadegrad er registrert som 

alvorlig, lettere skadd og uskadd.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap 

innenfor området. Like nord for foreslått planområdet 

ligger gården Norddal hvor fjøs, bryggerhus og våningshus 

er SEFRAK-registrert. 
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Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad 

tilrettelagt for barn og unge. Tiltaket vil beslaglegge og 

privatisere natur- og friluftsområde. Langt til skole og 

barnehage.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Natur- og friluftsområder uten tilrettelegging. Utbygging 

kan medføre mer forurensing fra støy og støv. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 15 meter til offentlig vannledning. Avløp til privat anlegg 

og ut i sjø. 

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

bussholdeplass: Strømøybotn ca. 3 km unna. 

Næringsarealer 0 Ikke aktuelt  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

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

Barnehage 5 km unna – Nesset. 

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

sjø. Området fra strandkanten opp til område for 

fritidsboliger er bratt og mindre tilgjengelig. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

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

skader fra havnivåstigning.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

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

attraktive områder for fritidsboligutbygging i nærhet til sjø og 

havutsikt. Grunnet arealreserver for fritidsbebyggelse anbefales 

innspillet avslått.  

 

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

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

dag. I nærområdet Klubben/Gurvikdal finnes arealreserver som kan 

benyttes.  

Formannskapets 

innstilling 
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3.4 NAUST 

 

Naust 1 
Arkivsaksnr. 16-2312-64 (Nordskag) 

Forslagsstiller Anita Øien Helmersen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/74 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Naust 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 

 

Området er regulert til LNF.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å få muligheten til å bygge 

naust/kai/brygge for å få tilgang til eiendommen 

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

(LNFF2 område). Tilsvarende som for 

naboeiendommene. Tiltaket omfatter kun naust. 

Hytte kommer som egen byggesak.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. Skrinn fastmark i AR5 

Naturmangfold  Ingen registrerte naturforekomster 

Tiltaket på land ligger innenfor strandsonen. Strandsonen 

har viktige økologiske funksjoner med spesielle 

leveområder for planter og dyr.  

Trafikksikkerhet 0 Ikke relevant. Kun adkomst med båt. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Naust her har ingen konsekvenser for barn og unges 

oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen kartlagte friluftsområder. Spredte naustbebyggelse 

kan være med på å gjøre strandsona mindre tilgjengelig.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kun snakk om naust. Tiltaket sier ingenting om behov for 

VA-tilgang.  

Infrastruktur/ samferdsel 0  Ikke relevant. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert mineralressurser.  
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Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Spredt 

fritidsboligbebyggelse med nausttilgang. 

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger i strandsona. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen forurensningsrisiko. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Naust må plasseres 

over kote 3 for havnivåstigning. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen aktuelle problemstillinger. 

 

Anbefaling 

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

andre tiltak, da dette vil medføre store terrenginngrep. 

Spredt naustbebyggelse er med på å privatisere 

strandsona, men med så få fritidsboliger som det er her 

er en større småbåthavn mindre aktuelt. Tiltaket 

anbefales. Allerede bebygde naust på naboeiendommer 

bør også avsettes.  

Formannskapets innstilling   

 

Naust 2 
Arkivsaksnr. 16-2312-18 

Forslagsstiller John Georg Lund 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/1 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsboliger/boliger/sjøhus 

Areal (daa) 5-6 daa 

 
 

 

Tiltaket omfatter etablering av 10 sjøhus, 4 

tomter til fritidsbebyggelse og 3 tomter til 

bolig/fritidsbebyggelse. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 
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Landbruk  Området er regulert til LNFR i kommuneplanens arealdel 

og gjeldende reguleringsplan. Området består av åpen 

fastmark.  

Naturmangfold  Det er registrert flere arter av særlig stor nasjonal 

forvaltningsinteresse i eller nær området, blant annet 

havørn, gråspett, gråsisik, bjørkefink, gråtrost og 

dvergfalk. 

 

Hele området ligger innenfor definert strandsone. 

Strandsonen har viktige økologiske funksjoner med 

spesielle leveområder for planter og dyr. 

Trafikksikkerhet  Planlagte tiltak ligger langs Høynesveien med en 

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

trolig lite trafikk i området. Det er ingen gang-

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

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. Titran er vurdert til 

kulturlandskap av stor verdi i Fylkeskommunens 

registrering av verdifulle kulturlandskap. Det bør 

vurderes krav til estetisk utforming av bebyggelse. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Nærmeste skole/barnehage ligger 15 km unna i 

Nordskag. Tilgrensende bebyggelse er fritidsboliger. 

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

gjeldende reguleringsplan er tilgrensende områder til 

tilaket regulert til friluftsområde. Tiltaket ligger utenfor 

regulert friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus i Titran ”sentrum”.  

Kommunalt vann 10-100 m. Privat avløp. 

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

Nordskag til Sistranda. 

Høynesveien er privat veg forbi tiltakene.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tall fra SSB viser at Titran-grunnkrets har hatt en 

befolkningsnedgang i perioden 2010-2016. Det må 

vurderes om det er behov for boligutbygging. 

 

Etablering av fritidsboliger i tråd med kommunens 

planstrategi om å styrke sin posisjon som 

fritidsboligkommune. 

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

omkringliggende strukturer. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor moderat til lavt 

aktsomhetsområde for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 
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Naturrisiko   Området for sjøhus ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom. 

Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter 3 ulike områder for 

bolig/fritidsbebyggelse, samt naust. 

 

Område for fritid legger opp til utvidelse av areal regulert 

til fritidsbebyggelse. Tiltaket er i tråd med 

omkringliggende strukturer.  

 

Sjøhusområdet ligger i tilgrensning til reguleringsplan og 

eksisterende naust.  

 

Område for bolig/fritid ligger innenfor reguleringsplan og 

er avsatt til LNF.  

 

De to første områdene foreslås avsatt i planforslag 

grunnet utvidelse av kapasitet i allerede bebygd område. 

Det anbefales at disse områdene inkluderes i 

omregulering av eksisterende plan, som også kan 

omfatte området for bolig/fritid.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Naust 3 
Arkivsaksnr. 16-2312-117 

Forslagsstiller Isak Gaustad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/2 

Dagens arealbruk LNF F6 og LNF 

foreslått formål Fritidsbebyggelse/Naust 

Areal (daa) 11 
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Tomta er avsatt til LNF F6 og LNFi gjeldende 

kommuneplan.  

Forslagstiller ønsker tre hytter med naust.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ingen kjente konsekvenser for havbruk. 

Landbruk  Ingen kjente konsekvenser for landbruk. 

Naturmangfold  Ingen kjente konsekvenser for naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Nært Stabbveien. Titranveien har ikke separat gang- og 

sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. Titran står oppført som 

Kystsamfunn med krigsminner under nyere tids 

kulturminner- og miljø i Regional plan for kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår. 

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

er heller ikke registrert som viktig i 

friluftslivskartleggingen. Nærhet til sjø for fritidsboliger 

anses som en fordel.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Opplyst at det er vann- og avløpsnett ved området. 

Kapasitet må vurderes før utbygging av feltet.  

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

møteplasser.  

Næringsarealer  Ingen konsekvenser for eksisterende næringsarealer 

Mineralressurser  Det er ingen kjente konsekvenser for mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Innspillet er delvis i tråd med eks. arealplan og innebærer 

en utvidelse av allerede påbegynt naustbebyggelse.   

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen, og dersom 

naust skal tilhøre fritidsbebyggelse vil området i mellom 

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

offentlig tilgjengelig.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente. 

Klimatilpasning  Plassering av naust ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 
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Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

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

av naustbebyggelse slik at disse går like langt på hver sin 

side av Innervågen anses som akseptabelt. Det 

forutsettes at området avsettes slik det er gjort tidligere, 

med et belte av LNF mellom fritidsbebyggelse og naust, 

for å sikre allmenn ferdsel i strandsonen.   

Formannskapets innstilling   

 

Naust 4 
Arkivsaksnr. XXX 

Forslagsstiller Formannskapet Frøya kommune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 16/2, 16/13 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Småbåthavn og naust 

Areal (daa) 1,6 daa 

Kart gjeldende plan 

 

Området er nå avsatt til LNF. Det er oppført 

en brygge i Kvervavika.  

Kart innspill 

 

Området ønskes avsatt til naust i rekke, samt 

småbåthavn i sjø.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området på land består av åpen fastmark (grått). 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for 

artsmangfold ved den aktuelle del av eiendommen. 

 

Trafikksikkerhet  Behov for opparbeidelse av adkomstvei på ca. 50- 60 

meter fra Straumskagveien. Veien er en smal grusvei med 

relativt høye stigningsforhold. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ikke registrert noen kulturminner. 
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Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ikke relevant. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen registrerte stier gjennom området. Topografi gjør at 

dette neppe er naturlig turområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann, privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Ikke opparbeidet adkomst til område. Eksisterende vei 

Straumskagveien er grusvei med ca 4 meter bredde, og 

tilkobling til Fv. 6460 ca 270 meter lengre bort.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Åpen fast mark, ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Nærområde har en blanding av fritids- og helårsboliger. 

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

Vann og vassdrag  Småbåthavn med tilhørende anlegg på land vil ligge 

innenfor 100 metersbelte fra sjø. Vil beslaglegge 

strandsone. Tiltaket kan medføre utfylling i sjø.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. Støyvarselkart fra Statens 

vegvesen viser at det ikke er noe støyproblematikk. 

Klimatilpasning  Vil kunne blir utsatt for framtidig havnivåstigning, og bli påvirket av 

stormflo.  

Levevilkår og 

folkehelse 

  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleiere og grunnforhold 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter småbåthavn og naustbebyggelse Omårdet har ikke 

registreringer med natur- eller landbruksverdier. Tiltaket vil omfatte 

utfylling i sjø. Det ligger flere områder avsatt til småbåthavn i 

nærheten. Flere av disse er utbygd med ingen restkapasitet (Kverva og 

Måsøvalen.) To områder er ikke utbygd (Måsøval – indre er foreslått 

tatt ut i ny KPA). Med bakgrunn av stor etterspørsel i området, samt 

lite restkapasitet på Nordskag/Kverva, tilrådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 

 Naust og flytebrygge Kvervavikbukta tas inn i planforslaget. 

 

 

Naust 5 
Arkivsaksnr. 16-2312-104 

Forslagsstiller Pål Georg Storø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 14/107 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Sjøhus/rorbu/småbåthavn 

Areal (daa) Ikke oppgitt. 
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Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

tilknyttet vei og ligger innenfor 100m avstand 

til sjø. Det aktuelle området består av åpen 

fastmark.  

 

Forslagsstiller ønsker å fortsette fyllingen i 

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

sjøarealet avsatt til småbåthavn. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Fylling vil komme i konflikt med anlegg i sjø. 

 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Sjøarealet er registrert som viktig naturtype, områdenavn 

Poll11. Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i 

bunnvannet. 

Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra Espenesveien med en ÅDT på 170 

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

de siste ti årene. 

Ingen gang-/sykkelveg. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ingen spesielle. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: 

Skjærgården fra Flatbremholmen – Anstein: 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

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

bærplukking og havørnsafari.  
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Tomta er bratt og tiltaket vil i liten grad begrense 

allmennhetens tilgang til turområder og strandsone.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

  Offentlig VA-nett, oppgitt avstand 4 m. 

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

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

bussholdeplass. 

Næringsarealer  Fylling vil komme i konflikt med anlegg i sjø. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består i dag av sjøhus, småbåthavner og 

næringsarealer og tiltaket er i tråd med omkringliggende 

struktur.  

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Sjøhus fører til 

privatisering av strandsonen, som ikke er ønskelig. 

Strandsonen i området er imidlertid bratt og lite 

tilgjengelig i dag. Omkringliggende områder er allerede 

bebygd. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av tomta ligger utenfor støysoner i Statens 

vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Eventuell fylling på ta hensyn til havnivåstigning.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

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

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

utbygging på samme grunneiendom. Innspillet vil gi en naturlig 

utvidelse av dette. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Naust 6 
Arkivsaksnr. 16-2312-150 

Forslagsstiller Alf Magne Skarsvåg 

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

Dagens arealbruk LNF spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse 

foreslått formål Naust 

Areal (daa) Ca. 8 daa  
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Området ligger i Tungvågen og er i stor grad 

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

næringsbebyggelse. 

Innspillet legger opp til at det kan bygges naust 

langs sjøen.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

Området er registrert som åpen fastmark (grå), 

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

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

miljøstatus.  

Trafikksikkerhet  Adkomst via fylkesvegen. Ikke opparbeidet fortau/gs-

veg. En ulykke med skadegrad lettere skadd de siste 10 

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

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert noen kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ikke relevant. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Område er registrert som et friluftsområde. 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 
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fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  

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

ønsket tiltak.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse, næring og båthavn.  

Vann og vassdrag  Tiltaket kan privatisere strandsonen, men tilgrensende 

område er allerede opparbeidet og bebygd.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk. Store deler av arealet ligger 

innenfor moderat og usikker sone for radon.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire og 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

Innspillet omfatter områder allerede bebygde områder 

med bolig, naust og småbåthavn. Nytt areal avgrenses 

derfor til området sør for etablert småbåthavn.  

Formannskapets innstilling   

 

 

3.5 NÆRING 

 

N 1 
Arkivsaksnr. 16-2312-72 

Forslagsstiller Stokholm Svendsen AS (på vegne av Johan 

Solstad) 

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

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Næringsformål 

Areal (daa) 2 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 
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Området liger på begge sider av Buavegen 

(kommunal veg), i Buamarka. I gjeldende KPA 

er planområdet regulert til LNFR- område.  

 

 

 

Området ønskes regulert som næringsområde, 

for bruk til camping/ oppstillingsplass for 

campingbiler.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

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

ikke registrert dyrka jord eller beiteareal.  

 

 

 

Naturmangfold  Området er ikke registrert som nasjonalt eller regionalt viktig 

naturområde. Vest for planområdet er det registrert hekkeområde for 

havørn. 

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

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

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

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

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

registrert trafikkulykker langs Buavegen ved planområdet i løpet av de 

siste 10 år.  
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Plassering av nye avkjørsler må planlegges med hensyn til nærliggende 

kryss, øst for planområdet.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner, kulturlandskap eller SEFRAK- 

registrerte bygninger i eller nært planområdet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg eller andre steder eller områder 

som er relevante for barn og unges oppvekstvilkår ved planområdet.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen inngår i Storfjorden/ Sandvassheia friluftsområde, som 

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

området som planlegges brukt til bobilcamping.  

 

 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

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

reguleringsområdet). Privat avløp. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler tilbud for myke trafikanter langs Buavegen. Trafikkmengden 

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

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

Næringsarealer  Innspillet omfatter areal avsatt til næringsformål det har vært 

etterspørsel på.  

Mineralressurser  Området er registrert som jorddekket fastmark, ikke registrert som 

mineralressurs.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

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

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

fritidseiendommer i nærheten, og kan styrke området som turistmål.  

Vann og 

vassdrag 

0 Ikke relevant.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Områder for bobiloppstilling kan medføre 

forurensningsfare i form av tømming av toalettanlegg og 

annen forsøpling. Arealet ligger innenfor sone høy 

aktsomhet for radon, men tiltak er ikke boligformål. 
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Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier behov for 

klimatilpasningstiltak i eller ved området.   

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

folkehelse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, 

kvikkleire, skredfare eller annet for området.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området vurderes å kunne reguleres som næringsområde 

og tilrettelegges for camping og bobilparkering uten at 

det innebærer store konflikter. Det må vurderes om det 

skal stilles krav til fasiliteter for avfallstømming for 

bobiler for å unngå fare for forurensning. Innspillet 

tilrådes. 

Formannskapets innstilling   

 

 

N 2 
Arkivsaksnr. 16-2312-69 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 12/1 

Dagens arealbruk Avsatt til LNFR- område i gjeldende KPA.  

Foreslått formål Næringsformål (havbruk) 

Areal (daa) Ca 100 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

 

Planområdet er per i dag regulert til LNFR- 

område.  
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Tiltaket innebærer bygging av nytt 

settefiskanlegg nordvest for eksisterende anlegg 

på Tverrvågen. I tilknytning til Det må også 

legges til rette for ny adkomsveg og annen 

nødvendig infrastruktur.  
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Tiltaket vil utvide produksjonskapasiteten på eksisterende 

settefiskanlegg på Tverrvågen.   

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

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

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

uproduktiv skog.  

 

Naturmangfold  Det er ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige naturtyper 

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

forvaltningsinteresse, ved sjøkanten rett nord for eksisterende 

settefiskanlegg. Veianlegget som planlegges for adkomst til utvidet 

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

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

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

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

registrert to ulykker med lettere personskade øst for krysset.  

 

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

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

Tuvnesvegen i forbindelse med reguleringsplanleggingen.  

 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke gjort registreringer av kulturminner eller kulturmiljø i 

området som foreslås omregulert. Det er to SEFRAK- registrerte 

bygninger øst for planområdet, som ikke påvirkes av tiltak.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Reguleringsområdet ligger i et større registrert friluftsområde; 

Skjærgården fra Flatbremholmen- Anstein. Skjærgårdsområde egnet 

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

padling, eggsanking, bærplukking og havørnsafari.  
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Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

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

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

Infrastruktur/ 

samferdsel 

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

er privat veg. Siden utvidet settefiskanlegg ligger forholdsvis langt 

unna befolkningssentra på Frøya, forventes det ikke økning i antall 

gående/ syklende i forbindelse med tiltaket.  

Næringsarealer  Tiltaket vil øke tilgangen på næringsareal for maritim virksomhet. 

Arealet utvikles i tilknytning til eksisterende tilsvarende virksomhet.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i området.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Tiltaket bidrar til å øke antall arbeidsplasser ved en eksisterende 

bedrift.  

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

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

tilgjengelig fra land. 

  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Deler av området ligger i aktsomhetsområde for flom. 

Flomfare må vurderes nærmere i forbindelse med 

detaljplanlegging av tiltak og utforming av bebyggelse og 

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

kvaliteter som kan knyttes til levevilkår eller folkehelse 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket vil gjøre det mulig å utvide eksisterende 

nærliggende virksomhet uten at dette medfører 

betydelige konsekvenser for miljø eller for aktuelle 

grupper. I tråd med planprogram ønskes utvidelse av 

allerede avsatte næringsområder. Tiltaket ligger nært 

ferskvannskilde (Tuvnesvatnet) som er avgjørende for 

virksomheten. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

 

 

N 3 
Arkivsaksnr. 16-2312-173 

Forslagsstiller Kristian Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/3 

Dagens arealbruk Næring og LNF. 

foreslått formål Næringsvirksomhet 

Areal (daa) Ca. 3,5 daa  
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Området ligger i Sandvik og er i stor grad 

regulert til LNF og næring  

 

Innspillet legger opp til næringsvirksomhet på 

område som i dag består av steinbrudd og 

bergknauser. Oppføring av lagerbygg/båtlager, 

evnt. andre funksjoner knyttet til småbåthavn.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

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

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

et område med åpen fastmark. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

miljøstatus.  
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Trafikksikkerhet  Adkomst Bremnesvegen som er en grusvei via fylkesvegen. Ikke 

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

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

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ikke registrert noen kulturminner 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

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

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er registrert som et friluftsområde. Skjærgårdsområde 

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

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

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Busstopp på begge sider av fylkesvegen.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Nærområdet består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse. Utvidelse av småbåthavn og fasiliteter knyttet 

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

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk. Forurensing fra næringsvirksomhet 

kan forekomme.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleiere og 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

Over halvparten av området er i dag regulert til 

næringsbebyggelse. Det er dermed lite problematisk å 

utvide området for næringsvirksomhet. Utvidelse av 

småbåthavn og fasiliteter knyttet til dette vil øke 

attraktivitet og er i tråd med planprogram. Innspillet 

tilrådes. 

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-168 

Forslagsstiller Monicha Seternes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 17/10 

Dagens arealbruk Næring 

foreslått formål Kombinert bolig/næring 

Areal (daa) - 
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Er regulert til næring i gjeldende 

reguleringsplan Sørskaget – Måsøvalen 

(2011). 

 

Arealet «Måsøvalbrygga» ønskes omsøkt til 

kombinert bolig og næringsformål. Dette for å kunne 

tilby overnatting til ansatte som jobber skift og som 

ikke har bostedadresse på Frøya. Gitt midlertidig 

dispensasjon nå.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  For tiltaket anbefales det at det gjennomføres en 

reguleringsendring.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16/2312-217 (B) 

Forslagsstiller Klubben grendalag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/14, 50/20, 50/5, 50/8. 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Næring 

Areal (daa) Ca. 29 daa 

Kart gjeldende plan 

 

Området er i avdag avsatt til LNF. Ubebygd.  

Kart innspill 

 

Innspillet beskriver at enkelte i grenda ønsker 

tilrettelegging for ett industriområde. Det er ikke 

beskrevet nærmere hviken type industri.  
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Området berører ett større sammenhengende område med 

fulldyrka jord. Innspillet berører også myr og åpen 

fastmark. 

 

Naturmangfold  Innspillet berører område hvor det er registrert arter med 

særlig stor og stor forvaltningsinteresse (sterkt truet (en), 

sårbar (vu) og nær truet (nt)): Observerte arter er vipe 

(en), storspove (vu) og stær (nt). 

 

 

 

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

strekning langs fylkesvegen som er oversiktlig. Fartsgrense 

er 60 km/t. Opparbeidelse av industriområde kan medføre 

økt trafikk i området. Det er registrert tre trafikkulykker i 

nærheten, ingen siste 10 år.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ikke registrert noen kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

  Grenda har hatt noe tilflytning siste år. Grendahus i 

nærheten. Avhengig av hvilken virksomhet som planlegges 
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an barn og unges oppvekstmiljø påvirkes gjennom økt støy 

og trafikk.   

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen registrerte stier gjennom området.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendahus i nærheten. Kommunalt vann, privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp på begge sider av fylkesveien, uten busslomme. 

Leskur på ene siden av veien. Fartsgrense 60km/t, ÅDT: 

620. Asfaltdekke.  

Næringsarealer  Innspillet vil øke tilgangen til næringsarealer i kommunen.  

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området ligger mellom og i nærheten av private boliger. 

Det er godkjent reguleringsplan for opp mot 26 boenheter 

på andre siden av veien. Avhengig av type industri kan 

innspillet redusere grendas attraktivitet.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Etablering av industri kan medføre økning av støy, støv og trafikk i 

nærområdet.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og 

folkehelse 

  Avhengig av type industri, kan levekår og folkehelse i nærheten 

påvirkes.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred og kvikkleire. Deler av 

området består av myr.  

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter ønske om etablering av industri i grenda Klubben. 

Området har store natur- og landbruksinteresser. Området har flere 

registreringer med rødlista arter, samt berører fulldyrka jord. Med 

bakgrunn i dette, samt at funksjonsblanding ikke er ønskelig, frarådes 

innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 
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3.6 OFFENTLIGE FORMÅL 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-137 

Forslagsstiller Frøya kommune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 15/80 

Dagens arealbruk Offentlig tjenesteyting 

foreslått formål Offentlig tjenesteyting 

Areal (daa) -   

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Formålet er allerede regulert til offentlig tjenesteyting. En 

eventuell endring må skje gjennom en 

reguleringsendring.  

Formannskapets innstilling   
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3.7 SJØRELATERTE FORMÅL OG ANDRE KOMIBINERTE FORMÅL 

 

SBH 1 
Arkivsaksnr. 16-2312-158 

Forslagsstiller Lars Meland 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/121 

Dagens arealbruk LNF F6 og nausttomter 

foreslått formål Fritidsbolig, nausttomter og 

flytebrygge/ilandstigingsbrygge. 

Areal (daa) 5 

 

Tomta er avsatt til LNF F6 og naust i gjeldende 

kommuneplan.  

 

Forslagstiller ønsker at mulighet for naust og 

fritidsbolig blir opprettholdt. Ønsker å bygge felles 

ilandstigningsplattform, alternativt flytebrygge i 

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

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

fritidseiendom. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ingen kjente konsekvenser for havbruket 

Landbruk  Ingen kjente konsekvenser for landbruk 

Naturmangfold  Ingen kjente konsekvenser for naturmangfold 

Trafikksikkerhet  Nært Stabbveien. Titranveien har ikke separat gang- og 

sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår. 

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

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

til sjø for fritidsboliger anses som en fordel.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Opplyst at det er vann- og avløpsnett ved området. 

Kapasitet må vurderes før utbygging av feltet.  
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Infrastruktur/ samferdsel  Akomst via Stabbveien som er smal, men har 

møteplasser.  

Næringsarealer  Ingen konsekvenser for eksisiterende næringsarealer 

Mineralressurser  Det er ingen kjente konsekvenser for mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Innspillet er delvis i tråd med eksisterende arealplan i 

forhold til område avsatt til naust og fritidsbebyggelse. 

Planprogrammet vektlegger at fritidsboliger, naust og 

områder avsatt til småbåthavn skal ligge i tilknytning til 

hverande.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste eller 

flytebrygge. Tiltaket innebærer forankring i sjø.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente.  

Klimatilpasning  Plassering av naust ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom. Faste bygningskonstruksjoner burde ligge på kote + 

3. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er ønskelig fra kommunens side at flytebrygger blir 

samlet. I tråd med planprogram vektlegges at områder 

avsatt til fritidsboliger, naust og småbåthavn ligger i 

nærheten av hverandre. Det ønskes felles 

flytebrygger/småbåtanlegg. Fradeling skjer ved egen 

fradelingssøknad til kommunen. Innspillet tilrådes.  

 

Det oppfattes hensiktsmessig å avsette indre deler av 

Innersundet til småbåthavn for å stadfeste eksisterende 

bruk. Areal avsatt til småbåthavn i Naftadjupet foreslås 

tatt ut av planforslaget.  

Formannskapets innstilling   

 

SBH 2 
Arkivsaksnr. XXX 

Forslagsstiller Formannskapet Frøya kommune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 16/2, 16/13 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Småbåthavn og naust 

Areal (daa) 1,6 daa 

Kart gjeldende plan Kart innspill 
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Området er nå avsatt til LNF. Det er oppført 

en brygge i Kvervavika.  

 

Området ønskes avsatt til naust i rekke, samt 

småbåthavn i sjø.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området på land består av åpen fastmark (grått). 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for 

artsmangfold ved den aktuelle del av eiendommen. 

 

Trafikksikkerhet  Behov for opparbeidelse av adkomstvei på ca. 50- 60 

meter fra Straumskagveien. Veien er en smal grusvei med 

relativt høye stigningsforhold. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ikke registrert noen kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ikke relevant. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen registrerte stier gjennom området. Topografi gjør at 

dette neppe er naturlig turområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann, privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Ikke opparbeidet adkomst til område. Eksisterende vei 

Straumskagveien er grusvei med ca 4 meter bredde, og 

tilkobling til Fv. 6460 ca 270 meter lengre bort.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Åpen fast mark, ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Nærområde har en blanding av fritids- og helårsboliger. 

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

Vann og vassdrag  Småbåthavn med tilhørende anlegg på land vil ligge 

innenfor 100 metersbelte fra sjø. Vil beslaglegge 

strandsone. Tiltaket kan medføre utfylling i sjø.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. Støyvarselkart fra Statens 

vegvesen viser at det ikke er noe støyproblematikk. 
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Klimatilpasning  Vil kunne blir utsatt for framtidig havnivåstigning, og bli påvirket av 

stormflo.  

Levevilkår og 

folkehelse 

  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleiere og grunnforhold 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter småbåthavn og naustbebyggelse Området har ikke 

registreringer med natur- eller landbruksverdier. Tiltaket vil omfatte 

utfylling i sjø. Det ligger flere områder avsatt til småbåthavn i 

nærheten. Flere av disse er utbygd med ingen restkapasitet (Kverva og 

Måsøvalen.) To områder er ikke utbygd (Måsøval – indre er foreslått 

tatt ut i ny KPA). Med bakgrunn av stor etterspørsel i området, samt 

lite restkapasitet på Nordskag/Kverva, tilrådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 

 Naust og flytebrygge Kvervavikbukta tas inn i planforslaget. 

 

 

SBH 3 
Arkivsaksnr. 16-2312-104 

Forslagsstiller Pål Georg Storø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 14/107 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Sjøhus/rorbu/småbåthavn 

Areal (daa) Ikke oppgitt. 

  

 

Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

tilknyttet vei og ligger innenfor 100m avstand 

til sjø. Det aktuelle området består av åpen 

fastmark.  

 

Forslagsstiller ønsker å fortsette fyllingen i 

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

sjøarealet avsatt til småbåthavn. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Fylling vil komme i konflikt med anlegg i sjø. 
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Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Sjøarealet er registrert som viktig naturtype, områdenavn 

Poll11. Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i 

bunnvannet. 

Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra Espenesveien med en ÅDT på 170 

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

de siste ti årene. 

Ingen gang-/sykkelveg. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ingen spesielle. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: 

Skjærgården fra Flatbremholmen – Anstein: 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

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

bærplukking og havørnsafari.  

 

Tomta er bratt og tiltaket vil i liten grad begrense 

allmennhetens tilgang til turområder og strandsone.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

  Offentlig VA-nett, oppgitt avstand 4 m. 

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

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

bussholdeplass. 

Næringsarealer  Fylling vil komme i konflikt med anlegg i sjø. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består i dag av sjøhus, småbåthavner og 

næringsarealer og tiltaket er i tråd med omkringliggende 

struktur.  

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Sjøhus fører til 

privatisering av strandsonen, som ikke er ønskelig. 

Strandsonen i området er imidlertid bratt og lite 

tilgjengelig i dag. Omkringliggende områder er allerede 

bebygd. 
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ROS-analyse 

Forurensing  Deler av tomta ligger utenfor støysoner i Statens 

vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Eventuell fylling på ta hensyn til havnivåstigning.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

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

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

utbygging på samme grunneiendom. Innspillet vil gi en naturlig 

utvidelse av dette. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

Havn 1 
Arkivsaksnr. 16-2312-169 (Nordskag) 

Forslagsstiller Monicha Seternes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 18/14 

Dagens arealbruk Næring  

foreslått formål Kombinert havn og næring 

Areal (daa) 5,5 

 

Området ligger i et område avsatt til næring med 

sjø rundt. Arealet tilhører Måsøval Fiskeoppdrett, 

samt flere grunneiere.  

 

Ønsker næringsformål på land, 

havneområde i sjø. 

 

Vurdering av konsekvenser 
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Havbruk 

 

Området kan bidra til attraktivt havneområde for 

tjenester innenfor havbruk. 

Landbruk 0 Sjø og bebygd 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta.  

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

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

ulykker med lettere skader. Måsøyvalvegen har 

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

ikke registrert noen ulykker.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Innspillet vil ikke endre barn og unges oppvekstsvilkår, 

da området også tidligere har vært benyttet til formålet.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er kommunalt VA-nett i nærheten. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst til næringsareal er tilrettelagt. 

Næringsarealer  Næringsarealene reguleres i et næringsområde. Dette er 

positivt.  

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted. En utvidelse av næring 

vil skape flere arbeidsplasser. 

Vann og vassdrag 

 

Innspillet vil avsette område i sjø til havneformål. Det 

angis å være gode havneforhold innenfor foreslått 

område. Strandsonen er her allerede utbygd. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

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

skole og butikk. Vil mest sannsynlig bli bilbasert.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted og ønsker 

opprettholdelse av bosetting i grendene. Området er godt 

egnet til havn og ligger skjermet til. En utvidelse av 

næring og havn kan føre til økt sysselsetting. Dette anses 

som positivt for området. Det er i tråd med planprogram 

å videreutvikle allerede avsatte næringsområder. 

Kombinert næring og havn anbefales. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

FH Sandvik 
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Arkivsaksnr. 16-2312-172 

Forslagsstiller Kristian Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/3 

Dagens arealbruk Kombinert småbåt- og fiskerihavn og næring. 

foreslått formål Småbåthavn 

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

 

Området ligger i Sandvik og er i stor grad 

regulert til Næring og kombinert småbåt- og 

fiskerihavn 

 

Innspillet legger opp til at dagens småbåt- og 

fiskerihavn kan utvides til 58 faste plasser og 12 

gjesteplasser.  

 
 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

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

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

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

miljøstatus.  

Trafikksikkerhet  3 ulike adkomstveier. Adkomst Bremnesvegen som er en grusvei 

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

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

Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ikke registrert noen kulturminner. 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

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

Folkehelse/ Friluftsliv  Område er registrert som et friluftsområde. Skjærgårdsområde 

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

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

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  
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Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Opparbeidet private veier fra fylkesvei.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og fritidsbebyggelse. 

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

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleiere og 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

En utvidelse av dagens småbåthavn anses som positivt 

og er i tråd med planprogrammet i Kommuneplanens 

arealdel. Innspillet tilrådes. 

Småbåthavn krever parkeringsplasser og lagring. Ses i 

sammenheng med andre innspill på området.  

Formannskapets innstilling   

 

Natur 1 
Arkivsaksnr. 16-2312-211-1 

Forslagsstiller Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag 

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

Dagens arealbruk Naturområde i sjø, FNF og FFNAF 

foreslått formål Naturområde i sjø, FNF 

Areal (daa)  

 

Området har i dag avsatt to områder til 

FNF – Naturområde, utenfor Titran og i 

Storfjorden. 

 

Området dekker flere viktige friluftsområder. God 

tilgjengelighet i strandsonen, uten ferdselsrestriksjoner. 

Mange hytter og fritidsboliger. Ønsker å bedre vilkårene 
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for sjøørretten som gyter i Blakstadvassdraget. Ivareta 

fuglelivet bedre.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Det er registrert to godkjente akvakulturanlegg ved 

Gåsholman. Endring av arealformål til naturområde vil 

være i konflikt med eksisterende arealbruk på dette 

stedet.   

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Det er registrert mange funn av arter på de ulike 

holmene. Området har også mange forekomster av 

tareskog.  

Trafikksikkerhet 0 Ikke relevant 

Kulturminner og kulturmiljø  Slettringen er registrert som kulturminne. Formålet er 

ikke i konflikt med dette.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

0 Ikke relevant 

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

registrert som friluftslivsområder.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer  Det er registrert to lokaliteter for akvakultur innenfor 

området som ønsket avsatt til naturområde. Det er avsatt 

noe næringsareal på Titran som har kaivirksomhet og 

behov for nærhet til sjøen.  

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

0 Ikke relevant 

Vann og vassdrag  Arealforslaget vil ikke komme i konflikt med 

vannressurser, vann eller vassdrag.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealformålet vil ikke bidra til økt forurensning og det er 

ikke registrert forurensning som påvirker arealformålet.  

Klimatilpasning  Området vil bli berørt av havnivåstigning, men formålet 

vil ikke bli påvirket. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil potensielt være forbedrende for folkehelsen. 

Naturrisiko   Det er ikke fare for skred eller andre typer naturrisiko 

innenfor området.  
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Anbefaling 

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

biologiske mangfoldet og friluftslivet kan anbefales. Deler 

av forslaget er i midlertidig i konflikt med eksisterende 

akvakulturlisenser. Ved å begrense området til 

Blakstadvassdraget og området rundt Titran vil man 

likevel kunne sørge for god fremkommelighet for 

friluftslivet i området, samt ta vare på det biologiske 

mangfoldet under vann. Innspillet tilrådes delvis. 

Formannskapets innstilling   
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Natur 2 
Arkivsaksnr. 16-2312-211-2 

Forslagsstiller Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag 

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

Dagens arealbruk Naturområde i sjø, FNF, NFF og FFNAF 

foreslått formål Naturområde i sjø 

Areal (daa)  

 

Fire områder allerede avsatt til 

Naturområde i sjø. 

 

Større naturområde kan ses på som en styrking av 

allerede klassifiserte naturområder. Vil være mer 

robust mot forstyrrelser.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Det er registrert godkjente akvakulturanlegg på utsiden 

av det som er foreslått som naturområde i sjø. Disse 

kommer ikke i direkte konflikt med forslaget.  

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Det er registrert mange funn av arter på de ulike 

holmene. Området har også større sammenhengende 

forekomster av tareskog, kamskjell og skjellsand. 

Naturreservatet Vassholmen ligger innenfor området.  

Trafikksikkerhet 0 Ikke relevant 

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kjente kulturminner innenfor området.   

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

0 Ikke relevant 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er registrert som et viktig friluftsområde.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer  Det er ikke registrert næringsvirksomhet innenfor 

foreslått område.  

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

0 Ikke relevant 

Vann og vassdrag  Arealforslaget vil ikke komme i konflikt med 

vannressurser, vann eller vassdrag.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Arealformålet vil ikke bidra til økt forurensning og det er 

ikke registrert forurensning som påvirker arealformålet.  

Klimatilpasning  Området vil bli berørt av havnivåstigning, men formålet 

vil ikke bli påvirket. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil potensielt være forbedrende for folkehelsen. 

Naturrisiko   Det er ikke fare for skred eller andre typer naturrisiko 

innenfor området.  

 

Anbefaling 

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

biologiske mangfoldet og friluftslivet kan anbefales. Et 

naturområde må knyttes til å bevare biologisk mangfold 

og de eksisterende verdiene som ligger der. Det 

anbefales å utvide Toskjæra til også inkludere 

Grognflesa, samt utvide med deler av Humlingsværet 

mot vest. Dette anses som mer hensiktsmessig, enn å 

avsette hele Ytterhølen til naturområde i sjø. Innspillet 

tilrådes delvis. 

Formannskapets innstilling   

 

 

KBA 1 
Arkivsaksnr. 16-2312-170 

Forslagsstiller Kristian Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/3 

Dagens arealbruk LNF 

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

bebyggelse. 

Areal (daa) Ca. 390 daa  
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Området ligger i Sandvik og er i stor grad 

regulert til LNFR, i tillegg til noe næring.  

 

Innspillet legger opp til at det kan bygges 20 

enheter fordelt på boliger og hytter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

Store deler av området er registrert som åpen fastmark 

(grå), mindre deler av området er registrert som 

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

(oransje) og bebygd (rosa) 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

Miljøstatus.  
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Trafikksikkerhet  Adkomst Bremnesvegen som er en grusvei via 

fylkesvegen. Ikke opparbeidet fortau/gs-veg. Ingen 

registrerte ulykker de siste 10 årene i området. ÅDT på 

400.  Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert noen kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

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

Folkehelse/ Friluftsliv  Område er registrert som et friluftsområde. 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

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

bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  

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

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse. En forlengelse av dette er i tråd med 

overordna mål for å styrke grendene. 

Vann og vassdrag 

 

Eiendommen grenser til sjø. Det er mulig å begrense 

bebyggelse til utenfor strandsonen. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk. Store deler av arealet ligger 

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

arealet er det høy radonfare. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire og 

grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 
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Innstilling  

 

 

 

 

 

 

Boliger: Området ligger langt unna nødvendige 

servicetilbud, men i nærheten av boligfelt på Sandvik. 

Det er i tråd med overordna plan å styrke grendene. 

Dette området anses ikke som sentralt og har heller 

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

 

Fritidsboliger: Fritidsboligene er tenkt i randsonen til 

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

overordna plan. Det finnes allerede avsatte områder til 

LNF FB i nærområdet med ledig kapasitet. Det ligger 

arealreserver for boligbygging i vedtatte 

reguleringsplaner i Sandvika og omkringliggende LNF FB-

områder. I tillegg er området i dag ubebygd. Innspillet 

tilrådes derfor ikke.  

Det er viktig at det ikke bygges på områder med dyrka 

mark og at strandsonen ikke privatiseres.  

Formannskapets innstilling  16-2312-170 Tas inn i planforslaget på grunn av 

interesse for feltet. 

 

KBA 7 
Arkivsaksnr. 16-2312-192 

Forslagsstiller Monicha Seternes/Måsøval fiskeoppdrett AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/13 

Dagens arealbruk Akvakultur 

foreslått formål Kombinert næringsbebyggelse og havn 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

Dagens formål Planlagt formål 

 

Området er regulert til akvakultur. Dette er 

Måsøval sitt tidligere settefiskanlegg og brukes 

i dag som lagerområde.  

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 

utbygging av kaianlegg i tilknytning til 

næringsbebyggelsen. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 
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Landbruk 0  Ikke relevant 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for 

artsmangfold ved den aktuelle del av eiendommen. 

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

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

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner innenfor den aktuelle 

delen av eiendommen.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Frøya 

strandsone med tilhørende sjø og vassdrag, fotturområde 

med muligheter for jakt og fiske. Hekkende havørn.  

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

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt VA-nett lang fylkesveien.  

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

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

en bussholdeplass ved avkjørsel til Hauganveien.  

Næringsarealer 

 

Innspillet vil bidra til økt areal avsatt til 

næringsvirksomhet, særlig innenfor havbruk. Bidrar til 

økt attraktivitet som næringskommune.  

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området ligger skjermet fra annen bebyggelse. Innspillet 

vil kunne bidra til økt sysselsetting.  

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

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Tiltaket vil være utsatt for havnivåstigning og stormflo.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  En regulering av kombinert næringsbebyggelse og havn 

kan anbefales. Det anses som positivt at næringsområde 

videreføres og benyttes til videre drift i tråd med 

planprogram. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling   

 

 

FT 1 
Arkivsaksnr. 16-2312-98 

Forslagsstiller Johan Solstad 
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Gnr/Bnr (Grunneier) 3/8 

Dagens arealbruk Formål: sjøhus/naust 

foreslått formål Sjøhus/naust, rorbu/næring 

Areal (daa) 1,0 daa 

  

 

 

Området utgjør felt for sjøhus/naust, og 

grenser til LNFR, mens areal for spredt 

fritidsbebyggelse er tilbaketrukket fra 

strandlinje (markeringen ‘LNFF5’ ligger feil). 

Like ved (innenfor samme eiendom) ligger et 

annet naustområde, tilknyttet småbåthavn. 

 Det ligger en gammel brygge innenfor 

området (ikke SEFRAK). Aktuell tomt har stor 

terrengforskjell og er registrert med skrinn 

fastmark.  

 

 

Grunneier driver fisketurisme i området og  

ønsker å dele av allerede avsatt felt for 

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

det kan tillates etablert utleieenheter.  

Området ønskes opparbeidet med vei-

forbindelse innenfor LNFR, og ca. 3 naust og 

to utleieenheter innenfor naust- og rorbu-

området. 

I Kart- og planforskriften reguleres rorbu i KPA 

enten som Fritids- og turistformål 1170 

(utleieenheter) eller Fritidsbebyggelse 1120. 

Næring 1300 (underformål hotell/overnatting) 

kan også benyttes. (vanligst på Frøya)  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Utsnitt av aktuell tomt er registret med skrinn fastmark 

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

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

Tiltaket berører ikke dyrka mark. Skrinn fastmark utgjør 

bratt helling mot naustområdet.  

Naturmangfold  Området ligger innenfor områdelokalitet for ansvarsart 

Havørn, med mer enn 25% av europeisk bestand i Norge. 
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Det beskrives at havørn raster i området. Tiltaket 

medfører ikke inngrep som kan true vandring/rasting.   

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

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

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på det aktuelle 

området.   

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Daløya 

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

bruk. Tiltaket vil ha virkninger for oppfattelsen av hva 

som er private/offentlige områder i strandsonen.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

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

holdeplass på fv. er betjent av bussrute 524.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

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

omkringliggende strukturer.  

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen, og innebærer 

fritidsbebyggelse. Tiltaket medfører privatisering i 

strandsonen i større grad en naustbebyggelse, men i 

begrenset omfang, kun 2 enheter og innenfor allerede 

avsatt område.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Tomta ligger i tilknytning til sjø og berøres av fremtidig 

havnivåstigning og stormflo.  

Etablering av utleieenheter må forholde seg til estimert 

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

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

over NN2000).  

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

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

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

eksisterende bryggebygning som ligger under kote 3 vil medføre 

noen utfordringer knyttet til flomsikring for sikkerhetsklasse F2.  

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

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

kvm.  

Adkomstvei vil ligge i bratt terreng og medføre noe 

terrenginngrep. 

Omfang av utleieenheter er lite, og det bygger oppunder 

eksisterende omkringliggende turisme-virksomhet. Innspillet 

tilrådes. 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-189 

Forslagsstiller Tone og Lars Måsøval 

Gnr/Bnr (Grunneier) 17/7 

Dagens arealbruk Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

foreslått formål Kombinert bolig- og fritidsformål 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Det er registert noe fulldyrka mark innenfor det foreslåtte 

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

grasproduksjon.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noe særskilt naturmangfold innenfor 

området. Grenser mot et område med kystmyr av viktig 

verdi.   

Trafikksikkerhet  Det er ikke tilbud til myke trafikanter langs vegene 

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

tilstrekkelig sikt fra antatt avkjøring fra Kverva.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kulturminner.  
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Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Det er regulert nærlekeplass i eks. reguleringsplan. 

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

overkant av 2km langs trafikert  veg til nærmeste 

nærmiljøanlegg (Nordskag).  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området grenser til friluftsområdet Sandvassheia.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett i nærheten. Frøya kommune har god 

kjennskap til VA løsningen i området, herunder et nytt 

etablert minirenseanlegg i 2016/2017 som sannsynligvis 

kan ivareta en god avløpsløsning for mulige tomter. 

Infrastruktur/ samferdsel  Dersom det skal etableres flere boenheter som benyttet 

stikkveg, bør denne vurderes oppgradert, både mtp. 

bredde og dekke.   

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted og ønsker oprettholdelse 

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

men bussholdeplass. Nærhet til flere store arbeidsplasser.   

Vann og vassdrag  Eksisterende bekk som renner ut i Måsøyvalen bør 

opprettholdes for å ta unna som drenering av 

myrområder rundt.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Områder nærmest fylkesvegen er innenfor gul støysone. 

Området ligger innenfor aktsomhetsområde for radon.  

Klimatilpasning  Bekk gjennom området ivaretar økt overvann.  

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

skole og butikk. Vil mest sannsynlig bli bilbasert. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Deler av området er allerede regulert til boligformål. 

Andre deler er allerde avsatt til kombinert formål i 

arealdelen. Det anses som å finnes tilstrekkelige avsatte 

arealer innenfor eksisterende arealplan og 

reguleringsplan i nærområdet. Innspillet frarådes derfor.  

Forhold knyttet til luftledning, potensiell dyrkbar mark og 

trafikksikkerhet og støy må vurderes nærmere i en 

eventuell reguleringsplan av allerede avsatte områder.     

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-191 (Nordskag) 

Forslagsstiller Monicha Seternes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 16/16 

Dagens arealbruk LNF spredt bolig- fritids og næringsbebyggelse 

foreslått formål Kombinert bolig- og fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 18 daa 
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Eiendommen er i dag registrert som LNFR og 

naust og er bebygd med naust og bolighus.  

 

Forslagsstiller ønsker å omregulere til området 

kombinert bolig- og fritidsformål med inntil 10 

enheter i likhet med eiendommen den grenser 

mot nord. Naustområdene i innspill nr. 186 

rett nord for området vil tilbys som en pakke 

ved salg av bolig.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Åpen jorddekt fastmark, bebygd område, dyrka og skog 

(AR5). Benyttes som beiteområde. Innspillet gjelder del 

av grunneiendommen uten dyrka jord.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta.  

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

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

ulykker med lettere skader. Måsøyvalvegen har 

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

ikke registrert noen ulykker. Det er ikke gang/sykkelveg.   
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Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ca. 2 km til Nordskag med barnehage og skole. 

Flere boliger er planlagt i området. Det er ikke 

gang/sykkelveg, men skolebuss går langs Kvervavegen.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett i nærheten. Frøya kommune har god 

kjennskap til VA løsningen i området, herunder et nytt 

etablert minirenseanlegg i 2016/2017 som sannsynligvis 

kan ivareta en god avløpsløsning for planlagte tomter. 

Infrastruktur/ samferdsel  Det må opparbeides infrastruktur fra hovedvei.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted og ønsker 

opprettholdelse av bosetting i grendene. Det er ikke 

gang/ sykkelveg, men bussholdeplass.   

Vann og vassdrag 0 Ikke aktuelt 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

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

skole og butikk. Vil mest sannsynlig bli bilbasert.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Boligtomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis 

man ser på Nordskag som et tettsted og ønsker 

opprettholdelse av bosetting i grendene. Det er ikke 

gang/ sykkelveg, men bussholdeplass.  Området er 

allerede avsatt til LNF med åpning for spredt utbygging. 

Det anses som tilstrekkelige arealreserver i området i 

eksisterende arealplan og vedtatte reguleringsplaner ved 

å videreføre LNF B i arealplanen. Innspillet frarådes. 

Formannskapets innstilling   

 

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-87 

Forslagsstiller Terje Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/10 

Dagens arealbruk LNFR / LNFR – FB15 

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

småbåthavn 

Areal (daa) Gnr/bnr 3/1: 126,1 daa  
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Aktuelt område: 3,8 daa 

  

 

Utsnittet markerer hele gnr/bnr 3/10. Tomten 

ligger innenfor LNFR/ LNFR FB15, samt område 

for naust. Tomten ligger innenfor 100m fra sjø, 

og er registrert med skrinn fastmark, jorddekt 

fastmark og myr i AR5.  

 

Innspillet er også fremmet til forrige rullering 

av KPA, da sammen med grunneier av 

naboeiendom 3/18. Forslagsstiller stiller seg 

undrende til at FB15 omfatter arealer innenfor 

3/18.  

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 

utbygging av bolig-fritidsbebyggelse, samt 

naust og marina(småbåthavn) 

 

Det foreslås en mindre endring ved definert 

naustområde, pga terreng.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Eiendommen er svært stor. Utsnitt av aktuell tomt som forslagsstiller 

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

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

Tiltaket vil ikke berøre landbruksarealer og innmarksbeite, men skrinn 

fastmark er vanligvis utmarksbeite.  

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

aktuelle del av eiendommen. 

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

Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg.  
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Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner innenfor den aktuelle delen av 

eiendommen.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Frøya strandsone med 

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

Hekkende havørn.  

Tiltaket vil kunne gi allmennheten tilgjengelighet til turområde i 

strandsonen, men vil også kunne redusere andelen områder som ligger 

lengre enn 50 m fra bebyggelse, se punkt Vann.   

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt VA-nett lang fylkesveien.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

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

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

bussholdeplass ved avkjørsel til Hauganveien.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

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

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

med mulighet for å benytte fasiliteter i eksisterende naustområde.   

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen.  

 

Kartlegging av potensielt tilgjengelig strandsone, markerer hele området. 

Tiltak i området vil redusere andel strandsoneareal som ligger mer enn 

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

reduksjon i dette arealet, se vurdering Rambøll.  

Foreslåtte fritidsboliger vil ligge utenfor 100m avstand til sjø.  

Foreslått naustbebyggelse vil ligge innenfor strandsonen.  

Forslag til endringer innebærer småbåthavn i tilknytning til naustområde.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Tiltaket medfører tiltak som småbåthavn og naustbebyggelse langs 

strandlinje som vil være utsatt for havnivåstigning og stormflo. 
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Sjøhus/naustbebyggelse er i sikkerhetsklasse F1, som krever at 

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

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Fritidsboliger og Strandsone:  

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

er avgrenset mot sjø for å markere byggegrense mot strandsonen. 

Avgrensningen ligger derimot stedvis i større avstand enn 100m til 

sjø.  

Bildet under viser forholdet mellom eksisterende avgrensning av FB15 

og strandsonen markert i grønt.  

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

av åsen, dermed kan bebyggelsen ligge tilbaketrukket, men med 

utsikt. Forslagsstiller begrunner også foreslått plassering av bygg med 

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

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

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

byggehøyder og synlighet fra Veisfjorden må undersøkes nærmere 

ved søknad om tiltak.  

 

Småbåthavn/naustområde: 

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

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

terrengmessig utfordrende for etablering av sjøhus og utvidelse av 

dette begrunnes med historisk bruk og egnethet terrengmessig.  

 

Utvidelse av eksisterende naustområde anbefales ikke, siden 

terrenget er utfordrende også for adkomst vei og etablering av 

adkomst vil medføre store terrenginngrep i strandsonen. Grunnet liten 

utbygging i området anbefales det at det ikke avsettes område for 
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småbåthavn. Jamfør planprogram bør disse legges i nærheten av 

utbyggingsområder for bolig/fritid.  

 

Området avsatt i innspillet foreslås avslått, samt at allerede avsatt 

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

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

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

terrenginngrep og fremføring av teknisk/kommunal infrastruktur. 

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

vedtatt planprogram. 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-86 

Forslagsstiller Oddvar Espnes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 13/2 

Dagens arealbruk LNFR, noe avsatt til bolig. 

Foreslått formål Bolig/fritid. 

Areal (daa) 50 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Planområdene ligger på vestsiden av 

Valavatnet på Nordskag. Området er 

regulert til LNFR i gjeldende KPA. 

Planområdet er per i dag ubebygd. 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge på to områder. 

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

Område 2 skal ha 4-5 hytter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Det er registrert skog, dyrka jord og innmarksbeitearealer innenfor 

planområdet i AR5 fra NIBIO.  

 

 

Naturmangfold  Det er ikke registrert rødlistearter eller arter av forvaltningsinteresse 

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

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

Ingen gang-/sykkelveg. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner i området.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

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

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

imidlertid et trygt gang- sykkeltilbud langs Espnesveien. 

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Området ligger i det registrerte friluftsområde skjærgården fra 

Flatbreholmen -Anstein. Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, 

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

bærplukking og havørnsafari 

Og friluftsområde Engdalen – Stuvassdalen.   

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

bergkrystallgruve i Tuvnesvatnet 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

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

og nærbutikk er oppgitt til 4 km. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Espenesveien: ÅDT 170 og fartsgrense 80 km/t.  

Ca. 100 m til Valen bussholdeplass. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ingen registreringer av mineralressurser på området.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

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

boliger. Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. 

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

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

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

Område 2 ligger innenfor 50 meter fra ferskvann.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Statens vegvesens støysonekart viser at deler av området liger i 

gul støysone. Avbøtende tiltak for permanente boliger må 

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

Avbøtende tiltak må vurderes i byggesak for permanente boliger 

iht. TEK.  

Klimatilpasning  Ingen spesiell innvirkning. 

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesiell innvirkning.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  

 

 

Område 1: En del av området har innmarksbeite. Eiendommen 

grenser mot regulert boligfelt, og har dermed stor boligreserve.  

 

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

innenfor innmarksbeite.  Dette anses som negativt og vil ta store 

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

fritidsbebyggelse innenfor dette området. Ligger innenfor 50 m fra 

ferskvann.  

 

Innspillet anbefales derfor avslått.  
Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-114 

Forslagsstiller Isak Gaustad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/ 2  

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Båtplasser 

Areal (daa) 0,4 

 

Tomta er avsatt til LNF i gjeldende arealplan.  

 

 

Forslagstiller ønsker å avsette området til 2 

båtplasser. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ikke registrert havbruk på tenkt plassering.  

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Observert ærfugl på land. 

Trafikksikkerhet  Lav trafikkmengde, ingen egen løsning for gående og 

syklende.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kulturminner 
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Barn og unges oppvekst-

vilkår 

0 Ikke relevant 

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

av friluftsliv til vanns.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel  Enveiskjørt blindvei til bebyggelse. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Iht. overordnede planer er det ønskelig med større 

småbåthavner, fremfor små, private båtbrygger.  

Vann og vassdrag  Ingen kjente verdier i vannet ved lokaliteten.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Båtplasser kan gi lokale utslipp til sjø. 

Klimatilpasning  Båtplassene vil berøres av fremtidig havnivåstigning og 

stormflo.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  På bakgrunn av overordnet strategi om å samle småbåter 

i større småbåthavner anbefales ikke tiltaket å bli avsatt 

til småbåtanlegg i kommuneplanen.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-116 

Forslagsstiller Isak Gaustad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/2 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Lager 

Areal (daa) 7 

 

Tomta er avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan.  

 

Forslagstiller ønsker å ha vinterlagring av 

båter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ingen kjente konsekvenser for havbruket 

Landbruk  Ingen kjente konsekvenser for landbruk 

Naturmangfold  Ingen kjente konsekvenser for naturmangfold 

Trafikksikkerhet  En adkomstvei vil kunne ha tilstrekkelig sikt til begge 

sider. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området fremstår ikke særlig attraktivt for friluftsliv.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Opplyst at det er vann- og avløpsnett ved området.  

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

vinterlagringen. På grunn av topografien vil dette 

medføre mye sprengning for å lage et område plant, 

samt få tilkomst med veiforbindelse til Titranveien.  

Næringsarealer  Ingen konsekvenser for eksisterende næringsarealer 

Mineralressurser  Det er ingen kjente konsekvenser for mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Det ligger flere områder som benyttes til samme formål 

på Titran. Ved å tillate enda flere områder for båtlagring 

vil strukturen bli utflytende.  

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

hende at sundet må mudres. Dette vil ha negative 

konsekvenser.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente. 

Klimatilpasning  Lager er skissert i sjøkanten. Lagerplass vil berøres av 

fremtidig havnivåstigning og stormflo. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det eksisterer flere naustområder med ledig kapasitet på 

Titran i dag. Det anbefales å videreutvikle disse fremfor å 

åpne for nye områder.  

Formannskapets innstilling   

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-171 

Forslagsstiller Kristian Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Parkering/lager/oppstillingsplass 

Areal (daa) Ca. 3,5 daa  

 

Området ligger i Sandvik og er i stor grad 

regulert til LNFR, i tillegg til noe næring.  

Innspillet legger opp til at det kan etableres 

parkering, oppstillingsplass for båter og lagring. I 

nærhet til båthavnen.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 
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Landbruk  

 

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

Dette er negativt og ikke i tråd med overordna nasjonale 

føringer.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

miljøstatus.  

Trafikksikkerhet  Adkomst Bremnesvegen som er en grusvei via 

fylkesvegen. Ikke opparbeidet fortau/gs-veg. Ingen 

registrerte ulykker de siste 10 årene i området. ÅDT på 

400.  Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert noen kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ikke aktuelt 

Folkehelse/ Friluftsliv  Område er registrert som et friluftsområde. 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

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

bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Det er opparbeidet privat vei fra fylkesvei. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse. Fasiliteter for tilgang til sjø anses som 

positivt.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk. Store deler av arealet ligger 

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

arealet er det høy radonfare. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  
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Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleiere og 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

Det anbefales ikke at dyrka mark bygges ned for en 

parkeringsplass. Dette er ikke i tråd med nasjonale 

føringer. Innspillet frarådes. 

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

Forslagsstiller Monicha Seternes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 16/12 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Naust, kombinert fritidsbebyggelse og turist- og 

fritidsformål. 

Areal (daa) 18 daa 

 

Eiendommen er i dag registrert som LNFR og 

naust og er delvis bebygd med naust og 

bolighus.  

 

Forslagsstiller ønsker å omregulere til 

naustområde i strandsonen. Område sør for 

dette skal være regulert til Fritids- og 

turistformål i kombinasjon med 

fritidsbebyggelse. Innspillet gjelder 5-10 naust 

og 5-10 enheter hytter/utleiehytter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Åpen jorddekt fastmark og skog (AR5). Muligens 

beiteområde for sau.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. Kan blant 

annet være kystlynghei. 

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

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

ulykker med lettere skader. Måsøyvalvegen har 

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

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

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ca. 2 km til Nordskag med barnehage og skole. 

Flere boliger er planlagt i området. Det er ikke 

gang/sykkelveg, men skolebuss går langs Kvervavegen.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett i nærheten. Frøya kommune har god 

kjennskap til VA løsningen i området, herunder et nytt 

etablert minirenseanlegg i 2016/2017 som sannsynligvis 

kan ivareta en god avløpsløsning for planlagte tomter. 

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

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

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

sykkelveg, men bussholdeplass.   

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

bratt ned mot sjøen og fritidsboliger vil ligge 

tilbaketrukket pga. topografien. Naustene vil ligge i 

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

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

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

skole og butikk. Vil mest sannsynlig bli bilbasert.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er allerede avsatt flere områder i nærheten til 

naustbebyggelse, som ikke er bebygd. Det anbefales at 

disse bebygges før man åpner for ytterligere 

naustbebyggelse. Dette for å begrense privatisering i 

strandsonen.  

 Fritidsboligene vil få utsikt og kort vei til sjøen. Området 

er i hovedsak ubebygd. Ytterligere bebyggelse vil 

medføre privatisering og nedbygging av strandsonen. Det 

er tilstrekkelige arealreserver i nærliggende områder. 

Innspillet frarådes derfor.  

Formannskapets innstilling   
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1. BAKGRUNN 

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

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

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

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

beidet med planen. 

 

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

bindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og fore-

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

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

for vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

2. METODE 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens 

arealdel1. I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, revidert 

desember 2011. 

 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering 

av utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

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

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

 

1.1 Utredningstema 

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

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

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

basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 

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

Det faglige skjønnet er gjort av prosjektgruppe og referansegruppe. Deltakerne er beskrevet i 

planprogrammet. 
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Tema Utredningsbehov Konsekvensutred-

ninger 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes hvordan 

nye havbrukslokalite-

ter påvirker eksiste-

rende og hvordan 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Hvordan vil nye hav-

bruks-lokaliteter på-

virker de eksiste-

rende, og hvordan vil 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Verdisetting av områ-

der, dokumentere og 

illustrere dagens for-

hold. Bruk kompe-

tanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, regi-

streringer og annet 

kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større sam-

menhengende land-

bruksområder. Nye 

føringer for strengere 

jordvern og hvordan 

styre bebyggelse 

unna landbruksområ-

der slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av 

LNF-områder skal føl-

gende utredes: 

-Arealomfang 

-Type jordbruksareal 

(fulldyrka, overflate-

dyrka, innmarksbeite) 

samt jordkvalitet. 

- Jordens og skogens 

produksjonsevne (bo-

nitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige kon-

sekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt boligbebyg-

gelse 

Utredninger i henhold 

til AR5, beitekart og 

øvrige landbruks-

kart, landbrukssjef i 

kommunen og lokal 

kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan tiltak 

vil påvirke nasjonalt 

og regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man unngår 

oppstykking av områ-

der ved styre mot al-

lerede bebygde om-

råder. 

Utredninger skjer 

med bakgrunn i opp-

lysninger i naturba-

sen. Jf. Naturmang-

fold-loven skal det i 

alle forslag til nye til-

tak i kommuneplanen 

gis en vurdering og 

vektlegging av kon-

sekvensene samlet 

for naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kart-

databaser, lokal 

kunnskap, Miljøkon-

sulent i kommunen 

og lokal kunnskap. 

Trafikksikkerhet Se på områder med 

trafikksikkert tilbud, 

tilgang på gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode trafikk-

sikre tilbud. I hvilken 

grad utbyggingen på-

virker muligheten folk 

har til å gå til og fra 

skole, jobb, service-

funksjoner og handel. 

Hvordan vil foreslått 

arealbruk føre til økt 

transport-behov. 

Ta i bruk kartdataba-

ser, ulike regionale 

og lokale del- og te-

maplaner. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det tas kontakt med 

Fylkeskommunen for 

å se om områder bør 

settes av til hensyns-

soner. I hvilken grad 

vil foreslått arealbruk 

Konsekvensene av og 

konfliktpotensial ved 

planlegging av ulike 

tiltak. Se på kultur-

minner så vel som 

Kulturminnemyndig-

heter uttaler seg om 

kulturminner i plan-

områdene. Kart-

grunnlag og kunn-

skap i Askeladden 
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påvirke kultur-minner 

og kulturmiljø. 

kulturmiljøer og kul-

turlandskapet. 

brukes, Regional plan 

for kulturminner 

2013-2017. 

Barn og unges opp-

vekstsvilkår 

Se på registering av 

barnetråkk, tilgang 

på nærmiljøanlegg. 

Vurdere konsekven-

ser ved utbygging for 

nærmiljøanlegg, fri-

luftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det 

utføres kartlegging 

gjennom barne-tråkk, 

vurderinger viderefø-

res inn i detaljregule-

ring. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

Kartlegge viktige ut-

farts- og tur-områ-

der, områder med 

støy og støv fra ulike 

virksomhet og veitra-

fikk. 

I hvilken grad tiltaket 

ivaretar muligheter 

for friluftsliv og re-

kreasjon i nærområ-

det, direkte fra bolig. 

-I hvilken grad tilta-

kene påvirker kom-

munens rus og krimi-

nalitets-forebyggende 

tiltak.  

-I hvilken grad tilta-

ket medfører støy, 

støv og annen for-

urensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike 

regionale og lokale 

del- og temaplaner. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur tilknyt-

tet VA og hovedplan 

for vann- og avløp. 

Se på skolekretser og 

nedslagsområder 

Vurdere konsekven-

ser og tilbud av kom-

munale tjenester og 

infrastruktur med 

tanke på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med hoved-

plan for vann og av-

løp samkjøres med 

kommuneplanens 

arealdel 

Hovedplan for vann- 

og avløp. Skolebruks-

plan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale 

og kommunale lover 

og føringer. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge eksiste-

rende infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det fin-

nes gode nok tilbud 

til myke trafikanter, 

tiltak som kreves. Se 

om eksiterende infra-

struktur krever ut-

bygging, må allerede 

planlagt på plass 

først. 

Ta i bruk eksiste-

rende kartgrunnlag 

og lokal kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. Kart-

legge behov for ulike 

næringstyper og plas-

sering av disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et differen-

siert tilbud. 

Hvilke ulike nærings-

typer passer ulike 

steder og hvilke kon-

sekvenser støy, lukt 

og støv kan medføre. 

Se på nærområder i 

tilknytting til næ-

ringsområder. 

Utrede behov for 

ulike handel- og næ-

ringsområder. Strate-

gisk Næringsplan. 



 

  

 

 

 

 
 
 

6 

 

 

 

Mineralressurser Se på hvordan plan-

lagte tiltak påvirker 

mineral-forekomster. 

Hva er kommunens 

ressursbehov og hva 

kan tilbys? 

Vurdere påvirkninger 

på mineralforekoms-

ter og eksisterende 

anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

Kartlegge bo-set-

ningsmønster og be-

folkningsutvikling hos 

unge og eldre. 

Vurdere bosetnings-

mønster og befolk-

ningsmønster i ulike 

områder og befolk-

nings-sammenset-

ning. 

Befolkningsanaly-

ser/prognoser, mulig-

het for fortet-

ning/spredt bebyg-

gelse. Se på regio-

nale og nasjonale fø-

ringer, temaplaner. 

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og vann-

ressursene blir be-

rørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med vannres-

sursene, Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone. 

Ulike kartdatabaser, 

VA- avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

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

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjor-

der (avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, 

erosjon. 

 

2.1 Konfliktnivå 

Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi hvilken konflikt som kan forventes mellom fo-

reslått arealbruk og berørte verdier og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår 

under: 

 

 Ingen negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 
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3. INNSPILL FRA NABEITA VALGKRETS  

3.1 BOLIGFORMÅL 

 

B 2 
Arkivsaksnr. 16-2312-34 

Forslagsstiller Kystplan AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/23 (Håkon Grytvik) 

Dagens arealbruk LNFR/bolig 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 6,2 

Kart gjeldende plan 

 

Kart innspill 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant 

 

Landbruk  Åpen jorddekt fastmark, skog med særs høg bonitet og 1 

dekar innmarksbeiteområde vil bli berørt.  

Naturmangfold  Det er ingen registrerte arter i kartdatabasen. 

Trafikksikkerhet  Det etableres gang- og sykkelveg mellom Flatval og Na-

beita. Det bygges også ny veg mellom Nabeita og Frøya 

flyplass som skal stå ferdig høsten 2018. ÅDT på fv. 716 

er 1700. Det har vært to ulykker med skadegrad lettere 

skadd og uskadd. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert bosetningsspor fra Steinalderen. Denne 

har automatisk fredning, og det må enten gjennomføres 

arkeologisk utgravning eller området må sikres mot tiltak.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er utbygd på sør og østsiden. Området vil bli 

mer privatisert av tiltaket, men området er ikke noe ut-

preget område for barn og unge.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Nærhet til sjø og friluftsliv er i gangavstand.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann tre meters avstand 

Infrastruktur/ samferdsel  ÅDT 1700 og fartsgrense på ny veg antas å være 80 

km/t. Eksisterende vei har 50 km/t. 
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Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage og nærbutikk er 1,5 km. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy. Mulig støy fra flyplass og mo-

torsportsenter.  

Klimatilpasning  Vind og ekstremvær er utfordringer på Frøya.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

 

Anbefaling 

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

rette for å styrke grendene og dermed anses dette pro-

sjektet som positivt. Det er kort vei til barnehage, skole 

og nærbutikk. Utvidelsen er en mindre utvidelse av alle-

rede avsatt område for boligbygging. Innspillet tilrådes 

derfor.  

Formannskapets innstilling   

 

B 3 
Arkivsaksnr. 16-2312-135 (102,127) 

Forslagsstiller Hurran Villsau 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/6 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

  

 

Området er i dag regulert til LNF og benyttes 

til beite.  
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Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 3 ene-

boliger.  

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Deler av tomta består av overflatedyrka jord og benyttes 

i dag til beiteområde. Boligene vil ligge utenfor område 

med overflatedyrka jord.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fv716 (Sørfrøyveien) med fartsgrense 50 

km/t og ÅDT 1700. En ulykke registrert i de siste 10 

årene, skadegrad uskadd. 

Det er gang-/sykkelveg under bygging langs strekningen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Kort avstand til Nabeita oppvekstsenter. Gressbane like i 

nærheten.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke kartlagt som et friluftsområde.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA-nett, 300m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Sørfrøyveien: fartsgrense 50 km/t, ÅDT 1700. 

Gang-/sykkelvei under bygging. 

Kort avstand til bussholdeplass. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Tilgren-

sende område er regulert til boligformål. 

Mulighet for sjøutsikt. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant.  

 

 

 

 

 

ROS-analyse 
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Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart. Ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området anses som sentralt og tiltaket er i tråd med om-

kringliggende struktur. Dyrka jord bør unngås. Formåls-

grensen legges derfor utenom dyrka jorda. Det anbefales 

å se på høyere utnyttingsgrad ved regulering av området. 

Innspillet innebærer en mindre utvidelse av allerede av-

satt og utbygd område. Det innstilles positivt til innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

 

B 4 
Arkivsaksnr. 16-2312-11 

Forslagsstiller Kristian Joel Karlsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 9/3 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ca. 106,1 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området består av åpen fastmark og myr. Arealet er avsatt 

til LNF i kommuneplanens arealdel, men benyttes ikke til 

landbruk. Tomt A grenser til jordbruksareal i øst. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Det er opparbeidet gang-/sykkelveg langs sørsida av Fyl-

kesveien. Området ligger på en rett strekning langs fylkes-

vegen som er oversiktlig. Fartsgrense er 60 km/t.  

Det er registrert flere ulykker på strekningen og nærmeste 

gangfelt over fylkesveien er ved Nabeita oppvekstsenter i 

vest.  
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Kulturminner og kulturmiljø  Tomt C grenser til automatisk fredet kulturminne i øst. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området grenser til barnehage og idrettsanlegg i vest, ek-

sisterende boliger i øst.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Deler av tomt A inngår i kartlagt friluftsområde av viktig 

verdi. Det er ingen merkede stier innenfor området.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus ca. 0,5 km vestover. Frøya sykehjem i Hamar-

vik, ca. 2 km østover. Skole og barnehage i umiddelbar 

nærhet. Butikk og bensinstasjon i nærheten. 

Infrastruktur/ samferdsel  Gåavstand til Nabeita oppvekstsenter. Det er opparbeidet 

gang-/sykkelveg langs fylkesveien fram til oppvekstsente-

ret.  Nærmeste busstopp er på oppvekstsenteret tilgren-

sende areal A, samt Hamarvika, ca. 1,3 km østover på Fyl-

kesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området ligger inneklemt mellom eksisterende boligbebyg-

gelse, planlagt boligbebyggelse og barnehage/skole. Bolig-

bebyggelse på de foreslått tomtene vil være i tråd med om-

kringliggende struktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tomt A og B består av større myrområder med flere mindre 

bekker. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at deler av tomta 

nærmest fylkesvegen vil vær ei gul støysone. Deler av tomt 

B ligger innenfor høy aktsomhetsgrad for radon. Tomt C 

ligger innenfor høy og moderat til lav aktsomhetsgrad. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området legger opp til boligbebyggelse tilgrensende eksis-

terende boliger og i umiddelbar nærhet til oppvekstsenter 

og idrettsanlegg. Det er tilrettelagt med gang-/sykkelveg 

langs hovedveien fram til oppvekstsenteret. Tiltaket ses på 

som positivt. Tiltakene medfører omdisponering av myrom-

råder. 

 

Det er ikke oppgitt type boliger eller antall boliger. Dette 

må avklares gjennom reguleringsplan. Områdene ligger i 

tilknytning til allerede utbygde arealer og vil derfor bidra til 

fortetting i tråd med planprogram. Alle tre områder i inn-

spillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

B 4 
Arkivsaksnr. 16-2312-126 

Forslagsstiller Kim Krutvik Lund 

Gnr/Bnr (Grunneier) 9/8 
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Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig og næring 

Areal (daa) 44 daa bolig og 23 daa næring 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

 

Området ligger vest for Hammarvika, på sørsi-

den av Sørfrøyveien. I gjeldende KPA er områ-

det regulert som eksisterende LNFR.  

 

Planområdet foreslås brukt delvis til næringsfor-

mål og delvis til bolig. Foreslått næringsareal er 

på 23 daa, og boligareal 44 daa.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  

 

AR5 fra NIBIO viser at planområdet dekker ca. 7 daa fulldyrka jord, 

ca. 9 daa overflatedyrka jord og ca. 11 daa innmarksbeiteområde. 

Forøvrig består området først og fremst av åpen skrinn fastmark.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert statlig vernede naturområder som berøres av 

planforslaget. Det er ikke registrert viktige eller svært viktige naturty-

per som berøres. Det er observert flere fuglearter av særlig stor for-

valtningsinteresse og en truet fugleart (Storspove) som raster i områ-

det.  
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Trafikksikkerhet  Boligområdet ligger innen kort gangavstand fra Nabeita oppvekstsen-

ter med skole og barnehage. Sørfrøyveien må krysses for å nå fram til 

oppvekstsenteret. Det er etablert trygt krysningspunkt med 40 km/t 

fartsgrense og fysisk fartsdemping.  

Utbygging av boliger og næringsareal vil gi økt trafikk i Sørfrøyveien. 

Trafikkbidrag fra næringsvirksomhet vil være avhengig av typen næ-

ring som etableres.  

Fartsgrensen på Sørfrøyveien forbi planområdet er delvis 40 og delvis 

60 km/t. Det er registrert en trafikkulykke med lettere personskade i 

siste 10- årsperiode rett vest for Nabeita oppvekstsenter. 

Kulturminner og kul-

turmiljø 

 Det er ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø innenfor planom-

rådet eller i umiddelbar nærhet.  

Barn og unges opp-

vekst-vilkår 

 Det ligger en mindre idrettsplass i umiddelbar nærhet til boligområdet. 

Ved Nabeita oppvekstsenter er det registrert to lekeplasser og et 

større idrettsanlegg.  

Folkehelse/ Frilufts-

liv 

 Det er ikke registrert at planområdet brukes til friluftsaktiviteter. Til-

rettelagt gang- sykkeltilbud langs Sørfrøyveien, lekeplasser, nær-

idrettsanlegg og større idrettsanlegg legger til rette for å gå eller sykle 

i forbindelse med hverdagsaktivitet, og aktiv fritid.  

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

 Det er opplyst om at avstanden fra planområdet til privat vann/av-

løpsnett er ca. 300 m. Boligområdet har umiddelbar nærhet til kom-

munale tilbud som skole og barnehage.  

 

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Innspillet ligger i tilknytning til allerede etablert g/s-vei, samt den som 

bygges nå.  

Tilgang til butikk via G/S-vei nordover. Det er etablert avkjørsler som 

må vurderes ved tiltaket.  

Næringsarealer  Planforslaget innebærer økning av næringsareal i tilknytning til eksis-

terende næringsområde (Nabeita industriområde). Det er ikke beskre-

vet hvilken type næring som planlegges, men siden næringsområdet 

ligger tett på eksisterende og planlagte nye boliger må det planlegges 

for å unngå negative konsekvenser i form av støy, støv eller trafikkbe-

lastning.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser innenfor planområdet.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvik-

ling/ struktur 

 Tiltaket ligger innenfor det definerte tettstedet Hamarvika. Nye boliger 

vil ligge innen kort avstand fra eksisterende skoler og barnehager og 

innen gangavstand fra nødvendige servicetilbud. Nye næringsarealer 

er en utvidelse av regulert industriområde, og vil kunne bidra med nye 

arbeidsplasser innenfor tettstedet.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av området ligger innenfor høy aktsomhetssone for Radon. 

Avbøtende tiltak for bygging av boligbebyggelse må avklares 

gjennom byggesak. Planlagt område for bolig ligger berøres ikke 

av Statens vegvesens støyvarslingskart.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell innvirkning på levevilkår og folkehelse fra boliger. 

Næringsvirksomhet kan ha negativ innvirkning på eksisterende og 

framtidige boliger.  
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Naturrisiko   Ingen spesielle farer knyttet til skred, flom eller annen naturrisiko 

registrert.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Næring: Endring fra LNFR til næring vil medføre bortfall av jord-

bruksareal i form av dyrka mark og beiteområder. Dette må iva-

retas gjennom regulering av området. Avsatt areal til næring gir 

et større sammenhengende nærings/ industriområde sammen 

med det regulerte Nabeita industriområde i vest, noe som er i 

tråd med vedtatt planprogram. Næringsvirksomhet kan gi ulem-

per for eksisterende og framtidig boligbebyggelse i form av støy, 

støv og økt trafikk avhengig av hvilken type næring som etable-

res. Gjennom reguleringsplan bør det settes rammer for type 

virksomhet, driftstid, buffersoner mot boligområder m.m., for å 

begrense eventuelle konflikter mellom arealbruk. 

 

Bolig: Endring fra LNFR til bolig vil medføre bortfall av jordbruks-

areal i form av dyrka mark og beiteområder. Dette må ivaretas 

gjennom en regulering. Boligområdet grenser til et regulert bolig-

område i sørøst, samt innspill 16/2312-11. Dette ses i sammen-

heng og vurderes som en fortetting i allerede utbygd område.  

 Området ligger godt til rette for at barn kan gå eller sykle til sko-

len. Boligutbygging i Hammarvika tettsted, innen gang- sykkelav-

stand til lokalt servicetilbud vil bidra til å styrke tettstedets funk-

sjoner. 

Innspillene tilrådes. 

 

Formannskapets innstil-

ling 

  

 

 

B 5 
Arkivsaksnr. 16-2312-93, 94 og 95 

Forslagsstiller Frøy Eiendom 

Gnr/Bnr (Grunneier) 9/1 (Bjarne Ulrik Johansen), 9/14 (Viviann 

Hammervik), 10/15 (Arnt Tore og Heidi Skars-

våg) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ca. 119 
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Området er i dag regulert til LNFR. 

 

Forslagstiller ønsker å bygge boliger på tre 

eiendommer sentralt i Hammarvika 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området består av åpen fastmark og myr. Arealet er avsatt 

til LNF i kommuneplanens arealdel, men benyttes ikke til 

landbruk. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Det er opparbeidet gang-/sykkelveg langs sørsida av Fyl-

kesveien. Området ligger på en rett strekning langs fylkes-

vegen som er oversiktlig. Fartsgrense er 60 km/t. Det må 

etableres trygg krysning over fylkesveien til g/s-vei. 

Det er registrert flere ulykker på strekningen og nærmeste 

gangfelt over fylkesveien er ved Nabeita oppvekstsenter i 

sørvest.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det ligger to automatisk fredet kulturminner i planområdet 

på eiendom 9/1. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området har kort avstand til barnehage, skole og idrettsan-

legg i sørvest. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Hele planområdet inngår i kartlagt friluftsområde av viktig 

verdi. Det er en del merkede stier innenfor området. Disse 

bør ivaretas. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus ca. 0,5 km vestover. Frøya sykehjem i Hamar-

vik, ca. 2 km østover.  

Infrastruktur/ samferdsel  Gåavstand til Nabeita oppvekstsenter. Det er opparbeidet 

gang-/sykkelveg langs fylkesveien fram til barnehagen og 

skolen.  Nærmeste busstopp er Hamarvika, ca. 1,3 km øst-

over på Fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området ligger tett opp til eksisterende boligbebyggelse og 

planlagt boligbebyggelse. Boligbebyggelse på de foreslått 

tomtene vil være i tråd med omkringliggende struktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Deler av området består av myrområder med mindre bek-

ker.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at planområdet 

ligger utenfor støysonen. Området ligger innenfor høy akt-

somhetsgrad for radon.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området legger opp til boligbebyggelse tilgrensende eksis-

terende boliger og nærhet til barnehage, skole og idretts-

anlegg. Det er tilrettelagt med gang-/sykkelveg langs ho-

vedveien fram til skole og barnehage. Det må tilrettelegges 

for trygg krysning av fylkesveien til g/s-vei. Tiltaket ses på 

som positivt. 

 

Det er viktig at det gjennomføres tiltak for kulturminner i 

tråd med kulturminneloven. Det er også viktig at turstiene i 

området bevares.  

Grunnet planlagt utbygging av kommunal infrastruktur til-

rådes det at området reduseres til å omfatte deler av 

g.nr./br.nr. 9/1 og 9/14. G.nr./b.nr. 10/15 tas ut av plan-

forslaget.  

Formannskapets innstilling   

 

 

B 6 
Arkivsaksnr. 16-2312-43 

Forslagsstiller Erling Nordhammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/279 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) 45 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 
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Eiendommen ligger på Nordhammar, i LNFR 

område. 

 

 

 

 

Området markert i blått ønskes regulert til bo-

ligformål. Forslagstiller ønsker å bygge ut ene-

boliger og flermannsboliger.  

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Deler av området består av fulldyrka jord, innmarksbeite 

og myr. Resterende areal består av åpen fastmark. Ut-

bygging på det aktuelle området vil føre til tap av 1,7 daa 

fulldyrka jord, 4,5 daa innmarksbeite og ca. 23,6 daa 

myr.  

 

 

Naturmangfold  Hele det aktuelle området ligger innenfor et område regi-

strert med flere arter av særlig stor forvaltningsinteresse.  

Store deler av området består av myr, som er en priori-

tert naturtype som må undersøkes for naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Området ligger ved fv714 med en fartsgrense på 80 km/t 

forbi det aktuelle området, 60 km/t sørvestover. Veien 

har en ÅDT på 1 940 (2017) og ingen gang-/sykkelveg i 

dag. Det er planlagt gang-/sykkelveg langs hele strek-

ningen.  
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Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvil-

kår. For barn og unge i planlagt område vil de ha tilgang 

til friluftsområder og området grenser til eksisterende bo-

ligområder. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke kartlagt som et friluftsområde men ligger 

nær strandsonen. Viktig å tilrettelegge for tilgjengelighet 

til sjø. 

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA-nett på nabotomten.  

Infrastruktur/ samferdsel  Det er ca. 2,5 km til Nabeita oppvekstsenter og ca. 3 km 

til Sistranda barne- og ungdomsskole.  

Ca. 400 m til nærmeste busstopp langs fv714. Fra buss-

stoppet er det bygd ut gang-/sykkelvei fram til Nabeita 

oppvekstsenter. Det er planlagt gang-/sykkelvei nordover 

til Sistranda. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens over-

ordnede prinsipper om utbygging i eksisterende områder 

langs gang-/sykkelveier. Kort vei til skole, barnehage, bu-

tikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. Boliger vil få 

sjø/havutsikt.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger ca. 100 meter fra sjøen. Viktig å tilrette-

legge for tilgjengelighet til strandsonen. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av området ligger innenfor høy aktsomhetssone for 

radon. Deler av området i nord ligger innenfor gul støy-

sone. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens over-

ordnede prinsipper.  

  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

Området ligger høyt og ut mot sjøen, trolig svært vindut-

satt. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i tilknytning til etablerte bo-

ligområder, skole og barnehage og er sånn sett i tråd med 

overordnede føringer. Utbygging vil føre til tap av jord-

bruksareal og beite, og store deler av området består av 

myr. Utbygging på jordbruksareal bør unngås. Innspillet 

tilrådes ikke.  

Formannskapets innstilling  Innspill 16-2312-43 og 16-2312-56 tas inn i forslaget da 

det vil knytte Hamarvik - Sistranda tettere sammen, og 

dette vil bli flotte utsiktstomter 
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B 7 
Arkivsaksnr. 16-2312-56 

Forslagsstiller Frode Riiber 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/8 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) 70 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

Eiendommen ligger på Nordhammar, i LNFR 

område i kommunedelplanen og kommunepla-

nen.  

 

 

Området ønskes regulert til boligformål. For-

slagstiller ønsker å bygge 50-60 enheter.   

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området består av åpen skrinn fastmark og myr. Delen 

som har beitemark og dyrka mark er ikke en del av plan-

forslaget. Store deler av området brukes til beiteområde i 

dag.  

 

Naturmangfold  Hele det aktuelle området ligger innenfor et område regi-

strert med flere arter av særlig stor forvaltningsinteresse. 

Vegetasjonstypen er kystlynghei og har et rikt artsmang-

fold, spesielt av fugler. Store deler av området består av 

myr, som er en prioritert naturtype som må undersøkes 

for naturmangfold.  
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Trafikksikkerhet  Området ligger ved fv714 med en fartsgrense på 80 km/t 

forbi det aktuelle området, 60 km/t sørvestover. Veien har 

en ÅDT på 1 940 (2017) og ingen gang-/sykkelveg i dag. 

Det er planlagt gang-/sykkelveg langs hele strekningen.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvil-

kår. For barn og unge i planlagt område vil de ha tilgang til 

friluftsområder. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Et større sammenhengende område, med flere merkede 

turstier. Det går stier til og fra trimhytter både på Nesset, 

Sistranda og Nabeita. Fiskevann, skøyteis på blant annet 

Hammarvatnet og Årlidalsvannet. Ellers brukes også områ-

det til bærplukking og jakt. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er privat vann og avløp på nabotomten.  

Infrastruktur/ samferdsel  Det er ca. 2,5 km til Nabeita oppvekstsenter og ca. 3 km 

til Sistranda barne- og ungdomsskole.  

Ca. 400 m til nærmeste busstopp langs fv714. Fra buss-

toppet er det bygd ut gang-/sykkelvei fram til Nabeita 

oppvekstsenter. Det må sikres trygg krysning av fylkesvei. 

Det er planlagt gang-/sykkelvei nordover til Sistranda. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overord-

nede prinsipper om utbygging i eksisterende områder 

langs gang-/sykkelveier. Kort vei til skole, barnehage, bu-

tikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. Boliger vil få 

sjø/havutsikt.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger ca. 100 meter fra sjøen. Viktig å tilrette-

legge for tilgjengelighet til strandsonen. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av området ligger innenfor høy aktsomhetssone for 

radon. Deler av området i nord ligger innenfor gul støy-

sone. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overord-

nede prinsipper.  

  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

Området ligger høyt og ut mot sjøen, trolig svært vindut-

satt. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i ytterkant av etablerte bolig-

områder, skole og barnehage. Utbygging vil føre til tap av 

myr som er en prioritert naturtype. Området innehar stort 

biologisk mangfold. Arealet er i dag ubebygd. Grunnet 

arealreserver, samt landbruksinteresser og hensynet til 

myr-område, tilrådes innspillet ikke.  
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Formannskapets innstilling  Innspill 16-2312-43 og 16-2312-56 tas inn i forslaget da 

det vil knytte Hamarvik - Sistranda tettere sammen, og 

dette vil bli flotte utsiktstomter 

 

Arkivsaksnr. 16/2312-27 

Forslagsstiller Per Arne Hammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/4 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Næring eller bolig 

Areal (daa) 33 

Kart gjeldende plan 

 

Området er i dag avsatt til LNF og er 

ubebygd. Grenser til område avsatt til bolig i 

KPA, samt vedtatt reguleringsplan som delvis 

er bebygd.  

Kart innspill 

 

Ønsker området avsatt til bolig, evnt. 

Næringsformål. Ingen konkrete planer om å 

bygge ut området.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Området består av myr og fulldyrka jord i AR5. Ønsket 

område for utbygging er registrert som myr.  

Naturmangfold  Området består av myr, som er en prioritert naturtype som 

bør undersøkes for naturmangfold. Ellers ingen registrerte 

funn.  

Trafikksikkerhet  Området har adkomst fra Lundeveien/Grindskardveien. 

Fartsgrense på 50 km/t og er blindveier. Veiene fungerer 

som adkomst til ca. 30 boliger og har trolig lite trafikk. 

Det er ikke fortau langs veiene. Det er gang- og sykkelvei 

fra hovedvei og til Nabeita oppvekstsenter.  
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Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Området er ikke registrert som et oppholds-/rekreasjons-

område for barn og unge. 

Ca. 2 km til nærmeste skole/barnehage. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger innenfor kartlagt friluftsområde Stutvass-

dalen-Sistranda-Gurvikdalen, av viktig verdi. Friluftsom-

rådet er stort og tomta ligger i randsonen. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Privat vannverk, privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra Lundeveien/Grindskardveien. Veiene tar av fra 

fv716. Gang-sykkelvei og bussholdeplass langs 

fylkesveien. Veiene er private. 

Næringsarealer  Området er foreslått brukt til bolig, eventuelt næring. Det 

er ikke beskrevet hvilken type virksomhet som tenkes. Det 

er derfor vanskelig å vurdere på nåværende tidspunkt.  

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger utenfor tettstedsavgrensningen i kart fra SSB. 

Tiltaket vil føre til spredt boligbygging framfor fortetting.  

Vann og vassdrag, inkl. 

strandsone  

0 Ikke relevant.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området er registrert med usikker aktomhet for radon. Det går en 

høyspenttrase gjennom området.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Myr er viktig for magasinering av 

overflatevann og karbon.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overordnede 

prinsipper. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter område registrert som myr. Myr er en prioritert 

naturtype. Hamarvik er ett pressområde for utbygging. Grunnet store 

arealreserver i området, frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-28 

Forslagsstiller Per Arne Hammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/4 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig eller LNF 

Areal (daa) 7 

 

 

Tomta er regulert til LNF og naturvernområde i 

gjeldende reguleringsplan. Området benyttes 

som beite for geiter. 

 

 

Forslagsstiller har ingen konkret plan, men 

ønsker å regulere tomta til LNF eller bolig 

for å ha flere muligheter. Ønsker å få fjernet 

naturvernformålet. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta er registrert som fulldyrka jord, innmarksbeite og 

åpen skrinn fastmark.  

Naturmangfold  Området grenser til et større område med arter av særlig 

stor forvaltningsinteresse, blant annet dvergfalk, gråtrost 

og bergirisk. Store deler av tomta er regulert til natur-

vernområde for å skjerme terreng og strandlinje mot 

inngrep og derved sikre vegetasjonsmessige preg som 

kjennetegner landskapet. 

Halve tomta ligger innenfor strandsonen. Strandsonen 

har viktige økologiske funksjoner med spesielle leveom-

råder for planter og dyr. 

Trafikksikkerhet  Området har adkomst fra Hammarveien med en farts-

grense på 50 km/t. Vegen er en smal gårdsvei/grusveg 

som går ned til naustene i Hammarvågen. Trolig lite tra-

fikk.  

Kulturminner og kulturmiljø  Kulturminne nordøst for planområdet. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 1,5 km til nærmeste barnehage/skole. Gang-/sykkelvei 

langs fylkesveien fram til barnehage/skole.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Halve tomta ligger innenfor strandsonen. Strandsonen er 

viktig for mange typer friluftsliv; turer, bading, fiske, båt-

utfart og andre typer aktiviteter på, ved og i sjøen. 

Ridebane sør på tomta. 
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Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA-nett, 500 m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Gang-/sykkelvei og bussholdeplass langs fv716, ca. 50 m 

unna tomta. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger mellom eksisterende boligområder og er til-

taket er i tråd med omkringliggende strukturer. Samtidig 

har det blitt bygd mye boliger i Hammarvika de siste 

årene og det må vurderes om det er behov for flere.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger ved utgangen til Frøyatunnelen, store deler 

av tomta ligger derfor innenfor gul støysone. 

Store deler av tomta ligger også innenfor høy aktsom-

hetsgrad for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Deler av tomta ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom. 

Ingen konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Naturvernområde bør bevares for å opprettholde kultur-

landskapet Frøya kjennetegnes for. Resterende areal kan 

benyttes til boligformål. Dette vil være i tråd med kom-

munens strategi om fortetting og fokus på nærhet til sjø 

og sjøutsikt. Samtidig har det blitt bygd ut mange boliger 

i Hammarvika de seneste årene og tomta må vurderes 

opp mot andre foreslåtte arealer og behovet for boliger. I 

tillegg ser området ut til blir benyttet til friluftsaktiviteter 

(ridebane) og består av dyrka mark, noe som ses på som 

viktig å bevare.  

 

Innspillet tilrådes ikke grunnet landbruksinteresser. Tilta-

ket ligger innenfor vedtatt reguleringsplan. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-30A 

Forslagsstiller Halgeir Hammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/11 

Dagens arealbruk LNF  

foreslått formål Bolig  

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 

 

Tomta er regulert til LNF i gjeldende regule-

ringsplan. 

 

 

Forslagsstiller ønsker å utvide boligformålet. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  ”Plena” er registrert som bebygd areal. Område for øns-

ket boligbebyggelse er registrert som barskog.  

 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

 

Trafikksikkerhet  Tiltaket ligger langs eksisterende boliggate. Kort vei til 

gang-/sykkelveg.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er ikke registrert som et oppholds-/rekreasjons-

område for barn og unge. 

Ca. 1,5 km til nærmeste skole/barnehage. Kort vei til 

gang-/sykkelveg. 

  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke kartlagt som et friluftsområde.  

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Offentlig VA-nett, avstand ikke oppgitt.  

Infrastruktur/ samferdsel  ”Plena” har adkomst fra Hammarnesveien, som er privat. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Utvidelse av boligformålet til ”plena” bidrar til fortetting 

av eksisterende boligområde. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 
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ROS-analyse 

Forurensing  Områdene ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Områdene ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Ingen konflikter med utvidelse av boligformål til ”plena”. 

Innspillet ligger innenfor vedtatt reguleringsplan.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-30 C 

Forslagsstiller Halgeir Hammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/11 

Dagens arealbruk LNF og naturvernområde 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 

 

Tomta er regulert til LNF og naturvernområde i 

gjeldende reguleringsplan.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge 3 boliger. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Område for ønsket boligbebyggelse er registrert som bar-

skog.  

 

Naturmangfold  Området ønsket til boligformål er regulert til naturvern-

område for å skjerme terreng og strandlinje mot inngrep 

og derved sikre vegetasjonsmessige preg som kjenneteg-

ner landskapet. Store deler av området ligger også innen-

for strandsonen. 

 

For øvrig ikke registrert noe naturmangfold. 
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Trafikksikkerhet  Planlagte naust og boliger ligger langs Hammarveien. 

Veien er en blindvei som ender i naustrekke i Hammarvå-

gen. Det er en smal gårdsvei/grusvei. Grusveien går 

gjennom et gårdstun. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner innenfor tiltaksområdet, 

kulturminne i nærheten. 

 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er ikke registrert som et oppholds-/rekreasjons-

område for barn og unge. 

Ca. 1,5 km til nærmeste skole/barnehage. Gårdsveien 

fram til gang-/sykkelveg har stor aktivitet. 

Tomtenes beliggenhet vil være nordvendt som begrenser 

lys/solforhold. 

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

strandsonen er viktig for mange typer friluftsliv; turer, 

bading, fiske, båtutfart og andre typer aktiviteter på, ved 

og i sjøen.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Privat vannverk, privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra Hammarveien. Veien tar av fra fv716. Gang-

sykkelvei og bussholdeplass langs fylkesveien. Hammar-

veien er privat. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Boligutbygging vil være i tråd med omkringliggende 

strukturer og bidra til fortetting av etablerte boligområ-

der. Samtidig ligger området nordvendt med begrenset 

solforhold. Boligutbygging må vurderes opp mot andre 

innspill. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Områdene ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Områdene ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Deler av planlagt boligområde ligger innenfor aktsom-

hetsområde for flom. 

Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  De tre nye boligene er planlagt i et skogkledd bratt ter-

reng, som er regulert til naturvernområde. Området lig-

ger nordvendt med dårlig solforhold. Samtidig bidrar til-

taket til fortetting av etablerte boligområder. Innspillet 

tilrådes ikke. Området omfattes av reguleringsplan.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-92 

Forslagsstiller Hallgeir Hammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) Ansgar E. Hammer 

Dagens arealbruk LNFR -Turområde/vanntank/linkstasjon 

foreslått formål 10 boliger 

Areal (daa) Ca. 24 

 

Området er i dag avsatt til LNFR og ligger 

delvis innenfor Hensynssone for Hammarvat-

net. Området består av et vannbasseng og 

en linkstasjon. Området benyttes til frilufts-

liv.  

 

Forslagstiller ønsker å avsette området til 

boliger. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området består av åpen fastmark. Arealet er avsatt til 

LNF i kommuneplanens arealdel, men benyttes ikke til 

landbruk. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Adkomst til området må opparbeides til riktig standard. 

Det er viktig med gode forbindelser for gående og syk-

lende. Tiltaket medfører krysning av fylkesveien.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ingen registrerte kulturminner i området. Det er 

registrert kulturminner rett utenfor planområdet.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området har avstand på ca. 1 km til barnehage, skole og 

idrettsanlegg. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Hele planområdet inngår i kartlagt friluftsområde av vik-

tig verdi. Det er en del merkede stier innenfor området. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus ca. 1,5 km vestover. Frøya sykehjem i Ham-

marvika, ca. 2 km østover. Det er etablert høydebasseng 

og radio/telemast på tomta. Det skal bygges nytt høyde-

basseng på Bergheia. 

Infrastruktur/ samferdsel  Gåavstand til Nabeita oppvekstsenter. Det er opparbeidet 

gang-/sykkelveg langs fylkesveien fram til barnehage og 

skole.  Nærmeste busstopp er Hamarvika, ca. 1,3 km 

østover på Fylkesveien. 

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

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området ligger tett opp til planlagt boligbebyggelse.  

Hamarvika er ei grend i sterk vekst.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at planområdet 

ligger utenfor støysonen. Området ligger innenfor høy 

aktsomhetsgrad for radon.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det legges opp til at området skal opparbeides med 10 

boligenheter. Utbyggingen kan bygge ned viktig frilufts-

område.  

Området benyttes i dag til høydebasseng og linkstasjon. 

Det skal også bygges nytt høydebasseng i nærområdet. 

For å sikre arealer til kommunal infrastruktur tilrådes det 

at innspillet ikke tas inn i planforslaget. 

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-111 

Forslagsstiller Norconsult 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/301 (Sigbjørn Larsen) 

Dagens arealbruk Fritidsbolig 

Foreslått formål Bolig og vegforbindelse  

Areal (daa)  

Kart dagens situasjon  
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Anbefaling 

Innstilling  Dette er en reguleringsendring som må vurderes ved en 

endring av reguleringsplan. 

Formannskapets innstilling   

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-134 

Forslagsstiller Aina Taraldsen Sandvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/260 

Dagens arealbruk Bolig 

Foreslått formål Bolig  

Areal (daa)  

Kart dagens situasjon  
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Ønsker å fradele eiendommen. Området er av-

satt til bolig i eksisterende plan.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet er i tråd med gjeldende arealplan. Fradeling av 

eiendom gjennomføres gjennom en byggesak. 

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-148 

Forslagsstiller Ann Kristin Kristoffersen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/1 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig/Naust 

Areal (daa) 20 

  

 

Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

ikke tilknyttet vei og ligger innenfor 100m 

avstand til sjø.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge flere naust innen-

for det lilla arealet, og i tillegg 4-5 boligenheter 

på eiendommen innenfor rød linje. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Ikke dyrka mark, men beiteland på åpen fastmark. 

Naturmangfold  Ikke registrert naturmiljø eller arter i Naturbase/natur-

mangfold. 

Trafikksikkerhet  Området er ikke tilknyttet veg. Til Nabeita oppvekstsen-

ter er det gang- og sykkelveg. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Uteoppholdsområde mot sør for beboerne i området, her-

under for barn og unge. 1,5-2 km til skole, barnehage og 

butikk. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er en del av 100-metersbeltet mot sjøen, sør for 

regulert bebyggelse. Området er således viktig lokalt og 

inngår også i et større sammenhengende friluftsområde 

langs sjøen. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Etablert infrastruktur i nærheten. 

Infrastruktur/ samferdsel  Ikke tilknyttet vei. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Regulert boligbebyggelse nord for tiltaksområdet. Områ-

det vest for dette er regulert til friluftsformål/friområde. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket ligger innenfor strandsonen og kan medføre pri-

vatisering. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Oppføring av naust må ta hensyn til havnivåstigning. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF delvis til 

bolig og delvis til naust.  

Det anbefales ikke å bygge boliger nærmere strandsonen 

enn det som allerede er avsatt i reguleringsplan, grunnet 

hensynet til strandsone.  

Området framstår med relativt bratt bakland, uten at-

komst, grunne sjønære områder, men skjermet for vær 

fra øst/sørøst.  

Overordnet kommunal strategi er å ha samlede naustom-

råder og flere felles småbåtanlegg. Det er avsatt områder 

for naust og småbåthavn i Havnevågen gjennom eksiste-

rende arealplan og reguleringsplaner. Innspillet frarådes 

derfor.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-142 

Forslagsstiller Arve Hammernes  

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/260 

Dagens arealbruk Bolig (Regplan) 

Foreslått formål Bolig  

Areal (daa)  

Kart dagens situasjon  

 

Avsatt til boligbebyggelse allerede.  
Ønsker å bygge en ekstra boligenhet på eiendommen 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet er i tråd med gjeldende arealplan. Dette inn-

spillet vil bli behandlet som byggesak. 

Formannskapets innstilling   
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3.2 Fritidsbolig 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-6 

Forslagsstiller Kystplan AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 4/1 (Ytterneset Invest AS v/ Sigurd Bekken) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 218 

Kart gjeldende plan 

 

Kart innspill 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant 

 

Landbruk  6 dekar beiteområde vil bli berørt.  

Naturmangfold  

 

Det er registrert et område nord i planområdet hvor kyst-

humle og storspove er nært truet 

Trafikksikkerhet  Det er ikke gang og sykkelveg eller fortau på noen del av 

strekningen fra Storhallaren til Fillingsnes. Hele traséen 

fra Storhallaren er smal og svingete. 

 

Mellom Storhallaren og Avløysa er det registrert to ulyk-

ker, en med uskadd person og en med 2 alvorlig skadde. 

Strekningen Avløysa – Fillingsnes er kommunal veg. Det 

foreligger ikke registrerte ulykker på denne strekningen. 

Fylkesvegen er asfaltert fram til Avløysa. Videre er kom-

munal veg av grusveg. 
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Noen hundre meter fra Storhallaren er fartsgrensen 80 

km/t, mens øvrig del av fylkesvegen har 50 km/t. Kom-

munal veg har 80 km/t (ref. vegkart.no) 

    

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturland-

skap, men det er registrert bosetningsområder fra yngre 

steinalder nord for planområdet. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 I dag er dette området i liten grad utbygd. Benyttes som 

badeområde. Området vil bli mer privatisert av tiltaket.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Store turområder uten tilrettelegging. Utbygging kan 

medføre mer forurensing fra støy og støv, samt nedbyg-

ging av kvalitetsrike friluftsområder for allmennheten. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 2 meter fra området. 

Infrastruktur/ samferdsel  Filingsnesveien: ÅDT 40 og fartsgrense 50 og 80 km/t.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage og nærbutikk er 11 km. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Innspillet ligger i hovedsak innenfor strandsonen. Tiltaket 

vil medføre privatisering.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Eiendommen ligger på en kote fra 0-20 moh. Det er liten 

fare for skader fra havnivåstigning. Fritidsbebyggelse 

som ligger mot sjø må i så fall ha bygningskonstruksjoner 

over kote + 3 moh. 

Levevilkår og folkehelse  En større utbygging langs Fillingsnesvegen bør sees i 

sammenheng med hva som er tålegrense for vegen. Det 

er registrert få trafikkulykker. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

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

rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging i 

nærhet til sjø og havutsikt. Med bakgrunn i hensynet til 

naturmangfold, strandsone, friluftsliv og landskap, samt 

arealreserver i området frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-119 

Forslagsstiller Lars N. Flaahammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 5/1 

Dagens arealbruk Fritidsbebyggelse 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 72 

  

 

 

 

Forslagsstiller ønsker at byggegrense for sjø settes til 30 

meter for allerede avsatt område for fritidsbebyggelse.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Området benyttes til sauebeite i dag.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Ikke gang- og sykkelveg langs Fillingsnesveien. Lav tra-

fikkmengde, ÅDT 110. Fartsgrense er 80 km/t forbi plan-

området, men går over til 50 km/t mot vest.   

Kulturminner og kulturmiljø  Innenfor området er det registrert automatisk fredet kul-

turminne. Området må avklares mot kulturminnemyndig-

het gjennom reguleringsprosess.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger sjønært og ligger innenfor det kartlagte 

friluftslivsområdet Fillingsneset/Storhallaren. Området er 

ikke nevnt spesielt i kartleggingen. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke relevant  

Infrastruktur/ samferdsel  Offentlig vann- og avløpsnett i umiddelbar nærhet, langs 

Fillingsnesveien.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Ikke relevant. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger innenfor strandsonen. På grunn av topo-

grafien i området anses flom som mindre sannsynlig.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å legge inn byggegrense mot sjø på 

30 meter. Denne er i gjeldende plan 50 m. 

Området er i dag ubebygd og åpner for ett stort antall 

enheter. Det ligger i dag store arealreserver for fritidsfor-

mål innen kommunen og strekningen Hallaren - Fillings-

neset. På bakgrunn av dette anbefales det at avsatt om-

råde i gjeldende plan tas ut og innspillet ikke tas til følge.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-133 

Forslagsstiller Beathe Sandvik Meland 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/33 

Dagens arealbruk LNF/beite for villsau 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 20 

  

 

Området er i dag regulert til LNF og benyttes 

til beite for villsau. Tomta ligger delvis innenfor 

hensynssonen til Hammarvatnet. 

 

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 8-

10 hytter/fritidsboliger. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta består både av fulldyrka jord og innmarksbeite. 

Forslagsstiller opplyser at dyrka jorda ikke vil bli berørt 

og vil bli leid ut til grasproduksjon. Det opplyses at kon-

trakt for sauebeite utgår i 2020. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 
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Trafikksikkerhet  Adkomst fra fv714 (Nordfrøyvegen) med fartsgrense 60 

km/t og ÅDT 1940. En ulykke registrert i de siste 10 

årene.  

Det er planlagt gang-/sykkelveg langs strekningen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tomta ligger innenfor kartlagt leke- og rekreasjonsom-

råde av viktig verdi.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta ligger innenfor friluftsområdet Stutvassdalen-Sist-

randa-Gurvikdalen av viktig verdi: 

Et større sammenhengende område, med flere merkede 

turstier. Det går stier til og fra trimhytter både på Nesset, 

Sistranda og Nabeita. Fiskevann, skøyteis på blant annet 

Hammarvatnet og Årlisvannet. Ellers brukes også områ-

det til bærplukking og jakt. 

Attraktive friluftsområder anses som positivt ved utbyg-

ging av fritidsboliger.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Opplyses at området innen kort tid vil ha enkel tilknyt-

ning til vannforsyning i forbindelse med ny hovedvann-

ledning som legges fra Nordhammarvika via Hammarvika 

til Nordskaget. 

Infrastruktur/ samferdsel  Nordfrøyvegen: fartsgrense 60 km/t, ÅDT 1940. 

Planlagt gang-/sykkelvei. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket ligger i LNF-område like utenfor Hammarvika. Til-

taket er i tråd med kommunens ønske om å legge til 

rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med 

nærhet til sjø, samt havutsikt. Samtidig er Hamarvik ei 

grend i sterk vekst og anses som ett pressområde for bo-

ligbygging.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ligger innenfor hensynssone til Hammarvatnet.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med kommunens ønske om å legge til 

rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med 

nærhet til sjø, samt havutsikt. Samtidig er Hamarvik ei 

grend i sterk vekst og anses som ett pressområde for bo-

ligbygging. Det vurderes at det ikke er ønskelig med 

funksjonsblanding innenfor pressområdene i kommunen. 

Innspillet anbefales ikke.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-149 

Forslagsstiller Ann Kristin Kristoffersen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/1 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fritidsboliger/hytter 

Areal (daa) 100 dekar 

  

 

Området er i dag avsatt til LNFR. Ligger 

innenfor 100m avstand til sjø.  

 

Forslagsstiller ønsker å bygge flere hytter innen-

for det lilla arealet. Grensa ligger noe nærmere 

sjø enn 100 meter. 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Området består i hovedsak av åpen fastmark som brukes 

til beite. 

Naturmangfold  Ikke spesielle registreringer i Naturbase. 

Trafikksikkerhet  Innspillet ligger i nærheten av Nabeitveien. Tiltaket vil 

medføre økt belastning på veien.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området inngår i friluftsområde med gode kvaliteter. Her 

er flere stier i kupert sjønært terreng. 
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Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er en del av friluftsområde og det går flere 

stier gjennom området. Området er kupert og har høyde-

punkt/koller som gir god utsikt. Tiltaket kan begrense all-

mennhetens tilgang.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke offentlig VA. Det går strømlinjer gjennom området. 

Infrastruktur/ samferdsel  Ikke tilknyttet vei. Nabeitvegen er privat og det fram-

kommer ikke om området har vegrett over nabo til 

denne, evt om det foreligger annen utløsning av atkomst. 

Næringsarealer  Det ligger næringsområde nord for området. Dersom 

dette utvides eller utvikles kan det oppstå interesse-

motsetninger/konflikter. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området er under utvikling og utbygging. Noe er helårs-

boliger og noe er fritidsboliger. Usikkert hvor gunstig det 

er med funksjonsblandinger. Tiltaket er i tråd med om-

kringliggende struktur. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Naust bidrar til pri-

vatisering av strandsonen.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Området ligger utenfor aktsomhetsområde for flom og 

stormflo. Området kan være vindutsatt, men ikke mer 

enn vanlig. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med kommunens ønske om å legge til rette for at-

traktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, samt 

havutsikt. Samtidig er Flatval ei grend i sterk vekst og anses som 

ett pressområde for boligbygging. Det vurderes at det ikke er øns-

kelig med funksjonsblanding innenfor pressområdene i kommunen. 

Innspillet anbefales ikke. 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-175 

Forslagsstiller Anders Støren Berg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 7/5, 7/6 

Dagens arealbruk LNFR og kombinasjon naturområde/akvakultur 

foreslått formål Fritidsbebyggelse, småbåthavn og parkering 

Areal (daa) 10 

  

 

Området er regulert til LNFR med noen boli-

ger i området. 

 

Forslagsstiller ønsker at det reguleres et område 

til fritidsboliger med inntil 8 hytter, et område 

for naust langs sjøen med tilhørende småbåt-

havn.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  
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Området består for det meste av åpen fastmark (grå) og 

noe dyrka mark (oransj) og innmarksbeite (gult). 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene.  

Trafikksikkerhet  To ulykker på fv. 716 registrert som skadegrad lettere 

skadd og uskadd. Fv. har fartsgrense 80 km/t og har en 

ÅDT på 450. Det er ingen gang- og sykkelveg i området. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert 4 bygninger fra tredje og fjerde kvartal av 

1800-tallet. Disse må vernes. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger sjønært, men er ikke registrert som et vik-

tig friluftsområde.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Planlegger å koble seg til felles anlegg for avløp.  Kommu-

nalt vann. 

Infrastruktur/ samferdsel   

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Dette tiltaket er plassert ca. 9 km unna servicetilbud.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger innenfor strandsonen. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Fritidsbebyggelsen har sjøutsikt og nærhet til sjø, noe 

som er i tråd med overordna plan. Allikevel bør disse leg-

ges som fortetting av allerede bebygde områder, jamfør 

planprogrammet. Kommunen har i tillegg stor arealre-

serve for fritidsboliger. Innspillet frarådes derfor.  

 

Småbåthavn og naust 

Det er planlagt båthavn for 10 til 20 båter og 7-8 naust. 

Dette er i tråd med overordna planer hvor ønsket er å 

samle naust og ha felles småbåtanlegg. Det er usikkert 

hvor stort behov det er for dette i området. Det er avsatt 

et delvis bebygd område for småbåthavn i Hallaren med 

ledig kapasitet. Innspillet frarådes derfor. 

 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-183 

Forslagsstiller Anita Johansen og Jonny Dragseth 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/19 (Sigrunn Hakstad og Per J. Johansen) 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 6,7 daa 

  

 

 

Området er i dag avsatt til LNFR: Tiltenkt 

tomtegrense ligger i ca. 90 meters avstand 

til sjø.  

 

Forslagsstiller ønsker å bygge to fritidsboliger. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Adkomstveg til planområdet er fra Sørfrøyveien med ÅDT 

1700 via Flatøyveien til Inderøyveien. Det er ingen regist-

rerte ulykker i området. Fartsgrense 30 km/t. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen påvirkning.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA-anlegg i nærheten. 

Infrastruktur/ samferdsel  Tilknyttet veg via Inderøyveien med lav ÅDT og ingen re-

gistrerte ulykker. Det går busser i Sørfrøyveien. G/S-vei 

er under bygging.   

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med kommunens ønske om å legge til 

rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med 

nærhet til sjø, samt havutsikt. Samtidig er Flatval ei 

grend i sterk vekst og anses som ett pressområde for bo-

ligbygging. 
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Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket ligger ca. 10 meter innenfor 100 meters beltet for 

strandsonen. Tiltaket vil i liten grad påvirke allmennhe-

tens tilgang til turområder og strandsone. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med kommunens ønske om å legge til 

rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med 

nærhet til sjø, samt havutsikt. Samtidig er Flatval ei 

grend i sterk vekst og anses som ett pressområde for bo-

ligbygging. Det vurderes at det ikke er ønskelig med 

funksjonsblanding innenfor pressområdene i kommunen. 

Innspillet tilrådes ikke. 

Formannskapets innstilling   
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3.3 LNF med åpning for spredt bebyggelse 

 

(7) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16-2312-182 

Forslagsstiller Ingeniør Leif Fordal AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 4/2 (Lisa Oddny Fillingsnes Grytvik) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 50 

Kart gjeldende plan Kart innspill 

 

Området er i gjeldende plan regulert til LNF 

spredt fritidsbebyggelse og LNFR. 

 

Området som ønskes utbygd til fritidsbebyg-

gelse er ca. 50 daa og vil kunne gi plass til 12 

fritidsboligtomter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant 

 

Landbruk  Området består for det meste av åpen skrinn fastmark. 

Det benyttes i dag som beiteområde for sau. 5 dekar land-

bruksområde vil bli berørt. 

Naturmangfold  Område i sjø er registrert som en viktig naturtype – 

Skjellsand. Ellers er det ikke registrert noe naturmangfold i 

området.  

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

har møteplasser for bred trafikk. Vegen inn til området er 

smal og har fartsgrense 80 km/t. Det har vært to ulykker 

med skadegrad alvorlig skadd og uskadd. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap, 

men det er en bolig fra 1800-tallet i planområdet. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 I dag er dette området i liten grad utbygd og lite tilgjenge-

lig for barn og unge. Området vil bli mer privatisert av til-

taket.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er kartlagt som friluftsområde. Fillingsneset/ 

Storhallaren. Badeplass med et kvennhus, rester etter et 

tidligere ishus, fritidsbebyggelse. Aunvågen er en fin bade-

plass med stor snuplass. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 100 meter fra området.  
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Infrastruktur/ samferdsel  Filingsnesveien: ÅDT 40 og fartsgrense 80 km/t.  

Næringsarealer  Ikke aktuelt  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage og nærbutikk er 11 km. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Innspillet berører strandsone og kan medføre privatisering.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

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

rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging i nær-

het til sjø og havutsikt, dermed anses tiltaket som positivt. 

I tråd med planprogram ligger innspillet som en utvidelse 

av allerede avsatt område i eksisterende plan. Da området 

har stor arealreserve, anbefales det at innspillet innarbei-

des i planforslag, men at område LNF F4 øst for innspillet 

tas ut. For å unngå privatisering av uberørt strandsone av-

grenses området til 100 meter fra sjø.  

Formannskapets innstilling   

 

 

(8) LNF B 
Arkivsaksnr. 16-2312-153 

Forslagsstiller Sigurd Bekken 

Gnr/Bnr (Grunneier) 5/7, 5/12, 5/165 

Dagens arealbruk LNFR areal for spred bolig- fritids eller næ-

ringsbebyggelse, mv. og LNFR 

Foreslått formål LNFR areal for spred bolig- fritids eller næ-

ringsbebyggelse, mv 

Areal (daa) Mangler opplysninger i innspill 

Kart gjeldende plan kart for nytt formål 
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Området ligger på Bekken og er i dag regulert 

til LNFR og LNFR spredt bolig- fritids- eller 

næringsbebyggelse med mer.  

Forslagstiller ønsker å bygge nærmere sjøen. 

Han vil flytte grensen fra 100 meter til 35 

meter fra sjøen. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ingen kjente konflikter 

Landbruk  

 

Området er registrert som innmarksbeite og åpen skrinn fast-

mark. 

Naturmangfold  Registrert med naturtype Skjellsand som har en svært viktig 

verdi.  

Trafikksikkerhet  Avkjøring i dag fra Fillingsnesveien. Fillingsnesveien har en 

ÅDT på 40 og fartsgrense på 80 km/t (Vegvesen.no)  

Kulturminner og kultur-

miljø 

 En bolig er SEFRAK registrert (fra 1800 tallet). 

Ingen konflikt.   

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ved utbygging av boliger vil avstand til skole og barnehage 

være stor. Rundt 10 km. Det går skolebuss.  
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Folkehelse/ Friluftsliv  Området er registrert friluftsområde (FK00004571 Fillings-

neset/Storhallaren) registrert som Strandsone med tilhørende 

sjø og vassdrag. Beskrives som Fin badeplass med et kvenn-

hus, rester etter et tidligere ishus, fritidsbebyggelse. Aunvå-

gen er en fin badeplass med stor snuplass.  

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløpsanlegg.  

Infrastruktur/ samferdsel  Fillingsnesveien har en ÅDT på 40 og fartsgrense på 80 og 50 

km/t (Vegvesen.no) 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ingen kjente ressurser.  

Tettsteds-utvikling/ be-

folknings-utvikling/ struk-

tur 

 Tilgang til tomter nærmere sjøen kan være positivt for de som 

ønsker å bosette seg på Frøya. Området består i hovedsak av 

fritidsbebyggelse men også noen boligområder, tiltaket vil 

sånn sett passe inn.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket ligger innenfor 100-meterssonen. Området har alle-

rede en del bebyggelse med boliger, naust og småbåthavn i 

strandsonen.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Hele Frøya er i kartbasen merket av for radonforurens-

ning.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Tilgang til fritidsboliger og bolig kan være positivt for de 

som ønsker å bosette seg på Frøya.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire og 

grunnforhold.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagstiller ønsker å kunne bygge nærmere sjøen. Om-

rådet bærer i dag preg av å være bebygd og innspillet vil 

i så måte bidra til fortetting. Det er viktig at det gjøres 

naturlig for mennesker å bevege seg langs strandsonen. 

Det anbefales derfor at byggegrense settes til 50 m fra 

sjø. Området avgrenses til å gjelde overfor avsatt naust-

bebyggelse i gjeldende plan.   

Formannskapets innstilling   

 

 

(9) LNF B 
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Arkivsaksnr. 16-2312-15 

Forslagsstiller Kystplan AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/44 Eskild Wahl 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig/Småbåthavn og naustbebyggelse 

Areal (daa) 39 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

Eiendommen ligger på Nabeita/Vikan i et LNF 

område. Det er for det meste skrinn fastmark 

men også noe innmarksbeite og fulldyrka jord 

(AR5). Det er ikke jordbruk der i dag.  

 

Det planlegges 15-20 boenheter fordelt på 

eneboliger og småhus i rekker. I tillegg 

planlegges småbåthavn med 15-20 plasser 

med tilhørende naust. Småbåthavn for 

hele området.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Forslag om småbåthavn.  

Landbruk  I NIBIO er AR5 for denne eiendommen registrert med føl-

gende: 8,7 daa fulldyrka jord, 1,1 daa overflatedyrket 

jord og 8,9 daa med innmarksbeite. Det er ikke et sam-

menhengende landbruksområde, men som beiteområde 

blir det redusert. Det resterende arealet på 20 daa er 

skrinn fastmark. Tap av fulldyrka/overflatedyrka jord og 

innmarksbeite ved utbygging. Ikke jordbruksdrift der nå.   
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Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på selve planområdet, 

men Nabbveien er registrert som artsrik veikant (lokalt 

viktig) og havområdene utafor har skjellsand (Viktig).  

Trafikksikkerhet  Sørfrøyveien er bygd ut med gang/sykkelveg nesten frem 

til Nabeita oppvekstsenter. Siste del frem til skolen byg-

ges ut nå. Fartsgrense her er 60 km/t, mens utenfor opp-

vekstsenteret er det 40 km/t og fartsdumper. Det er regi-

strert 13 ulykker på strekningen Hammarvika-Nabeita og 

ÅDT en er på 1700. Nabeitveien har 50 sone og er en lo-

kalveg med liten trafikk. Fartsgrense 30 bør vurderes ved 

utbygning av nytt område.   

 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert to automatisk fredede kulturminner i as-

keladden (Riksantikvaren). Forholdet til disse (eventuell 

fristillelse) må avklares før en utbygging.  

 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvil-

kår. For barn og unge i planlagt område vil de ha tilgang 

til friluftsområder og kort vei til skole/barnehage med til-

hørende idrettsanlegg.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Det går noen stier og tråkk gjennom området som tyder 

på noe bruk. Ikke registrert friluftsområde av kommunen. 

Småbåthavn innfor 100 metersbelte/strandsona. Turdra-

get gjennom område bør sikres gjennom eventuell regu-

lering.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er privat vannverk på Hammarvika og privat avløp. 

Det må ses på om kapasiteten er god nok til en utbygging 

på 15-20 boliger.  
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Infrastruktur/ samferdsel  Sørfrøyveien er bygd ut med gang/sykkelveg frem til Na-

beita oppvekstsenter. Det bygges nå gang/sykkelveg helt 

frem. Nabeitveien er en lokalvei som i dag betjener noen 

få boliger. Det må vurderes eventuelle oppgraderingsbe-

hov ved en utbygging av 15-20 boliger og kjøring til små-

båthavn. Hvor veg til småbåthavn skal gå er foreløpig 

uklart.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens over-

ordnede prinsipper. Kort vei til skole, barnehage, butikk, 

idrettsanlegg og gang/sykkelveg. Boliger har sjø/havut-

sikt og tilgang til småbåthavn.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger innenfor strandsona. Småbåthavn og 

naust vil kunne medføre økt privatisering i strandsonen. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Store deler av arealet lig-

ger innenfor moderat og usikker sone for radon. Utslipp i 

forbindelse med småbåthavn kan forekomme, skal for-

holde seg til forurensingsforskriftene.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens over-

ordnede prinsipper. Kort vei til skole, barnehage, butikk, 

idrettsanlegg og gang/sykkelveg. Dette er i tråd med 

overordna føringer for samordna areal og klimapolitikk 

som skal gi gode levekår og bidra positivt til folkehelsa.   

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i tilknytning til etablerte bo-

ligområder, skole og barnehage og er sånn sett i tråd med 

overordnede føringer. Felles småbåthavn fremfor spredt 

naustbebyggelse er også hensiktsmessig for ikke å priva-

tisere strandsona. Eventuell fristillelse av automatisk 

freda kulturminner må avklares før utbygging kan finne 

sted. Nedbygging av landbruksjord bør unngås. Tursti bør 

ivaretas. 

 

Innspillet ses i sammenheng med andre innspill i området 

(16/2312-33). Det anbefales at det avsettes et område 

med åpning for spredt utbygging av boliger som også in-

kluderer eksisterende boliger i nærområdet. Gjennom be-

stemmelser for spredt utbygging vil hensynet til natur, 

landbruk, kulturminner og friluftsliv ivaretas.  

Grunnet begrenset utbygging vil behov for småbåt-

havn/naustbebyggelse reduseres. Det anbefales derfor at 

dette tas ut av planforslaget.  

Formannskapets innstilling   
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(9) LNF B 
Arkivsaksnr. 16-2312-33 

Forslagsstiller Erling Jørgensen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/2 og 8/16 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) Ca. 5 dekar 

  

 

Tomteområdene er i dag avsatt til LNF i kom-

muneplanen.  

 

1, 2 og 3 som bolig 

 

4 til bolig/næring 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomtene ligger utenfor dyrka- eller dyrkbar mark  

Naturmangfold  Ingen spesielle registreringer for tomtene 1,3 og 4. Tomt 

2: Liten lokalitet som har en stor forekomst av marinøk-

kel (NT), og ellers fine, kalkrike lågurtenger. Lokaliteten 

ligger og vipper mellom lokalt viktig og viktig, men po-

tensialet for rødlistede, kalkkrevende beitemarkssopper 

gjør at lokaliteten blir vurdert som viktig, verdi B. 

Trafikksikkerhet  Til tomt 4; Adkomst fra fv716 (Sørfrøyveien) med farts-

grense 50 km/t og ÅDT 1700. En ulykke registrert i de 

siste 10 årene, skadegrad uskadd. 

Det er bygges nå gang-/sykkelveg langs strekningen. 

Til tomtene 1,2 og 3; Via Nabeitavegen, som er privat. 

Ingen registrerte ulykker. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Kort avstand til Nabeita oppvekstsenter. Gressbane like i 

nærheten.  
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Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke kartlagt som et friluftsområde, men sti 

over gammelskolen fra Nabeita til Hammarvika brukes 

daglig av ca. 25 personer – flere i helger og ferier. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Privat vannverk, privat avløp, 300m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Sørfrøyveien: fartsgrense 50 km/t, ÅDT 1700. 

Bygges nå gang-/sykkelvei. 

Kort avstand til bussholdeplass. 

Næringsarealer  Regulerte næringsarealer på motsatt side av fv. 716, sør 

for tomt 4. Også innspill på utvidelse av næringsområdet. 

 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Tilgren-

sende område er regulert til boligformål. 

Mulighet for sjøutsikt. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomtene 1,2 og 3 ligger utenfor støysoner i Statens veg-

vesens støyvarselkart. Tomt 4 ligger med direkteatkomst 

fra fv. 716. Denne blir støyutsatt. Ligger innenfor høy 

aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området anses som sentralt. Tomt 4, nær fylkesvegen 

frarådes pga direkteavkjørsel og støy. Dessuten bør ikke 

næringsområdet fragmenteres til begge sider av fylkes-

vegen. Tomt 2 har rik vegetasjon, Nær truet (NT) og om-

rådet her bør unngås nedbygd. Tomtene 1 og 3 er i tråd 

med omkringliggende struktur og kan aksepteres som del 

av spredt boligbygging. 

 

Innspillet ses i sammenheng med andre innspill i området 

(16/2312-15). Det anbefales at det avsettes et område 

med åpning for spredt utbygging av boliger som også in-

kluderer eksisterende boliger i nærområdet. Gjennom be-

stemmelser for spredt utbygging vil hensynet til natur, 

landbruk, kulturminner og friluftsliv ivaretas.  

Formannskapets innstilling   
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(10) LNF B 
Arkivsaksnr. 16-2312-31 

Forslagsstiller Halgeir Hammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/28 

Dagens arealbruk LNFB og LNF 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ca. 50 

 

 

Tomta er avsatt til LNFB og LNF i gjeldende 

KPA. 

 

 

Forslagstiller ønsker å bygge 10-15 enheter. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Området består av noe fulldyrka jord og skog. Forslags-

stiller opplyser at dyrkbar jord ikke blir berørt. 

 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

 

Trafikksikkerhet  Området har adkomst fra Lundeveien. Veien har en farts-

grense på 50 km/t og er en blindvei. Veien fungerer som 

adkomst til ca. 30 boliger og har trolig lite trafikk. Det er 

ikke fortau langs veien. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er ikke registrert som et oppholds-/rekreasjons-

område for barn og unge. 

Ca. 2 km til nærmeste skole/barnehage. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger innenfor kartlagt friluftsområde Stutvass-

dalen-Sistranda-Gurvikdalen, av viktig verdi. Friluftsom-

rådet er stort og tomta ligger i randsonen.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Privat vannverk, privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra Lundeveien. Veien tar av fra fv716. Gang-

sykkelvei og bussholdeplass langs fylkesveien. Lunde-

veien er privat. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  
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Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger utenfor tettstedsavgrensningen i kart fra 

SSB. Tiltaket vil føre til spredt boligbygging framfor for-

tetting.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Områdene ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Deler av tomta ligger innenfor høy akt-

somhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Ingen konflikter med natur, infrastruktur, ressurser osv. 

Innspillet berører noe landbruksinteresser. Tiltaket ligger 

utenfor eksisterende tettsted og boligformål åpner for 

flere antall enheter på tomta. Dette anses som uheldig på 

grunn av beliggenheten - området bidrar ikke til fortet-

ting.  

 

Deler av innspillet ligger innenfor allerede avsatt område 

til LNF FB. Det anbefales at dette området endres delvis i 

tråd med innspillet. Vestlige del av innspillet inkluderes. 

Allerede avsatt område som inkluderer landbruksjord 

fjernes fra planforslag. Antall enheter opprettholdes.  

Formannskapets innstilling   

 

(10) LNF B 
Arkivsaksnr. 16-2312-63A 

Forslagsstiller Trude Hvalryg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/30 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 25,5 (totalt alle tre områdene) 
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Område 2 i innspillet ligger innenfor LNFR 

areal, delvis innenfor hensynssone for 

Hammarvatnet og LNFB. 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut ca. 10 boliger 

fordelt på de tre foreslåtte områdene. Det er ikke 

oppgitt hvor mange enheter innenfor hver enkelt. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  En liten del av tomta er registrert som innmarksbeite. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Lyngåsveien som går opp mot 

Hammarvatnet. Veien har en fartsgrense på 50 km/t, 

betjener et fåtall boliger, trolig lite trafikk.  

 

Kort avstand til fylkesveien med gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Et kulturminne nord for tomta. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Kort vei til Nabeita oppvekstsenter med barnehage og 

skole. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta ligger innenfor friluftsområdet Stutvassdalen-

Sistranda-Gurvikdalen av viktig verdi. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt VA-nett 100-300 m unna.  

Infrastruktur/ samferdsel  Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger utenfor tettstedsavgrensningen i kart fra 

SSB. Tiltaket vil føre til spredt boligbygging framfor for-

tetting. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Deler av tomta ligger innenfor hensynssone for 

Hammarvatnet. 

 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 



 

  

 

 

 

 
 
 

58 

 

 

 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med overordnede føringer, men ligger i 

et område med spredt boligbebyggelse. Det anbefales å 

endre allerede avsatt område for spredt utbygging 

framfor å avsette til boligformål. Ses i sammenheng med 

innspill 16/2312-31. Påvirkning av landbruksareal, samt 

hensynssone drikkevann bør unngås.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-63B 

Forslagsstiller Trude Hvalryg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/30 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 25,5 (totalt alle tre områdene) 

 

 

Område 3 i innspillet ligger innenfor LNFB i 

gjeldende KPA. 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut ca. 10 

boliger fordelt på de tre foreslåtte områdene. 

Det er ikke oppgitt hvor mange enheter 

innenfor hver enkelt. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta består av beite, overflatedyrka jord og fulldyrka 

jord. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Lyngåsveien som går opp mot 

Hammarvatnet. Veien har en fartsgrense på 50 km/t, 

betjener et fåtall boliger, trolig lite trafikk.  

 

Kort avstand til fylkesveien med gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Kort vei til Nabeita oppvekstsenter med barnehage og 

skole. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta ligger innenfor friluftsområdet Stutvassdalen-

Sistranda-Gurvikdalen av viktig verdi. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er VA-nett 100-300 m unna.  

Infrastruktur/ samferdsel  Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  
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Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger utenfor tettstedsavgrensningen i kart fra 

SSB. Tiltaket vil føre til spredt boligbygging framfor for-

tetting. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket medfører nedbygging av jordbruksareal, som ikke 

er ønskelig. Anbefales at dagens formål LNF FB tas ut og 

endres i tråd med innspill 16/2312-63A og 16/2312-31.   

Formannskapets innstilling   

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-63C 

Forslagsstiller Trude Hvalryg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/30 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 25,5 (totalt alle tre områdene) 

 

 

Område 3 i innspillet ligger innenfor LNFB. 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut ca. 10 

boliger fordelt på de tre foreslåtte områdene. 

Det er ikke oppgitt hvor mange enheter 

innenfor hver enkelt. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomt er fulldyrka jord. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. 
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Trafikksikkerhet  Adkomst fra Lyngåsveien som går opp mot 

Hammarvatnet. Veien har en fartsgrense på 50 km/t, 

betjener et fåtall boliger, trolig lite trafikk.  

 

Kort avstand til fylkesveien med gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Kort vei til Nabeita oppvekstsenter med barnehage og 

skole. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta ligger innenfor friluftsområdet Stutvassdalen-

Sistranda-Gurvikdalen av viktig verdi. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er VA-nett 100-300 m unna.  

Infrastruktur/ samferdsel  Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger utenfor tettstedsavgrensningen i kart fra 

SSB. Tiltaket vil føre til spredt boligbygging framfor for-

tetting. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket medfører nedbygging av jordbruksareal, som ikke 

er ønskelig. Anbefales at dagens formål LNF FB tas ut og 

endres i tråd med innspill 16/2312-63A og 16/2312-31.   

Formannskapets innstilling   

 

 

3.4 Naust 

 

Naust 7 
Arkivsaksnr. 16-2312-112 

Forslagsstiller Terje Jønvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 5/2 (Frode Avløs) 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Naust 

Areal (daa) Ikke oppgitt. 
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Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

ikke tilknyttet vei og ligger innenfor 100m av-

stand til sjø.  

 

Forslagsstiller ønsker å bygge flere naust/ut-

vide naustformålet. Det opplyses at området 

avsatt til naust i vest er bratt og at det ikke er 

mulig å sette opp naust der. 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Området er ikke tilknyttet veg. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er en del av et friluftsområde: Fillings-

neset/Storhallaren: Fin badeplass, fritidsbebyggelse.   

 

Friluftsområdet er stort og tiltaket vil i liten grad be-

grense allmennhetens tilgang til friluftsområdet.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke offentlig VA. 

Infrastruktur/ samferdsel  Ikke tilknyttet vei. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tilgrensende områder i øst og vest er regulert til naust. 

Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Naust bidrar til pri-

vatisering av strandsonen. Det står imidlertid flere naust i 

området i dag og tiltaket vil i liten grad påvirke allmenn-

hetens tilgang til turområder og strandsone. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Oppføring av naust må ta hensyn til havnivåstigning. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 
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Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til naust. 

Forslagsstiller har tidligere fått avslag på dispensasjons-

søknad og blitt bedt om å sende inn innspill til kommune-

planen. Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. 

Det innstilles derfor positivt til innspillet. 

 

Det opplyses at området regulert til naust i vest er for 

bratt til å sette opp naust. Innspillet vil derfor erstatte 

areal avsatt til naust mot vest i eksisterende plan.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-30 B 

Forslagsstiller Halgeir Hammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/11 

Dagens arealbruk LNF  

foreslått formål Naust 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 

 

Tomta er regulert til LNF i gjeldende regule-

ringsplan.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge 3 boliger og 

naust. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Naustområde er registrert som fulldyrka jord.  

 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

 

Trafikksikkerhet  Planlagte naust ligger langs Hammarveien. Veien er en 

blindvei som ender i naustrekke i Hammarvågen. Det er 

en smal gårdsvei/grusvei. Grusveien går gjennom et 

gårdstun med stor aktivitet. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner innenfor tiltaksområdet, 

kulturminne i nærheten. 
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Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er ikke registrert som et oppholds-/rekreasjons-

område for barn og unge. 

Ca. 1,5 km til nærmeste skole/barnehage. 

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

strandsonen er viktig for mange typer friluftsliv; turer, 

bading, fiske, båtutfart og andre typer aktiviteter på, ved 

og i sjøen. Etablering av flere naust vil være positivt for 

friluftslivet.  

 

Der naust er planlagt ligger det i dag en ridebane, som er 

i bruk.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Privat vannverk, privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra Hammarveien. Veien tar av fra fv716. Gang-

sykkelvei og bussholdeplass langs fylkesveien. Hammar-

veien er privat. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Det ligger flere naust i området i dag. Det er ønskelig 

med samling av småbåthavner og naust, jamfør planpro-

gram. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Kan medføre privatisering av strandsonen. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Områdene ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Områdene ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Oppføring av flere naust bidrar til friluftslivet. Utbygging 

av naust her vil medføre nedbygging av fulldyrka jord. 

Innspillet frarådes derfor. Området omfattes av regule-

ringsplan.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-148 

Forslagsstiller Ann Kristin Kristoffersen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/1 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig/Naust 

Areal (daa) 20 

  

 

Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

ikke tilknyttet vei og ligger innenfor 100m 

avstand til sjø.  

 

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge flere naust innen-

for det lilla arealet, og i tillegg 4-5 boligenheter 

på eiendommen innenfor rød linje. 

 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Ikke dyrka mark, men beiteland på åpen fastmark. 

Naturmangfold  Ikke registrert naturmiljø eller arter i Naturbase/natur-

mangfold. 

Trafikksikkerhet  Området er ikke tilknyttet veg. Til Nabeita oppvekstsen-

ter er det gang- og sykkelveg. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Uteoppholdsområde mot sør for beboerne i området, her-

under for barn og unge. 1,5-2 km til skole, barnehage og 

butikk. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er en del av 100-metersbeltet mot sjøen, sør for 

regulert bebyggelse. Området er således viktig lokalt og 
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inngår også i et større sammenhengende friluftsområde 

langs sjøen. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Etablert infrastruktur i nærheten. 

Infrastruktur/ samferdsel  Ikke tilknyttet vei. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Regulert boligbebyggelse nord for tiltaksområdet. Områ-

det vest for dette er regulert til friluftsformål/friområde. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket ligger innenfor strandsonen og kan medføre pri-

vatisering. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Oppføring av naust må ta hensyn til havnivåstigning. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF delvis til 

bolig og delvis til naust.  

Det anbefales ikke å bygge boliger nærmere strandsonen 

enn det som allerede er avsatt i reguleringsplan, grunnet 

hensynet til strandsone.  

Området framstår med relativt bratt bakland, uten at-

komst, grunne sjønære områder, men skjermet for vær 

fra øst/sørøst.  

Overordnet kommunal strategi er å ha samlede naustom-

råder og flere felles småbåtanlegg. Det er avsatt områder 

for naust og småbåthavn i Havnevågen gjennom eksiste-

rende arealplan og reguleringsplaner. Innspillet frarådes 

derfor.  

Formannskapets innstilling   
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3.5 Næring 

 

N 4 
Arkivsaksnr. 16-2312-126 

Forslagsstiller Kim Krutvik Lund 

Gnr/Bnr (Grunneier) 9/8 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig og næring 

Areal (daa) 44 daa bolig og 23 daa næring 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

 

Området ligger vest for Hammarvika, på sørsi-

den av Sørfrøyveien. I gjeldende KPA er områ-

det regulert som eksisterende LNFR.  

 

Planområdet foreslås brukt delvis til næringsfor-

mål og delvis til bolig. Foreslått næringsareal er 

på 23 daa, og boligareal 44 daa.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  
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Landbruk  

 

AR5 fra NIBIO viser at planområdet dekker ca. 7 daa fulldyrka jord, 

ca. 9 daa overflatedyrka jord og ca. 11 daa innmarksbeiteområde. 

Forøvrig består området først og fremst av åpen skrinn fastmark.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert statlig vernede naturområder som berøres av 

planforslaget. Det er ikke registrert viktige eller svært viktige naturty-

per som berøres. Det er observert flere fuglearter av særlig stor for-

valtningsinteresse og en truet fugleart (Storspove) som raster i områ-

det.  

Trafikksikkerhet  Boligområdet ligger innen kort gangavstand fra Nabeita oppvekstsen-

ter med skole og barnehage. Sørfrøyveien må krysses for å nå fram til 

oppvekstsenteret. Det er etablert trygt krysningspunkt med 40 km/t 

fartsgrense og fysisk fartsdemping.  

Utbygging av boliger og næringsareal vil gi økt trafikk i Sørfrøyveien. 

Trafikkbidrag fra næringsvirksomhet vil være avhengig av typen næ-

ring som etableres.  

Fartsgrensen på Sørfrøyveien forbi planområdet er delvis 40 og delvis 

60 km/t. Det er registrert en trafikkulykke med lettere personskade i 

siste 10- årsperiode rett vest for Nabeita oppvekstsenter. 

Kulturminner og kul-

turmiljø 

 Det er ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø innenfor planom-

rådet eller i umiddelbar nærhet.  

Barn og unges opp-

vekst-vilkår 

 Det ligger en mindre idrettsplass i umiddelbar nærhet til boligområdet. 

Ved Nabeita oppvekstsenter er det registrert to lekeplasser og et 

større idrettsanlegg.  

Folkehelse/ Frilufts-

liv 

 Det er ikke registrert at planområdet brukes til friluftsaktiviteter. Til-

rettelagt gang- sykkeltilbud langs Sørfrøyveien, lekeplasser, nær-

idrettsanlegg og større idrettsanlegg legger til rette for å gå eller sykle 

i forbindelse med hverdagsaktivitet, og aktiv fritid.  

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

 Det er opplyst om at avstanden fra planområdet til privat vann/av-

løpsnett er ca. 300 m. Boligområdet har umiddelbar nærhet til kom-

munale tilbud som skole og barnehage.  

 

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Innspillet ligger i tilknytning til allerede etablert g/s-vei, samt den som 

bygges nå.  
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Tilgang til butikk via G/S-vei nordover. Det er etablert avkjørsler som 

må vurderes ved tiltaket.  

Næringsarealer  Planforslaget innebærer økning av næringsareal i tilknytning til eksis-

terende næringsområde (Nabeita industriområde). Det er ikke beskre-

vet hvilken type næring som planlegges, men siden næringsområdet 

ligger tett på eksisterende og planlagte nye boliger må det planlegges 

for å unngå negative konsekvenser i form av støy, støv eller trafikkbe-

lastning.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser innenfor planområdet.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvik-

ling/ struktur 

 Tiltaket ligger innenfor det definerte tettstedet Hamarvika. Nye boliger 

vil ligge innen kort avstand fra eksisterende skoler og barnehager og 

innen gangavstand fra nødvendige servicetilbud. Nye næringsarealer 

er en utvidelse av regulert industriområde, og vil kunne bidra med nye 

arbeidsplasser innenfor tettstedet.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av området ligger innenfor høy aktsomhetssone for Radon. 

Avbøtende tiltak for bygging av boligbebyggelse må avklares 

gjennom byggesak. Planlagt område for bolig ligger berøres ikke 

av Statens vegvesens støyvarslingskart.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell innvirkning på levevilkår og folkehelse fra boliger. 

Næringsvirksomhet kan ha negativ innvirkning på eksisterende og 

framtidige boliger.  

Naturrisiko   Ingen spesielle farer knyttet til skred, flom eller annen naturrisiko 

registrert.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Næring: Endring fra LNFR til næring vil medføre bortfall av jord-

bruksareal i form av dyrka mark og beiteområder. Dette må iva-

retas gjennom regulering av området. Avsatt areal til næring gir 

et større sammenhengende nærings/ industriområde sammen 

med det regulerte Nabeita industriområde i vest, noe som er i 

tråd med vedtatt planprogram. Næringsvirksomhet kan gi ulem-

per for eksisterende og framtidig boligbebyggelse i form av støy, 

støv og økt trafikk avhengig av hvilken type næring som etable-

res. Gjennom reguleringsplan bør det settes rammer for type 

virksomhet, driftstid, buffersoner mot boligområder m.m., for å 

begrense eventuelle konflikter mellom arealbruk. 

 

Bolig: Endring fra LNFR til bolig vil medføre bortfall av jordbruks-

areal i form av dyrka mark og beiteområder. Dette må ivaretas 

gjennom en regulering. Boligområdet grenser til et regulert bolig-

område i sørøst, samt innspill 16/2312-11. Dette ses i sammen-

heng og vurderes som en fortetting i allerede utbygd område.  

 Området ligger godt til rette for at barn kan gå eller sykle til sko-

len. Boligutbygging i Hammarvika tettsted, innen gang- sykkelav-

stand til lokalt servicetilbud vil bidra til å styrke tettstedets funk-

sjoner. 

Innspillene tilrådes. 
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Formannskapets innstil-

ling 

  

 

 

N 5 
Arkivsaksnr. 16-2312-74 

Forslagsstiller Stokholm Svendsen AS (for Coop Hamarvik 

AS) 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/32 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Næringsområde 

Areal (daa) 25 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

 

 

Planområdet er regulert til LNFR- område i 

gjeldende KPA. Området grenser til Lyngås-

veien i vest og mot Nordfrøyvegen (fv. 714) i 

sør/øst. Området ligger i ytterkant av Hamar-

vik tettsted. Hamarvik ligger sør for kommune-

delplan Sistranda.  

 

 

 

 

 

Området ønskes regulert til næringsområde 

for utvidelse av Coops virksomhet på Hamar-

vik.  

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området berører arealer som er registrert som fulldyrka jord (ca. 3,7 

daa), overflatedyrka jord (ca. 10 daa) og innmarksbeite (ca. 2,3 daa) i 

oversikten fra AR5 NIBIO.  
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Naturmangfold  Deler av området har gjennomgått naturtypekartlegging i 2017. Loka-

liteten er gitt høy vekt på størrelse (samlet 14 daa og helst over 4 daa 

naturbeitemark), lav vekt på artsmangfold, middels vekt på rødlistear-

ter, middels vekt på tilstand og påvirkning. Samlet sett gir dette ver-

dien viktig -B. 

Artsdatabasen viser at det er gjort observasjon av stær på området 

(ikke hekkende). 

Trafikksikkerhet  Det er ikke registrert trafikkulykker på Nordfrøyvegen eller i Lyngås-

veien de siste 10 år. Fartsgrensen på stedet er 60 km/t.  

Fra sør er det etablert et godt gang- og sykkeltilbud fram til planområ-

det på østsiden av fv. 714. I retning mot nord er det planlagt g/s-vei.  

 

Hamarvika bussholdeplass med park & ride- tilbud ligger på den andre 

siden av fv. 714 innen kort gangavstand fra planområdet. Det er plan-

lagt sikret kryssingstilbud for myke trafikanter over fv. 714 mellom 

planområdet og boligområdene i Hamarvika i forlengelse av planlagt 

g/s-vei.   

 

Tiltaket vil øke trafikken lokalt, og krever planlegging av trafikksikker 

adkomst fra fv. 714. Dersom trafikken skal gå via eksisterende kryss 

med Lyngåsveien, må det forutsettes at denne rustes opp for å kunne 

betjene økt trafikk, siden vegen er smal og sannsynligvis ikke dimen-

sjonert for tungtrafikk. Behovet for å etablere venstresvingefelt fra fv. 

714 må vurderes, ut fra sannsynlig trafikkproduksjon som følger av til-

taket. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen registrerte verneverdige kulturminner eller kulturmiljø in-

nenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg eller andre steder eller områder 

som er relevante for barn og unges oppvekstsvilkår ved planområdet. 
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Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Planområdet ligger i ytterkanten av Stutvassdalen- Sistranda- Gurvik-

dalen markaområde, som er registrert som et viktig friluftsområde i 

Miljødirektoratets database.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er etablert privat VA- anlegg fram til området.  

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Det er planlagt gang- sykkeltilbud til området fra nord, og fra sør er 

det etablert gang- og sykkelveg langs østsiden av fv. 714. Det er plan-

lagt et sikkert krysningspunkt over fv. 714 mot området for myke tra-

fikanter. Det må også sikres en trafikksikker og tilstrekkelig kapasi-

tetssterk adkomstløsning for biltrafikk/ varelevering.  

Næringsarealer  Tiltaket vil øke tilgangen på næringsareal i området, og kan gi et bedre 

lokalt handelstilbud.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i planområdet.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

 Tiltaket vil bidra til et bedre handelstilbud i Hamarvika. Området ligger 

i utkanten av Hamarvika tettsted, slik at gangavstanden til området lo-

kalt vil bli relativt lang, men tilgangen fra overordnet vegnett er god 

og vil ikke bidra til økt trafikk internt i boligområdene.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

0 Ikke relevant.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Trafikk til og fra næringsområdet vil bidra med noe økt tra-

fikkstøy lokalt.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier behov for klimatil-

pasningstiltak i eller ved området. 

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

helse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, kvikkleire, 

skredfare eller annet for området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket vil gi mulighet for å utvide næringstilbudet lokalt i 

Hammarvika. Dette vil gjøre Hamarvik og Frøya mer at-

traktivt i forhold til handelsvirksomhet. Kan bidra til lokale 

arbeidsplasser. Planlagt virksomhet er arealkrevende og 

området for innspill synes godt egnet i forhold til nærlig-

gende infrastruktur og plassering. Tiltaket medfører ned-

bygging av dyrka mark, beitemark og inngrep i et registrert 

naturområde. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling   

 

N 5 
Arkivsaksnr. 16-2312-200 

Forslagsstiller Harald Mathisen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/75 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Næringsområde 

Areal (daa) 5 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 
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Planområdet er regulert til LNFR- område i 

gjeldende KPA. Området ligger i ytterkant av 

Hamarvik tettsted. Hamarvik ligger sør for 

kommunedelplan Sistranda.  

 

 

 

Deler av tomta er del av innspill om utvidelse 

av COOPs virksomhet på Hamarvik (figur 

over). Grunneiere ønsker å regulere 

resterende tomteareal til næring også. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området berører arealer som er registrert som 

overflatedyrka jord og det opplyses av grunneiere at 

tomta benyttes til sauebeite. 

 

Naturmangfold  Deler av området har gjennomgått naturtypekartleg-

ging i 2017. Lokaliteten er gitt høy vekt på størrelse 

(samlet 14 daa og helst over 4 daa naturbeitemark), 

lav vekt på artsmangfold, middels vekt på rødlistear-

ter, middels vekt på tilstand og påvirkning. Samlet sett 

gir dette verdien viktig -B. 

Artsdatabasen viser at det er gjort observasjon av 

stær på området (ikke hekkende). 

Trafikksikkerhet  Det er ikke registrert trafikkulykker på Nordfrøyvegen 

eller i Lyngåsveien de siste 10 år. Fartsgrensen på ste-

det er 60 km/t.  

Fra sør er det etablert et godt gang- og sykkeltilbud 

fram til planområdet på østsiden av fv. 714. I retning 

mot nord er det planlagt g/s-vei.  

 

Hamarvika bussholdeplass med park & ride- tilbud lig-

ger på den andre siden av fv. 714 innen kort gangav-

stand fra planområdet. Det er planlagt sikret krys-

singstilbud for myke trafikanter over fv. 714 mellom 

planområdet og boligområdene i Hamarvika i forleng-

else av planlagt g/s-vei.   

 

Tiltaket vil øke trafikken lokalt, og krever planlegging 

av trafikksikker adkomst fra fv. 714. Dersom trafikken 

skal gå via eksisterende kryss med Lyngåsveien, må 

det forutsettes at denne rustes opp for å kunne be-

tjene økt trafikk, siden vegen er smal og sannsynligvis 

ikke dimensjonert for tungtrafikk. Behovet for å etab-

lere venstresvingefelt fra fv. 714 må vurderes, ut fra 

sannsynlig trafikkproduksjon som følger av tiltaket. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ingen registrerte verneverdige kulturminner 

eller kulturmiljø innenfor planområdet eller i 

umiddelbar nærhet.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg eller andre 

steder eller områder som er relevante for barn og 

unges oppvekstvilkår ved planområdet. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Planområdet ligger i ytterkanten av Stutvassdalen- 

Sistranda- Gurvikdalen markaområde, som er 

registrert som et viktig friluftsområde i 

Miljødirektoratets database.  

 

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er etablert VA- anlegg fram til området.  

Infrastruktur/ samferdsel  Det mangler gang- sykkeltilbud til området fra nord, 

men fra sør er det etablert gang- og sykkelveg langs 

østsiden av fv 714. Det må etableres et sikkert 
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kryssingspunkt over fv 714 mot området for myke 

trafikanter samt en trafikksikker og tilstrekkelig 

kapasitetssterk adkomstløsning for biltrafikk/ 

varelevering.  

Næringsarealer  Tiltaket vil øke tilgangen på næringsareal i området, 

og kan gi et bedre lokalt handelstilbud. Trafikk til og 

fra området vil medføre ulemper i form av støy for 

nærliggende boligbebyggelse.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i planområdet.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket vil bidra til et bedre handelstilbud i Hamarvika. 

Området ligger i utkanten av Hamarvika tettsted, slik 

at gangavstanden til området lokalt vil bli relativt lang, 

men tilgangen fra overordnet vegnett er god og vil 

ikke bidra til økt trafikk internt i boligområdene.  

Vann og vassdrag  Tomta ligger nær Hammarvatnet som er 

drikkevannskilden til Frøya. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Trafikk til og fra næringsområdet vil bidra med noe økt 

trafikkstøy lokalt.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier behov for 

klimatilpasningstiltak i eller ved området.   

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

folkehelse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, 

kvikkleire, skredfare eller annet for området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket vil gi mulighet for å utvide foreslått areal til 

næring/varehandel ytterligere i fremtiden. Innsendte 

forslag medfører nedbygging av dyrka mark og beite-

område, og tomta ligger svært nær Hammarvatnet.  

 

I tråd med planprogrammet kan det tilrettelegges for 

noe utvidede næringsareal, da det er allerede planlagt 

etablering av næring på tilstøtende områder. Innspill 

reduseres til å tilpasses hensynssonen for drikke-

vannskilde Hammarvatnet.  Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-70 

Forslagsstiller Harry Johan Paulsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/9 

Dagens arealbruk Klimavernsone 

foreslått formål Næring 

Areal (daa) 3,7 daa 

Planstatus: Innspill: 
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Igjeldende reguleringsplan, planid 1620200912 

fra 1997, sist endret i 2007 er omsøkte 

område avsatt som Klimavernsone 

 

 

 

 

Naust, brygge og molo ligger i 

klimavernsonen og deler sonen i praksis i to. 

 

Dagens næringsbygg og anlegg er i aktivt 

bruk av sjørettet næringsaktør. Området er 

for trangt og trenger utvidelse. Reguleringen 

av klimavernsonen forhindrer dette. 

 

 

Innspillet tolkes til å innebære et område 

som dette avsatt til næring og utvidelse av 

molo. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk - fiskeri  Tiltak på land og i nærmeste bukt – berører ikke havbruk 

eller fiskerier. Kan øke areal avsatt til havbruksrettet 

virksomhet. 

Landbruk  Område er regulert til klimavernsone. Det framgår ikke 

av reguleringsbestemmelsene hva dette innebærer, men 

trolig er det et område for felles friluftsliv/friområde.  

Naturmangfold  Ingen registreringer. 

Trafikksikkerhet  Hovedatkomst fra Sørfrøyveien og deretter Hammarnes-

vegen som betjener et mindre antall eiendommer. Vegen 

er blindvei og har ingen gjennomkjøring. Næringsvirk-

somheten kan medføre økt trafikk gjennom boligområde.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrerte automatisk fredete kulturminner 

innenfor området.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tiltaket ser ikke ut til å påvirke barn og unges oppvekst-

vilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er allerede i bruk som næringsområde. Noe ut-

videlse vil neppe ha betydning for friluftslivet i området. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Allerede opparbeidet infrastruktur. 

Infrastruktur/ samferdsel  Vei til området går gjennom boligbebyggelse.  

Næringsarealer  Område brukes til næring, har vært det i lang tid og kon-

kurrerer således ikke med annen bruk. 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 
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Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket vil styrke næringslivets kår og utviklingsmulighe-

ter sentralt i Hammarvikområdet, noe som sikrer grunn-

laget for bosetting og befolkningsutvikling. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger mot sjøen og en utforming av en utvidet 

molo bør utredes i forhold til grunnforhold, naturmiljøet, 

landskapet og klima/vær. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Eventuelle tiltak i dagens næringsområder må vurderes i 

forhold til mulig forurensning i grunnen. 

Klimatilpasning  Tiltaket ligger ved sjøen, dog skjermet så lenge kollen 

mot sør beholdes. Utforming og byggemetoder, herunder 

materialbruk må likevel skje i tråd med veilederen til 

DSB, slik at gjennomførte tiltak står seg over tid. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Området er i faresone for stormflo og endringer i hav-

nivå. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Frøya kommune ønsker å tilrettelegge for næringsutvik-

ling, og dette tiltaket vurderes til å være viktig for utvik-

lingen av marine næringer i kommunen. Tiltaket er en ut-

videlse av eksisterende næringsområde. 

Den viktigste begrunnelsen for Klimavernsonen i regule-

ringsplanen synes å være hensynet til lokalt friluftsliv. I 

tillegg går veiforbindelse til området gjennom ett boligom-

råde og frarådes derfor. 

Innspillet omfattes av reguleringsplan.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-166 

Forslagsstiller Monicha Seternes/Måsøval fiskeoppdrett AS  

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/216 

Dagens arealbruk Næring (Regplan) 

Foreslått formål Næring, kombinert næring og havn 

Areal (daa)  

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Regulert til næring på land og trafikkområde i 

sjø.  Reguleringsplan gjelder foran kommune-

planens arealdel. 

 

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfattes av gjeldende reguleringsplan, der-

med må dette innspillet ses i forbindelse med en regule-

ringsendring.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-209 

Forslagsstiller G Plan AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/4 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Forretning 

Areal (daa) 14 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

I gjeldende reguleringsplan er området regulert 

til LNFR. Det er opparbeidet en ridebane på 

tomta. Det opplyses at området ellers brukes til 

beite per i dag.  

 

 

Arealet foreslås regulert til forretning, og det 

planlegges å etablere inntil 3000 m2 areal for 

detaljhandel og tilhørende parkeringsplasser 

på eiendommen.  

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  I AR5 fra NIBIO er det registrert at eiendommen omfatter inn-

marksbeite (2,2 daa), overflatedyrka jord (0,4 daa) og full-

dyrka jord (13 daa). Skissert tiltak vil medføre bortfall av ca. 

2,2 daa innmarksbeite, ca. 0,4 daa overflatedyrka jord og ca. 

5-7 daa fulldyrka jord. Det er usikkert om gjenværende full-

dyrka jord vil være drivbar etter at tiltaket er gjennomført.   
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Naturmangfold  Planområdet omfatter ikke areal registrert som viktig natur-

type. Det er ikke registrert arter av forvaltningsinteresse på 

området. Det er gjort en registrering av gulspurv (nær truet 

art i norsk rødliste) på 10/56, sør for planområdet.  

  

Trafikksikkerhet  Det er etablert gang- sykkelveg langs fv. 716 (Sørfrøyveien), 

og planområdet er derfor lett tilgjengelig for myke trafikanter. 

Det er også bussholdeplass i umiddelbar nærhet.  

 

ÅDT på fv. 716 er 1700, og ÅDT på fv. 714 er 1940. Det er re-

gistrert en trafikkulykke med personskade i krysset mellom fv. 

716 og fv. 714 i løpet av de siste 10 årene.  

 

Beliggenheten ved kryss mellom to lokale overordnede veger 

legger til rette for at handel kan kombineres med øvrige bilrei-

ser. Det må forventes at virksomheten også vil tiltrekke trafikk 

ut over denne, og at biltrafikken i nærområdet øker.  

 

Det er skissert adkomst til området mellom Hammarvegen og 

bussholdeplass. En annen adkomstløsning bør vurderes, for å 

redusere tettheten mellom avkjørsler/ kryss og for å ikke 

komme i konflikt med eksisterende fotgjengerovergang. Behov 

for å tilrettelegge for venstresvingfelt fra fv. 716 må vurderes 

ut fra trafikkberegninger.  

 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø innenfor 

planområdet. Det ligger en SEFRAK- registrert bygning (ene-

bolig fra 1800- tallet) på 10/89, sør for planområdet. Det er 

ikke skissert plassering av ny bebyggelse ved 10/89.   

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tiltaket vurderes ikke å ha innvirkning på barn og unges opp-

vekstsvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Hammarveien, som går i utkanten av planområdet og som 

sannsynligvis gir adkomst til naust/ sjøhus i Hammarvågen, 

berøres ikke av det skisserte tiltaket.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er ikke oppgitt om det er VA- nett i området, men ut fra 

nærheten til eksisterende bebyggelse antas det at avstand til 

tilkoblingsmulighet er kort.  

Infrastruktur/ samferdsel  Det må tilrettelegges for en trafikksikkerhetsmessig og kapasi-

tetsmessig akseptabel adkomstløsning til planområdet fra fv. 

716. Skissert løsning vil være konfliktfylt, blant annet ut fra 

nærhet til eksisterende avkjørsel og eksisterende fotgjenger-

overgang.  

Næringsarealer  Tiltaket vil øke tilgang på næringsareal i Hammarvika, i et om-

råde som er lett tilgjengelig fra overordnet vegnett. Trafikk til 

og fra næringsområdet vil gå via overordnet vegnett, uten å 

belaste boligveger.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser på området.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til krysset mellom fv. 

714 og fv. 716. Beliggenheten ved et viktig knutepunkt er 

gunstig med tanke på at handel kan kombineres med pend-

lings/ arbeidsreiser. Planområdet kan nås til fots eller med 

sykkel av mange i Hammarvika.   
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Arealet ligger ikke i tilknytning til øvrig servicetilbud i Ham-

marvika, og tiltaket bidrar slik sett ikke til en utvikling i ret-

ning av et mer samlet tilbud.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ingen forhold registrert.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket vil medføre trafikkøkning og støy nært eksisterende 

boliger, men antallet boliger som berøres er begrenset.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle forhold registrert.  

Naturrisiko   Ingen spesielle forhold registrert.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket medfører bortfall av relativt store arealer som brukes 

til dyrka mark og beiteareal. Tiltaket vil legge til rette for et 

forretningstilbud som er tilgjengelig for mange til fots eller 

på sykkel. Lokaliseringen ved knutepunkt mellom to hoved-

veger gjør det lett å kombinere handel med øvrige bilreiser. 

Det er allerede foreslått avsatt ett større areal til lignende 

etablering i nærheten (16/2312-74 og 16/2312-200). Det 

anbefales at handelsområder samles på ett større område 

enn å dele opp på flere mindre arealer.  

Innspillet omfattes av reguleringsplan. 

Formannskapets innstilling   
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3.6 Sjørelaterte formål og andre kombinerte formål 

Arkivsaksnr. 16-2312-22B 

Forslagsstiller Jan Ivar Tanemsmo 

Gnr/Bnr (Grunneier) 9/124 

Dagens arealbruk Industri/trafikkområde i sjø 

foreslått formål Småbåthavn  

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 

 

Området er regulert til industri og indu-

stri/sjøhus. Industritomta er i bruk i dag.   

 

Forslagsstiller ønsker å øke antall båtplasser i 

havna. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Næringsaktør har anlegg i sjø der forslagstiller ønsker 

båthavn. Etablering av båthavn vil føre til at næringsak-

tør ikke kan drive sine anlegg. Næringsaktøren er leve-

randør av merde-systemer til oppdrettsnæringen. 

 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Det er registrert flere arter av særlig stor nasjonal for-

valtningsinteresse i eller nær området, blant annet skjær-

pipelerke, teist og ærfugl. 

 

Trafikksikkerhet  Området har adkomst fra Hammarvikringen med en 

fartsgrense på 80 km/t. Området er ikke tilrettelagt med 

gang-/sykkelveg. Etablering av småbåthavn vil medføre 

økt trafikk.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Det opplyses av forslagsstiller at området benyttes til re-

kreasjon av barnehager og andre. 
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Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen kartlagte friluftsområder. Området er preget av in-

dustri. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke kommunalt VA-anlegg. Tiltaket sier ingenting om 

behov for VA-tilgang.  

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste busstopp, Hammarvika langs fylkesveien. Ca. 

1 km nord for området. 

Hammarvikringen er kommunal veg.   

Næringsarealer  Småbåthavn er planlagt langs industriområdet. Nærings-

aktør benytter industriområdet helt ut til sjøkanten og 

har i tillegg anlegg i sjø. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Bukta 

har allerede båtplasser på nordsida. Sørsida består av in-

dustri.  

Forslagsstiller opplyser om økt press på båtplasser på 

grunn av økning i boligmasse i umiddelbar nærhet. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil beslaglegge areal i sjø.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Småbåthavn kan føre til forurensning til sjø ved utslipp. 

Det er allerede småbåthavn i bukta i dag og tiltaket vil 

ikke føre til endring i risiko. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Ingen registrerte konflikter med ras eller skred. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Etablering av småbåthavn kommer i konflikt med næ-

ringsaktør sine anlegg. Tiltaket vil føre til tap av nærings-

aktørens anlegg og tiltaket frarådes. Området omfattes 

av reguleringsplan.  

Formannskapets innstilling   
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3.7 Offentlige formål 

 

OT 1 
Arkivsaksnr. 16-2312-138 

Forslagsstiller Frøya kommune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 9/31, 9/1, 9/201, 9/202, 9/3, 9/8 

Dagens arealbruk LNFR og regulering skal gjelde (Allmennyttig 

forhold og offentlig bygg – undervisning)  

foreslått formål Offentlig/privat tjenesteyting 

Areal (daa) Ca. 87 

  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området består av åpen fastmark og myr. Arealet er av-

satt til LNF i kommuneplanens arealdel, men benyttes 

ikke til landbruk.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. Myr har ofte et stort 

naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Det er opparbeidet gang-/sykkelveg langs sørsida av Fyl-

kesveien. Området ligger på en rett strekning langs fyl-

kesvegen som er oversiktlig. Fartsgrense er 60 km/t.  

Det er registrert flere ulykker på strekningen og nær-

meste gangfelt over fylkesveien er tilrettelagt ved opp-

vekstsenteret.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området grenser til barnehage og idrettsanlegg i vest, 

eksisterende boliger i øst. Vil bidra til mulighet for skole- 

og barnehageutvidelse.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Ligger i tilgrensning til turstier og friluftsområder. Kan 

benyttes av skole og barnehage.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus ca. 0,5 km vestover. Frøya sykehjem i Ha-

marvik, ca. 2 km østover.  

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste busstopp er Hamarvika, ca. 1,3 km østover på 

Fylkesveien. Busstopp for oppvekstsenteret ligger på om-

rådet.  

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

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området ligger sentralt med boligbebyggelse og planlagt 

boligbebyggelse rundt.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Eiendommen består av større myrområder med flere 

mindre bekker. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at deler av 

tomta nærmest fylkesvegen vil vær ei gul støysone. Store 

deler av eiendommen ligger innenfor høy aktsomhetsgrad 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  En utvidelse av Nabeita oppvekstsenter vil ikke være i 

konflikt med andre formål. Utvidelsen kan anbefales. Det 

negative med utvidelsen er at den vil berøre myrområ-

dene. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-118 

Forslagsstiller Lars N. Flaahammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 5/1 

Dagens arealbruk Off. tjenesteyting 

foreslått formål LNF 

Areal (daa) 6,5 

  

 

Området er avsatt til offentlig tjenesteyting.   

 

Forslagsstiller ønsker å redusere området for 

offentlig tjenesteyting til kun å gjelde kirka in-

nenfor steingjerde, samt parkeringsplassen. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Eksisterende avkjørsler 

Kulturminner og kulturmiljø  Innenfor området er det registrert flere bruer som er en 

del av veghistorisk miljø fra tidlig 1900-tallet. Disse er 

ikke fredet, men av sterk verneverdi.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ikke relevant  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke relevant. Kirke med eldre kirkegård innenfor eien-

dommen.  

Infrastruktur/ samferdsel  Eksisterende avkjørsler til kirken og næringsanlegg i sør-

øst.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Ikke relevant. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger innenfor strandsonen, og innenfor akt-

somhetsområde for flom. På grunn av topografien i områ-

det anses flom som mindre sannsynlig.  

 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre området for offentlig tjenesteyting til 

LNF-formål.  

På bakgrunn av de historiske bruene i området og området som hel-

het er det ønskelig at kommunen har kontroll over arealbruken for å 

hindre nedbygging. Ved at området er avsatt til samme formål, blir 

det enklere å ivareta dette. Innspillet frarådes.  

Formannskapets inn-

stilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-145 B 

Forslagsstiller Frøya kommune/VA 

Gnr/Bnr (Grunneier) Gnr 9, bnr 2 Viviann Hammervik 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Nytt avløpsanlegg Hammarvika 

Areal (daa) Uklart 

  

 

Tiltaksområdet er i dag avsatt til LNF i regule-

ringsplan, men grenser til eksisterende avløpsan-

legg.  

Felles avløpsrenseanlegg for Sistranda-Ha-

marvik-Flatval. Areal for nytt avløpsrense-

anlegg. Anlegget er tenkt etablert på nabo-

tomta, Gnr. 9/2) til eksisterende rensean-

legg (slamavskiller/pumpestasjon) som 

står på kommunal tomt (G9/106). 

 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Arealet ligger på åpen fastmark/impediment. 

 

 

Naturmangfold  Ingen spesielle registreringer i området 
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Trafikksikkerhet  Aktuelt område ligger utenfor veganlegg, men like inntil. 

Etablering må ikke vanskeliggjøre sikkerheten i avkjørsel 

til tilstøtende eiendommer. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen spesielle registrert 

 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

0 Ikke relevant  

Folkehelse/ Friluftsliv 0 Ikke relevant 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Atkomst og bruk av privat eiendom til formålet må sikres 

i avtale. 

Infrastruktur/ samferdsel  Tiltaket bidrar til utbygging av kommunal infrastruktur.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur da tiltaket 

er infrastrukturtiltak rettet mot innbyggerne på Frøya. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ingen spesielle  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen spesielle.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket lar seg gjennomføre uten konflikt med andre in-

teresser. Det må besørges tilstrekkelige avtaler og tillatel-

ser for anlegg, drift og vedlikehold. Innspillet omfattes av 

reguleringsplan.  

Formannskapets innstilling   
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3.8 Andre formål 

 

Massedeponi 
Arkivsaksnr. 16-2312-180 

Forslagsstiller Frøya kommune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/15 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Massedeponi 

Areal (daa) 126 daa 

  

 

Området er i dag avsatt til LNFR i gjeldende 

kommuneplan. Området ligger tett på flyplas-

sen og i kant med flyplassens støysone. Om-

rådet består av skrinn fastmark og myr.  

 

 

Kjellmyra: Forslagsstiller ønsker å legge til 

rette for massedeponi, ca. 126 dekar 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

Området er i hovedsak registrert  som åpen fastmark, noe 

som i praksis er beiteland. Men det er mindre innslag av 

dyrkamark i området. (markslagskart-NIBIO). Utforminga 

av deponiet kan tilpasses så dyrkamarka blir utvidet. 

Naturmangfold  Ingen registrerte arter eller utvalgte naturtyper i Natur-

base. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra ny Flatvalvei med ÅDT 450. Det bygges nå 

gang-/sykkelveg langs fv. fra Flatval til Nabeita oppvekst-

senter. Det er siste 10 år registrert to trafikkulykker med 
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lettere skadde på strekningen mellom flyplassen og Lang-

åsen.   

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på det aktuelle områ-

det.   

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området ligger nært flyplassen, rett utenfor støysonen og 

inngår i registrerte friluftsområder på Frøya. Selv om om-

rådet ikke er utpreget egnet som friluftsområde går det 

traktorveger og turstier i nærhet til deponiområdet. 

Tilkjøring til området legges i ny Flatvalvei. Området ligger 

ikke spesielt tett på eksisterende bolig- eller fritidsbebyg-

gelse. Tiltaket vurderes til å ha begrenset betydning for 

barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Det går lokale turstier i området. Tiltaket vil i liten grad 

begrense allmennhetens tilgang til turområder.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra ny Flatvalvei. Tilkjøring til området må etable-

res, evt utvide bruken av avkjøring og vei til flyplassen.  

Høyspenttraséer gjennom området må eventuelt legges 

om. 

Næringsarealer  Bidrar til areal etterspurt av entreprenører i kommunen. 

Mineralressurser  Området består av granitt, men er ikke registrert som res-

surs i NGUs base over mineralressurser.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området ligger mellom Langåsen og flyplassen. Dette om-

rådet er ikke bebygd og vil neppe være attraktivt i så måte 

i framtida heller. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuelt område ligger ikke i tilknytning til vann eller vass-

drag.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger tett utenfor støysonen fra flyplassen og 

utenfor støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Massedeponi på 126 dekar berøres ikke av krav etter ved-

legg I forskrift om konsekvensutredninger. Dermed er det 

kommunen selv som skal vurdere utredningsbehovet. To-

pografien i området varierer, men det er ikke åpenbart 

hvordan masser skal deponeres, eller hvor stor kapasitet 

området har. 

Det er stort behov for massedeponi på Frøya, og kommu-

nen har ingen områder for dette formålet pt. Deponiet lig-

ger relativt sentralt og antas å være økonomisk plassert i 

forhold til å minimere transport fra sentrale strøk med det 

høyeste utbyggingspresset. 

Det er ikke gjort rede for noe driftsopplegg, med varig-

het/innfyllingshastighet, terrengbehandling, transport, sik-

ring av avløpsvann/drenering, støy etc.  
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Det bør gjennomføres en utredningsprosess hvor drift, av-

slutning, støy, støv og transport, herunder trafikksikker-

hetstiltak utredes. Tiltaket tilrådes. 

Formannskapets innstilling   

 

 

 

Fri 1 
Arkivsaksnr 16-2312-152 

Forslagsstiller Underskriftsliste Fillingsnes – 28 stk 

Gnr/Bnr (Grunneier)  

Dagens arealbruk LNF 

Foreslått formål Friområde 

Areal (daa) 1150 dekar 

  

 

Området er i dag avsatt til LNFR i gjeldende kom-

muneplan.  

 

Det foreligger ett innspill om fritidsbebyggelse som 

berører området; id 16-2312-6, med forslag om 15-

30 fritidsboliger, på 218 dekar på Innerneset. 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant – tiltakene er på land. 

Landbruk  Området er i hovedsak skrinn og åpen fastmark, samt 

myrdrag, egnet til beite. 

Naturmangfold  Innenfor området er det noen registrerte arter av stor 

forvaltningsinteresse, inkludert et større område med 

nær trua arter med særlig stor forvaltningsinteresse. 
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Trafikksikkerhet  Det er ikke gang og sykkelveg eller fortau på noen del av 

strekningen fra Storhallaren til Fillingsnes. Hele traséen 

fra Storhallaren er smal og svingete. 

 

Mellom Storhallaren og Avløysa er det registrert to ulyk-

ker, en med uskadd person og en med 2 alvorlig skadde. 

Strekningen Avløysa – Fillingsnes er kommunal veg. Det 

foreligger ikke registrerte ulykker på denne strekningen. 

 

Noen hundre meter fra Storhallaren er fartsgrensen 80 

km/t, mens øvrig del av fylkesvegen har 50 km/t. Kom-

munal veg har 80 km/t (ref. vegkart.no). 

Fillingsnesvegen stopper ved Aunvågen og det er derfor 

ikke gjennomgangstrafikk, kun lokaltrafikk i området. 

    

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert ett automatisk fredet kulturminne innen-

for foreslått område. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er lite tilrettelagt og brukes i stor grad av tilrei-

sende og lokale. Området opplyses å være viktig for lo-

kalbefolkningen og de etablerte hyttebrukerne i området. 

Området framstår således som viktig også for tilreisende 

barn og unge. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området deles i to av registrert friluftsområde «Fillings-

nes/Storhallaren», med status «registrert» i sør og «Stor-

fjorden/Sandvassheia», kartlagt som viktig i nord. Områ-

det er lite/ikke tilrettelagt for friluftsliv. Forslagsstilleren 

mener området er spesielt vakkert og er viktig for lokal-

befolkningen og hyttebrukerne. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel  Fv. 6462 – ÅDT på 110 ved Storhallaren (tall fra 2017) 

og fallende til 40 på kommunal veg fra Avløysa til Fil-

lingsnes (tall fra 2005) 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Det foreligger innspill på å etablere 15-30 fritidsboliger på 

Innerneset. Ut over det er området ikke i sentrale strøk 

med press på boligtomter. Området ligger også ved en-

den av Fillingsnesvegen. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Innspillet vil sikre allmennhetens tilgang til strandsonen.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke relevant 

Klimatilpasning  Ikke relevant  

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil sikre arealer for fremme av livskvalitet/frilufts-

liv 

Naturrisiko   Ikke relevant 

 

 

Anbefaling 
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Innstilling  Området er i hovedsak åpent, grunnlent beiteland med 

innslag av myr. Det er topografisk variasjon og Fillings-

neset er et nes som omsluttes av sjø på tre sider. Fillings-

neset framstår som kvalitetsrikt mtp friluftslivsverdier. Fil-

lingsneset deles i to, Ytterneset og Innerneset. 

 

Innspill 16-2312-6 hvor det ønskes 15-30 nye fritidsboli-

ger på deler av Innernesets 218 dekar er foreslått avvist 

til planforslaget.  

 

Det anbefales videre å sikre Aunvågen som friområde. 

Formålet LNF for resten av foreslått friområde vurderes 

tilstrekkelig for å hindre privatisering av området, samt 

ivareta kulturlandskapet på Ytterneset og Innerneset. 

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-181 

Forslagsstiller Tour de Frøya v/Nils Jørgen Karlsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 21/1, 20/1, 19/1, 10/1, 10/92 og 10/7 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Sykkelsti 

Areal (daa) - 

  

 

Området er i dag avsatt til LNFR i gjeldende 

kommuneplan. Hammervatnet er avsatt som 

drikkevannskilde og har en hensynssone i tilknyt-

ning til dette i nedbørsfeltet. Kommuneplanens 

bestemmelser sier under pkt 2; 

 

Kjellmyra: Forslagsstiller ønsker å legge til 

rette for sykkelsti langs eksisterende tursti, 

fra nordsiden av Hammarvatnet, vest- og 

sørover, rundt Hestvatnet og fram til Lyng-

åsveien, sør for Hammarvatnet. 

 

Sykkelstien planlegges i 1-1,5 meters 

bredde. 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 
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Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Området er i hovedsak registrert  som åpen fastmark, 

noe som i praksis er beiteland. Men det er mindre innslag 

av dyrkamark i området. (markslagskart-NIBIO). Utfor-

minga av uttaket kan tilpasses så dyrkamarka blir bevart. 

Naturmangfold  Området berører inngrepsfritt naturområde vest for Ham-

marvatnet.  

 

Vipe, stær, heipiplerke, storspove og gråtrost er noen av 

flere arter med særlig stor forvaltningsinteresse som er 

registrert i Naturbase i aktuelt område, men ingen regist-

rerte utvalgte naturtyper.  

 

Tiltaket vil ha begrenset effekt på naturmangfoldet, sær-

lig fordi traséen følger dagens stinett. Økt bruk av områ-

det kan likevel ha virkninger på flora og fauna, noe som 

krever hensynsfull oppførsel fra den enkelte. Det bør der-

for vurderes å ikke gjennomføre tiltaket i hekke-/kalvetid 

om våren 

Trafikksikkerhet  Området ligger utenfor trafikkert veg.    

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert flere automatisk fredete kulturminner i 

aktuelt område.  

 

Indre Vavik (60542) er et som er direkte berørt. Hvorvidt 

øvrige kulturminner og kulturmiljøer i nærheten blir be-

rørt er uklart. Fylkeskommunen bør bistå i trasevalg og 

grad av opparbeidelse.  
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Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området inngår i registrert friluftsområde på Frøya. Her 

går stier og det foreligger ulike tilretteleggingstiltak. 

Tiltaket er ikke i bebyggelsens umiddelbare nærhet og vil 

således ikke påvirke nærmiljøet til barn.  

Tiltaket vil imidlertid fremme aktivitet ute i naturen. Syk-

ling er positivt helsefremmende, og vil være positivt for 

barn og unge og deres oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 

anleggsutvikling i Frøya kommune 2013-2017 har bla 

pekt på å jobbe for sykkelløyper som en av flere 

langsiktige prioriteringer. 

 

Det går lokale turstier i området. Turstier til Sistranda 

trimhytte og Nabben vil bli direkte berørt av tiltaket.  

 

Det er nødvendig at det i tilretteleggingen for sykkelstien 

også hensyntar andre brukere, slik at brukerkonflikter 

unngås. Det viktige i en slik sammenheng er at sykkels-

tien får en kvalitet i dekket som hindrer slitasje i stiene 

og myrene. Videre bør den legges slik at det ikke oppstår 

farlige situasjoner pga høy fart. 

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området ligger vest for Sistranda - Hammarvika og vil 

være et tilretteleggingstiltak og friluftslivstilbud i marka 

nær det mest befolkningstette området på Frøya. 

 

Tiltaket vurderes å være viktig for befolkningen på Sist-

randa/Hammarvika. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger i tilknytning til drikkevannskilden 

Hammarvatnet, med de restriksjoner som ligger i hen-

synssonen rundt vatnet. Tiltaket må hensynta dette og 

ikke påvirke vannkvaliteten, både i anleggsfasen og etter 

ferdigstillelse. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket kan påvirke drikkevannskilden. Sykkelsti og tilhø-

rende tiltak, som for eksempel rasteplasser etc. må utfor-

mes og anlegges på en slik måte at vannkvaliteten ikke 

forringes. Det gjelder hele nedbørsfeltet og i og langs 

vassdragene. Særlig viktig vil være fare for olje-/driv-

stofflekkasjer. Det bør settes krav om bruk av miljøvenn-

lige drivstoffmidler til alle maskiner som brukes. Eventu-

elle impregneringsmidler og materialbruk må også til-

fredsstille krav om ingen fare for utslipp. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og folkehelse  Positivt så lenge sambruk i friluftslivet settes i fokus ved 

å minimalisere konfliktpotensial mellom brukergrupper. 
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Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er positivt for samfunnsutviklingen på Frøya, sær-

lig fordi dette er et tilretteleggingstiltak for økt friluftsbruk 

av marka, vest for områder med mest bosetting og boset-

tingsvekst. 

 

Tiltaket fordrer likevel å utformes, bygges og anlegges 

slik at drikkevannskilden med tilhørende vassdrag ikke 

trues. Det samme gjelder forholdet til kulturminnene og 

flora og fauna i området. 

 

Tiltaket må også utformes og gjennomføres slik at det 

ikke oppstår konflikter mellom ulike brukergrupper. Inter-

essene i friluftslivet er forskjellige, og det må respekteres. 

 

Gjennomføringen av tiltaket kan gjøres uten egen regule-

ringsprosess, da det er en del av mulige tilretteleggingstil-

tak i et LNF-område.  

 

Imidlertid bør det gjennomføres en plan-/prosjekterings-

prosess og søkes igangsettelse, der det gjøres rede for 

punktene ovenfor, herunder også hvordan anleggsarbei-

det skal gjennomføres i forhold til disse hensynene. 

 

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-22A 

Forslagsstiller Jan Ivar Tanemsmo 

Gnr/Bnr (Grunneier) 9/124 

Dagens arealbruk Industri/sjøhus 

foreslått formål Parkering 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 

 

Området er regulert til industri og indu-

stri/sjøhus. Industritomta er i bruk i dag.   
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Forslagsstiller ønsker å etablere parkerings-

plass i tilknytning til naust. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Det er registrert flere arter av særlig stor nasjonal for-

valtningsinteresse i eller nær området, blant annet skjær-

pipelerke, teist og ærfugl. 

 

Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Strandsonen har vik-

tige økologiske funksjoner med spesielle leveområder for 

planter og dyr. Samtidig er området preget av industri og 

er trolig ikke et viktig leveområde for planter og dyr. 

Trafikksikkerhet  Området har adkomst fra Hammarvikringen med en 

fartsgrense på 80 km/t. Området er ikke tilrettelagt med 

gang-/sykkelveg. Etablering av parkering vil medføre økt 

trafikk. Etablering av parkeringsplass vil imidlertid gjøre 

parkeringsforholdet mer ryddig. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Det opplyses av forslagsstiller at området benyttes til re-

kreasjon av barnehager og andre. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen kartlagte friluftsområder. Området er preget av in-

dustri. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke kommunalt VA-anlegg. Tiltaket sier ingenting om 

behov for VA-tilgang.  

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste busstopp, Hammarvika langs fylkesveien. Ca. 

1 km nord for området. 

Hammarvikringen er kommunal veg.   

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Det ser ut til at det parkeres på området i dag. Etablering 

av parkeringsplasser vil gi et ryddigere trafikkbilde. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Planlagt parkeringsplass ligger innenfor 

moderat til lav og høyt aktsomhetsområde for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  
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Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Planlagt parkeringsplass ligger innenfor kvikkleireområde. 

Ingen registrerte konflikter med ras eller skred. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Ingen konflikter med etablering av parkeringsplass. Par-

keringsplass vil bidra til et ryddigere trafikkbilde. Tiltaket 

anses som positivt. 

Innspillet omfattes av reguleringsplan. 

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-76 

Forslagsstiller Arve Olav Nordskag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 5/15 

Dagens arealbruk LNF 

Foreslått formål Ønsker å oppgradere adkomst til småbåthavn 

på sin eiendom  

Areal (daa)  

Kart dagens situasjon  

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Denne vurderingen blir gjort i en byggesak. 

Formannskapets innstilling   
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1. BAKGRUNN 

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

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

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

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

beidet med planen. 

 

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

bindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og fore-

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

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

for vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

2. METODE 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens 

arealdel1. I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, revidert 

desember 2011. 

 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering 

av utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

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

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

 

1.1 Utredningstema 

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

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

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

basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 

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

Det faglige skjønnet er gjort av prosjektgruppe og referansegruppe. Deltakerne er beskrevet i 

planprogrammet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 
 

 

5 

 

 

 

Tema Utredningsbehov Konsekvensutred-

ninger 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes hvordan 

nye havbrukslokalite-

ter påvirker eksiste-

rende og hvordan 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Hvordan vil nye hav-

bruks-lokaliteter på-

virker de eksiste-

rende, og hvordan vil 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Verdisetting av områ-

der, dokumentere og 

illustrere dagens for-

hold. Bruk kompe-

tanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, regi-

streringer og annet 

kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større sam-

menhengende land-

bruksområder. Nye 

føringer for strengere 

jordvern og hvordan 

styre bebyggelse 

unna landbruksområ-

der slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av 

LNF-områder skal føl-

gende utredes: 

-Arealomfang 

-Type jordbruksareal 

(fulldyrka, overflate-

dyrka, innmarksbeite) 

samt jordkvalitet. 

- Jordens og skogens 

produksjonsevne (bo-

nitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige kon-

sekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt boligbebyg-

gelse 

Utredninger i henhold 

til AR5, beitekart og 

øvrige landbruks-

kart, landbrukssjef i 

kommunen og lokal 

kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan tiltak 

vil påvirke nasjonalt 

og regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man unngår 

oppstykking av områ-

der ved styre mot al-

lerede bebygde om-

råder. 

Utredninger skjer 

med bakgrunn i opp-

lysninger i naturba-

sen. Jf. Naturmang-

fold-loven skal det i 

alle forslag til nye til-

tak i kommuneplanen 

gis en vurdering og 

vektlegging av kon-

sekvensene samlet 

for naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kart-

databaser, lokal 

kunnskap, Miljøkon-

sulent i kommunen 

og lokal kunnskap. 

Trafikksikkerhet Se på områder med 

trafikksikkert tilbud, 

tilgang på gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode trafikk-

sikre tilbud. I hvilken 

grad utbyggingen på-

virker muligheten folk 

har til å gå til og fra 

skole, jobb, service-

funksjoner og handel. 

Hvordan vil foreslått 

arealbruk føre til økt 

transport-behov. 

Ta i bruk kartdataba-

ser, ulike regionale 

og lokale del- og te-

maplaner. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det tas kontakt med 

Fylkeskommunen for 

å se om områder bør 

settes av til hensyns-

soner. I hvilken grad 

vil foreslått arealbruk 

Konsekvensene av og 

konfliktpotensial ved 

planlegging av ulike 

tiltak. Se på kultur-

minner så vel som 

Kulturminnemyndig-

heter uttaler seg om 

kulturminner i plan-

områdene. Kart-

grunnlag og kunn-

skap i Askeladden 
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påvirke kultur-minner 

og kulturmiljø. 

kulturmiljøer og kul-

turlandskapet. 

brukes, Regional plan 

for kulturminner 

2013-2017. 

Barn og unges opp-

vekstsvilkår 

Se på registering av 

barnetråkk, tilgang 

på nærmiljøanlegg. 

Vurdere konsekven-

ser ved utbygging for 

nærmiljøanlegg, fri-

luftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det 

utføres kartlegging 

gjennom barne-tråkk, 

vurderinger viderefø-

res inn i detaljregule-

ring. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

Kartlegge viktige ut-

farts- og tur-områ-

der, områder med 

støy og støv fra ulike 

virksomhet og veitra-

fikk. 

I hvilken grad tiltaket 

ivaretar muligheter 

for friluftsliv og re-

kreasjon i nærområ-

det, direkte fra bolig. 

-I hvilken grad tilta-

kene påvirker kom-

munens rus og krimi-

nalitets-forebyggende 

tiltak.  

-I hvilken grad tilta-

ket medfører støy, 

støv og annen for-

urensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike 

regionale og lokale 

del- og temaplaner. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur tilknyt-

tet VA og hovedplan 

for vann- og avløp. 

Se på skolekretser og 

nedslagsområder 

Vurdere konsekven-

ser og tilbud av kom-

munale tjenester og 

infrastruktur med 

tanke på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med hoved-

plan for vann og av-

løp samkjøres med 

kommuneplanens 

arealdel 

Hovedplan for vann- 

og avløp. Skolebruks-

plan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale 

og kommunale lover 

og føringer. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge eksiste-

rende infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det fin-

nes gode nok tilbud 

til myke trafikanter, 

tiltak som kreves. Se 

om eksiterende infra-

struktur krever ut-

bygging, må allerede 

planlagt på plass 

først. 

Ta i bruk eksiste-

rende kartgrunnlag 

og lokal kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. Kart-

legge behov for ulike 

næringstyper og plas-

sering av disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et differen-

siert tilbud. 

Hvilke ulike nærings-

typer passer ulike 

steder og hvilke kon-

sekvenser støy, lukt 

og støv kan medføre. 

Se på nærområder i 

tilknytting til næ-

ringsområder. 

Utrede behov for 

ulike handel- og næ-

ringsområder. Strate-

gisk Næringsplan. 
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Mineralressurser Se på hvordan plan-

lagte tiltak påvirker 

mineral-forekomster. 

Hva er kommunens 

ressursbehov og hva 

kan tilbys? 

Vurdere påvirkninger 

på mineralforekoms-

ter og eksisterende 

anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

Kartlegge bo-set-

ningsmønster og be-

folkningsutvikling hos 

unge og eldre. 

Vurdere bosetnings-

mønster og befolk-

ningsmønster i ulike 

områder og befolk-

nings-sammenset-

ning. 

Befolkningsanaly-

ser/prognoser, mulig-

het for fortet-

ning/spredt bebyg-

gelse. Se på regio-

nale og nasjonale fø-

ringer, temaplaner. 

Vann og vassdrag Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og vann-

ressursene blir be-

rørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med vannres-

sursene, vann og 

vassdrag. 

Ulike kartdatabaser, 

VA- avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

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

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjor-

der (avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, 

erosjon. 

 

2.1 Konfliktnivå 

Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi hvilken konflikt som kan forventes mellom fo-

reslått arealbruk og berørte verdier og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår 

under: 

 

 Ingen negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 
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3. INNSPILL 

3.1 Bolig 

 

B 8 
Arkivsaksnr. 16-2312-55 

Forslagsstiller Frode Riiber 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/19 

Dagens arealbruk LNFR og bolig 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 111 

 

Tiltaket ligger rett nord for kommunedelplan 

for Sistranda. LNF i kommuneplan.  

 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut ca. 100 bo-

enheter fordelt på 111 daa. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Tomta består av åpen skrinn fastmark og myr. Myr er 

våtmark. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta, men myr 

kan ha naturmangfold.  
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Trafikksikkerhet  Adkomst antas å bli fra Åkervikhauan, blindvei, med 

fartsgrense 50 km/t. Betjener et fåtall boliger, trolig lite 

trafikk. Det bør vurderes å etablere ny avkjørsel fra fv til 

en så stor utbygging for å redusere konsekvensene for al-

lerede etablerte boligfelt.  

Kort avstand til fylkesveien hvor det er gang-/sykkelveg. 

Det er etablert gang-/sykkelveg sørover til Sistranda. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ca. 3,2 km til Sistranda med barnehage og skole. 

Flere boliger i området. Det er etablert gang-/sykkelveg 

sørover til Sistranda 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er VA-nett på naboeiendommen.  

Infrastruktur/ samferdsel  Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger mellom Ervika og Dyrvik som anses som et 

sentralt område for boligbygging. Tiltaket ligger også nær 

gang-/sykkelveg og bussholdeplass. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med overordnede strategier i form av at 

Dyrvik anses som et sentralt område å fortette. Kort av-

stand til gang-/sykkelveg og bussholdeplass. Området 

ligger høyt som vil gi boliger utsikt/sjøutsikt.   

Det bør vurderes etablering av ny avkjørsel fra fv for en 

så stor utbygging.  

Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-57 

Forslagsstiller Raymond Sandvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 27/6 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 41 
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Tiltaket ligger delvis innenfor kommunedelplan 

for Sistranda. LNF i både kommunedelplan og i 

kommuneplan.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut ca. 20 boen-

heter fordelt på 41 daa på eiendommen. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta består av 2,4 daa fulldyrka jord og 3,8 daa inn-

marksbeite. Arealene ligger innenfor kommuneplanens 

arealdel. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. 

Grenser til naturtyper av lokal viktig verdi i øst.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Erviksvingen, blindvei, med fartsgrense 50 

km/t. Betjener et fåtall boliger, trolig lite trafikk.  

Kort avstand til fylkesveien hvor det er etablert gang-

/sykkelveg. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ca. 2,3 km til Sistranda med barnehage og skole. 

Flere boliger i området. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Det går traktorvei/sti gjennom området. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er VA-nett 500 m unna.  

Infrastruktur/ samferdsel  Erviksvingen er privat veg. 

Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger i Ervika som anses som et sentralt område 

for boligbygging. Tiltaket ligger også nær gang-/sykkel-

veg og bussholdeplass. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med overordnende strategier i form av 

at Ervika/Dyrvik anses som et sentralt område å fortette. 

Kort avstand til gang-/sykkelveg og bussholdeplass. Om-

rådet ligger høyt som vil gi boliger utsikt/sjøutsikt.  

 

Samtidig består tomta av fulldyrka jord og innmarks-

beite. Må ses i sammenheng med andre innspill i Er-

vik/Dyrvik. Mulighet for å sette av til et større sammen-

hengende boligområde. 

Med bakgrunn i landbruksinteresser og arealreserver fra-

rådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

 

B 9 
Arkivsaksnr. 16-2312-45 

Forslagsstiller Arild Terje Søreng 

Gnr/Bnr (Grunneier) 30/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) 7 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Eiendommen ligger i LNFR-område på Nesset. 

 

 

Området ønskes regulert til boligformål. For-

slagstiller ønsker å bygge ut 7 enheter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området består av produktiv skog av høy bonitet. Landbruk berøres 

ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold.  

Trafikksikker-

het 

 Området ligger ved fv714 med en fartsgrense på 50 km/t forbi det aktu-

elle området. Veien har en ÅDT på 1 940 (2017) og ingen gang-/sykkel-

veg i dag. Det er regulert gang-/sykkelveg langs strekningen. Kort vei til 

bussholdeplass. Det er etablert gårdsvei som kan oppgraderes som ad-

komstvei til området med etablert avkjørsel fra fv. 

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. For barn og 

unge i planlagt område vil de ha tilgang til friluftsområder og tiltaket lig-

ger i et etablert boligområdet med kort avstand til barnehage. 
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Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området er ikke kartlagt som et friluftsområde. 

 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA-nett 50 m unna.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Gåavstand til Nesset barnehage. Ca. 5 km til Sistranda barne- og ung-

domsskole.  

Busstopp langs fv714. Det er regulert gang-/sykkelvei både nordover og 

sørover. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overordnede prinsip-

per om utbygging i tilknytning til allerede utbygde områder og vil bidra 

til fortetting i tråd med vedtatt planprogram.  Tiltaket ligger i et etablert 

boligområde med nærhet til barnehage. Boliger har sjø/havutsikt.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor høy aktsomhetssone for radon. 

Deler av området vil ligge innenfor gul støysone i støy-

varselkart for fv714. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Hele Frøya er vindutsatt. 

 

Anbefaling 

Innstilling   Tiltaket er i tråd med kommunens overordnede prinsip-

per, og tiltaket anses som positivt. Tiltaket bidrar til for-

tetting av grenda. Ses i sammenheng med innspill 

16/2312-159 og vil sammen danne en utvidelse av tett-

stedet. 

Innspillet tilrådes. Det anbefales i tillegg at avsatt om-

råde til boligbygging vest for kommunalt boligfelt tas ut 

av planforslaget. Området er ubebygd og omfatter land-

bruksarealer. 

 

Formannskapets innstilling   

 

B 9 
Arkivsaksnr. 16-2312-159 

Forslagsstiller Mattis Aune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 30/37 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig eller LNF B  

Areal (daa) 5 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 
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Planområdet er avsatt til LNFR i gjeldende 

KPA, og er bebygd med boliger og gårdsbyg-

ninger. Områdene rundt planområdet er regu-

lert til bolig, LNFR, næring og grøntareal. 

Innspillet ses i sammenheng med 16/2312-45. 

 

Området ønskes avsatt til LNF B eller Bolig. Det 

er ingen konkrete planer om bygging av nye boli-

ger per i dag.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Deler av arealet er registrert som innmarksbeite. Samlet beiteareal er på 

ca. 1,5 daa. Innenfor planområdet er det også registrert ca. 0,5- 0,8 daa 

uproduktiv skog. Eiendommen er bebygd.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter av forvaltningsinteresse eller viktige naturtyper 

på området eller i umiddelbar nærhet.  

Trafikksikkerhet  Området ligger ved fv. 714 som har fartsgrense på 50 km/t forbi det aktu-

elle området. Veien har en ÅDT på 1 940 (2017, NVDB). Det er regulert 

gang- sykkeltilbud langs fv. 714 i retning mot nord og sør, men dette er 

ikke opparbeidet. Bussholdeplass på Nesset ligger 100 m fra planområdet. 

Interne veier kan benyttes frem til bussholdeplass. Adkomstvegen til områ-

det er smal, men framtidig trafikkøkning blir sannsynligvis liten.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Hovedbygningen på eiendommen er SEFRAK- registrert, men ikke vernet.  
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Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Området ligger ved eksisterende boligområder, noe som er positivt med 

tanke på barn og unges oppvekstsvilkår. Nesset barnehage ligger innen 

gangavstand fra planområdet, ca. 300 m mot sør. Ved barnehagen er det 

lekeplass, og det er registrert en lekeplass areal rett sørvest for planområ-

det. Det er ellers tilgang på friluftsområder for lek i nærheten. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området inngår ikke i registrert friluftsområde.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er etablert VA- nett i området.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nesset barnehage ligger innen gangavstand (ca. 300 m unna). Området lig-

ger i Sistranda skolekrets, med avstand ca. 5 km. På grunn av avstanden 

og mangel på gang- sykkeltilbud per i dag, må det påregnes skoleskyss. 

Det er regulert forlengelse av g/s-vei. Avstanden til bussholdeplass på Nes-

set er kort.  

Næringsarealer  Sør for planområdet er det regulert areal for kommunalteknisk virksomhet. 

Området er ikke i bruk til dette per i dag. Eventuell framtidig bruk av dette 

arealet kan innebære noe støy fra virksomheten.  

Mineralressurser  Ingen mineralressurser er registrert.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Tilrettelegging for bolig eller LNF B åpner for etablering av flere boliger i et 

etablert boligområde nært barnehage. Boligbygging langs planlagt gang- 

sykkelveg vil være gunstig med tanke på å legge til rette for økt gåing/ syk-

ling.  

Vann og vass-

drag 

 Det går en bekk gjennom området, som delvis går i rør. Det er ikke regi-

strert flomfare knyttet til bekken.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor høy aktsomhetssone for radon, noe 

som må hensyntas i framtidige byggesaker iht. TEK- krav. 

Deler av området vil ligge innenfor gul støysone i støyvarsel-

kart for fv714.  

Klimatilpasning  Ingen kjent risiko for området. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle forhold påvirkes.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Ved omregulering til bolig eller LNF B vil noe innmarksbeite-

areal kunne gå tapt ved framtidig utbygging. Området ligger 

imidlertid godt til rette for boligbebyggelse, med nærhet til 

eksisterende boligområder og offentlige tilbud. Innspillet er i 

tråd med vedtatt planprogram og fortettingsstrategi. Ses i 

sammenheng med innspill 16/2312-45. 

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-32 

Forslagsstiller Marit Sveindatter 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/74 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 5,7 
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Tomta er regulert til LNFR. Det står et bolighus 

på tomta som brukes som helårsbolig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslagstiller ønsker å bygge 3-4 enheter in-

nenfor eiendommen. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  1,4 daa innmarksbeite blir berørt. Fulldyrka jord berøres 

ikke.  

Naturmangfold  Ikke noe naturmangfold registrert. 

Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra Nordfrøyvegen i nord og Breimyr-

ringen i sør, begge med fartsgrense på 50 km/t. Vegene 

betjener et fåtall boliger og har trolig lite trafikk. Det er 

regulert gang-/sykkelveg langs fv714 nordover og utbygd 

g/s-vei mot Sistranda. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekstvilkår  4 km til Sistranda med skoler. 

Ca. 1,5 km til Nesset barnehage, ca. 4 km til Sistranda, 

Rabben barnehage og Sistranda kystbarnehage. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ikke registrert friluftsområde av kommunen. Det går noe 

stier/tråkk gjennom området som tyder på noe bruk. En-

kel tilgang til hauan.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vannverk, privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp langs Fv714, ca. 300 m fra tomta. 

Nordfrøyvegen er fylkesvei og Breimyrringen er privat 

veg. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Dyrvik anses som sentralt og et godt område for bolig-

bygging, særlig med tanke på at det er planlagt sammen-

hengende gang-/sykkelveg langs fv714. Direkte tilgang til 

utbygd g/s-vei fra Breimyrringen. Tiltaket grenser til 

arealer avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart. Tomta ligger innenfor høy aktsomhet for ra-

don. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 



  

 

 

 

 
 
 

 

16 

 

 

 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Beiteområder er viktig for kommunen. Utbygging av bei-

teområder bør unngås. Området som berøres er imidler-

tid lite og ikke i bruk.  

 

Dyrvik anses som sentralt og egner seg til boligbygging, 

dermed anses tiltaket som positivt. Det vurderes allikevel 

at større felt med høy utnyttelse vil føre til bedre samlede 

løsninger for planlegging av infrastruktur og utbygging. 

Med bakgrunn i andre innkomne innspill i området frarå-

des innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-35 

Forslagsstiller Kystplan AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/6 (Olaf Reppe) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ca. 87 

Kart gjeldende plan 

 

Tomta er regulert til LNFR. 

Området grenser til LNFR F5, som tillater 5 

nye fritidsboliger.  

Forslag til reguleringsplan Uttian Panorama re-

gulerer felt LNFR B5 og F5, og foreslår etablert 

17 nye enheter for bolig.   

Kart innspill 

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut 30-40 enhe-

ter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta består av åpen fastmark. Landbruksareal berøres 

ikke. Hele området benyttes til beite. Tiltaket vil medføre 

nedbygging av beiteområder. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Det er ingen adkomst til området i dag. Nærmeste ad-

komst er Steinfjærveien med en fartsgrense på 50 km/t. 

Veien er en blindvei og betjener i dag et fåtall boliger, 

altså lite trafikk.  
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Ingen gang-/sykkelvei. Ved utbygging bør det etableres 

trygg skolevei til skolebuss. 

Gjennom planforslag til Uttian panorama foreslås Stein-

fjærveien utbedret noe, men ikke med egne gang/sykkel-

arealer. Viser til Statens Vegvesens forhåndsuttalelse til 

Uttian panorama: Det er ikke god planlegging å legge til 

rette for et boligområde i dette området uten at både 

barn og voksne har mulighet til å ferdes trygt langs fyl-

kesvegen i retning skolen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte, men området bør undersøkes av verne-

myndighet før evt. utbygging.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Nærmeste skole ligger på Sistranda, ca. 8 km unna. 

Nærmeste barnehage ligger på Nesset, ca. 4,5 km unna. 

Det er ikke etablert gang/sykkelvei langs fv./lokalvei.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta er et ubebygd område som benyttes til friluftsliv.  

I kommunens kartlegging står det at Uttian benyttes til 

padling rundt øya, fotturer, sildefisking og har hyttefelt 

og mange fritidsbåter.  

Det går en etablert sti over tomta, evt. tiltak bør ivareta 

turstier over området.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA, oppgitt til 250 m. Kommunalt vann, privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste veg er Steinfjærveien (med planlagt forleng-

else og utvidelse gjennom regulering av Uttian Pano-

rama). Det går skolebuss ca. 1 km unna. Det må etable-

res ny infrastruktur ved utbygging av området. Se også 

trafikksikkerhet.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser. 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Uttian er et nærområde til Sistranda (10 km) og regnes 

som et pressområde for boligbygging. Uttian består av 

spredt bebyggelse i LNFR-områder. Området ligger uten-

for etablerte bebyggelsesstrukturer og områder regulert 

for spredt bebyggelse på Uttian. Ligger i forlengelse av 

planlagt reguleringsplan Uttian Panorama.  

Uttian har relativt lang avstand til skole/barnehage, heller 

ingen gang /sykkelveger.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. Tiltak mot radon sikres i byggesak gjennom 

TEK. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Området har lang avstand til skole/barnehage, heller 

ingen gang-/sykkelveger. Vil kunne føre til mye bilbruk. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

Området er vindutsatt. 

 

Anbefaling 
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Innstilling  Det er i dag ingen avsatte boligområder (UB) på Uttian, 

kun spredt bolig- eller fritidsbebyggelse (LNFR FB/B/FF). 

Det er regulerte boligtomter og planer om regulering av 

boligfelt.  

Uttian bærer preg av spredt utbygging. Innsendte forslag 

er ikke i tråd med omkringliggende strukturer og strate-

gier for tettstedsutvikling. Området er ubebygd. 

 

Innspillet (30-40 nye boliger) er vurdert i sammenheng 

med innspill 54 (20 nye boliger) og forslag til regulering 

av LNF B5 og F5 (17 nye boliger, Uttian Panorama). Med 

forslag om 17+40+20 nye boliger bør infrastrukturen 

bygges ut, og trafikksikker forbindelse for gang/sykkel 

både langs Steinfjærveien og langs FV etableres. 

  

Endret arealbruk vil ta i bruk et ubebygd område som 

brukes som beitemark, dette må vurderes opp imot øns-

ket kapasitet på Uttian og hva området tåler av utbyg-

ging.  Området benyttes også til friluftsliv og det går en 

etablert sti gjennom området. Tiltaket vil føre til at sti må 

flyttes. 

 

Med bakgrunn i andre innkomne innspill i området (LNF 

spredt) og strategier for tettsutvikling, arealreserver, tra-

fikksikkerhet og friluftsliv frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-44 

Forslagsstiller Arild Terje Søreng 

Gnr/Bnr (Grunneier) 33/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) 5 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

 

Eiendommen ligger i LNFR-område ca. 500 m 

nord for Nesset. 

 

 

 

Området ønskes regulert til boligformål. For-

slagstiller ønsker å bygge ut 5 enheter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området består av åpen skrinn fastmark. Landbruk berøres ikke. 
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Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold.  

Trafikksikker-

het 

 Området ligger ved fv714 med en fartsgrense på 50 km/t forbi det aktu-

elle området. Veien har en ÅDT på 1 940 (2017) og ingen gang-/sykkel-

veg i dag. Det er regulert gang-/sykkelveg langs strekningen.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. For barn og 

unge i planlagt område vil de ha tilgang til friluftsområder. På den andre 

siden er det få boliger i området og lang vei til skole og fritidstilbud. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området er ikke kartlagt som et friluftsområde men ligger nær strandso-

nen. Viktig å tilrettelegge for tilgjengelighet til sjø. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA-nett 70 m unna.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ca. 1,2 km til Nesset barnehage. Ca. 6,2 km til Sistranda barne- 

og ungdomsskole.  

Busstopp langs fv714 i nærheten. Det er regulert gang-/sykkelvei både 

nordover og sørover. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Området ligger i utkanten av grenda Nesset og bidrar ikke til fortetting 

av tettstedet. Det er ikke bygd g/s-vei langs fylkesvei. Boliger vil få 

sjø/havutsikt.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger ca. 100 meter fra sjøen. Viktig å tilrettelegge for tilgjeng-

elighet til strandsonen. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor høy aktsomhetssone for radon. 

Området ligger utenfor støysone i støyvarselkart for 

fv714. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

Området ligger høyt og ut mot sjøen, mulig vindutsatt. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i tilknytning til et fåtall ek-

sisterende boliger. Innspillet bidrar ikke til fortetting i 

tettstedet. Med bakgrunn i dette og hensynet til trafikk-

sikkerhet frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-47 

Forslagsstiller Håvard Melkstadvik Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 38/5 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 9 

 

 

Tiltaket ligger i et LNFR-område.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut 9 boenheter for-

delt på 9 daa. Forslagsstiller har tidligere fått av-

slag på å bygge hus på tomta. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Store deler av tomta består av fulldyrka jord og inn-

marksbeite. Forslagsstiller har tidligere fått avslag på dis-

pensasjonssøknad i vedtak etter jordloven.  

 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Området ligger langs fv714 med en fartsgrense på 80 

km/t. Relativ lang avstand til skole. Barnehage på Nes-

set. Ingen gang-/sykkelvei, men det går skolebuss. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er i dag spredt bebygd og i liten grad tilrettelagt 

for barn og unge. Relativt langt til skole og barnehage.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tiltaket ligger innenfor friluftsområdet Svellingen/Rot-

tingen/Strømøy av viktig verdi. Området benyttes til fot-

turer, båtaktiviteter, bading, ridesenter og dykking.  

Kommunale tjenester/  Oppgitt VA-nett 50 m avstand.  
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Infrastruktur 

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp Stølan i kort avstand. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området er spredt bebygd i dag og tiltaket bidrar ikke til 

fortetting av etablerte boligområder. 

Nærliggende områder er avsatt til fritidsbebyggelse.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Boligutbygging anses som uheldig på grunn av mang-

lende gang-/sykkelveg, området bidrar ikke til fortetting. 

Området er spredt bebygd i dag og det er relativt lang vei 

til skole/barnehage. I tillegg vil utbygging før til tap av 

jordbruksareal og beite. Det er kommet andre innspill i 

nærområdet.  

Med bakgrunn i ønske om fortetting, trafikksikkerhet (fv), 

landbruksinteresser og arealreserver frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-48 

Forslagsstiller Randi Melkstadvik Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 29/70 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 9 

 

 

Tiltaket ligger i et LNFR-område like utenfor 

Nesset.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut 5 boenheter 

fordelt på 9 daa.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 
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Landbruk  Tomta består av skogdekt fastmark og 0,6 daa innmarks-

beite. Innmarksbeite ligger inntil eksisterende bebyggelse 

og er ikke del av et større sammenhengende beiteom-

råde. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Tiltaket ligger langs Langheiveien med en fartsgrense på 

50 km/t. Veien betjener et fåtall boliger og har trolig lite 

trafikk. Uoversiktlig avkjørsel fra fylkesveien. Mangler 

g/s-vei, men er ferdig regulert. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er i dag spredt bebygd, men ligger i nærhet av 

Nesset med etablerte boligområder og barnehage.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tiltaket ligger innenfor friluftsområdet Stutvassdalen-

Sistranda-Guvikdalen av viktig verdi. Friluftsområdet er 

stort og tiltaket ligger i kanten av området. Ingen stier 

innenfor tiltaksområdet.  

Langheiveien leder opp til viktige turmål; Storklingtjønna 

og Nesset trimhytta. Nærhet til trimhytte og stinett anses 

som positivt. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA-nett 50 m avstand.  

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp Nesset ca. 800 m og Uttiankrysset ca. 1 km. 

Langheiveien er privat grusvei/traktorvei. Utbygging av 

boliger kan medføre behov for oppgradering av veien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området er spredt bebygd i dag, men ligger nært Nesset 

med etablerte boligområder, samt barnehage. Ligger ikke 

i tilknytning til grendastruktur.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Boligutbygging anses som noe uheldig på grunn av 

manglende gang-/sykkelveg, området bidrar ikke til for-

tetting. Samtidig ligger området i nærhet til Nesset med 

etablerte boligområder og barnehage. Kort avstand til 

fv714, hvor det er regulert gang-/sykkelvei. Ikke trafikk-

sikker skolevei fram til gang-/sykkelvei er utbygd. 

 

På bakgrunn av hensynet til fortetting og trafikksikkerhet, 

samt arealreserver i området, frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-54 

Forslagsstiller Oddrun Bogstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/3 (Oddrun Bogstad) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ca. 45 

Kart gjeldende plan 

 

 

Tomta er regulert til LNFR. 

 

Området grenser til LNFR F5, som tillater 5 

nye fritidsboliger.  

Forslag til reguleringsplan Uttian Panorama 

regulerer felt LNFR B5 og F5, og foreslår 

etablert 17 nye enheter for bolig.   

Kart innspill 

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut ca. 20 enhe-

ter. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta består hovedsakelig av åpen fastmark. Det er i til-

legg 5,7 daa fulldyrka jord, 1 daa overflatedyrka jord og 

0,7 daa skog av høg bonitet. Hele området benyttes til 

beite (AR5 Skog og landskap). Tiltaket vil medføre ned-

bygging av beiteområder og dyrka mark. 

Naturmangfold  Ikke registrert noen truede arter eller viktige naturtyper.  

Trafikksikkerhet  Det er ingen adkomst til området i dag. Nærmeste ad-

komst er Steinfjærveien med en fartsgrense på 50 km/t. 

Veien er en blindvei og betjener i dag et fåtall boliger, 

altså lite trafikk.  

Ingen gang-/sykkelvei. Ved utbygging bør det etableres 

trygg skolevei til skolebuss. 

Gjennom planforslag til Uttian panorama foreslås Stein-

fjærveien utbedret noe, men ikke med egne gang/sykkel-

arealer. Viser til Statens Vegvesens forhåndsuttalelse til 

Uttian panorama: Det er ikke god planlegging å legge til 

rette for et boligområde i dette området uten at både 
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barn og voksne har mulighet til å ferdes trygt langs fyl-

kesvegen i retning skolen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Nærmeste skole ligger på Sistranda, ca. 10 km unna. 

Nærmeste barnehage ligger på Nesset, ca. 4,5 km unna. 

Det er ikke etablert gang/sykkelvei lang fv./lokalvei.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta er et ubebygd område som benyttes til friluftsliv.  

I kommunens kartlegging står det at Uttian benyttes til 

padling rundt øya, fotturer, sildefisking og har hyttefelt 

og mange fritidsbåter.  

Det går en etablert sti over tomta, evt. tiltak må ivareta 

turstier over området.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA, oppgitt til 100 m. Kommunalt vann, privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste veg er Steinfjærveien (med planlagt forleng-

else gjennom regulering av Uttian Panorama). Det går 

skolebuss ca. 1 km unna. Det bør etableres ny infrastruk-

tur ved utbygging av området. Se også trafikksikkerhet. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser. 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Uttian er et nærområde til Sistranda (10 km) og regnes 

som et pressområde for boligbygging. Uttian består av 

spredt bebyggelse i LNFR-områder. Området ligger uten-

for etablerte bebyggelsesstrukturer og områder regulert 

for spredt bebyggelse på Uttian. Ligger i forlengelse av 

planlagt reguleringsplan Uttian Panorama.  

Uttian har relativt lang avstand til skole/barnehage, heller 

ingen gang /sykkelveger. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. Tiltak mot radon sikres i byggesak gjennom 

TEK. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Lang avstand til skole/barnehage, heller ingen gang-/syk-

kelveger.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Hele Uttian er vindutsatt.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er i dag ingen avsatte boligområder (UB) på Uttian, 

kun spredt bolig- eller fritidsbebyggelse (LNFR FB/B/FF). 

Det er regulerte boligtomter og planer om regulering av 

boligfelt.  

Uttian bærer preg av spredt utbygging. Innsendte forslag 

er ikke i tråd med omkringliggende strukturer og strate-

gier for tettstedsutvikling. Området er ubebygd. 

 

Innspillet (20 nye boliger) er vurdert i sammenheng med 

innspill 35 (30-40 nye boliger) og forslag til regulering av 
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LNF B5 og F5 (17 nye boliger, Uttian Panorama). Med for-

slag om 17+40+20 nye boliger bør infrastrukturen byg-

ges ut, og trafikksikker forbindelse for gang/sykkel både 

langs Steinfjærveien og langs FV etableres. 

  

Endret arealbruk vil ta i bruk et ubebygd område som 

brukes som beitemark, dette må vurderes opp imot øns-

ket kapasitet på Uttian og hva området tåler av utbyg-

ging.  Området benyttes også til friluftsliv og det går en 

etablert sti gjennom området. Tiltaket vil føre til at sti må 

flyttes. 

 

Med bakgrunn i andre innkomne innspill i området (LNF 

spredt) og strategier for tettstedsutvikling, landbrukshen-

syn, arealreserver, trafikksikkerhet og friluftsliv frarådes 

innspillet. 

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-58A 

Forslagsstiller Nina Merethe Skagen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 27/11  

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 10,5 

 

 

Eiendommen er per i dag regulert til LNFR- 

område.  

 

Utbygger ønsker å bygge boliger på eien-

dommen. Antall ønskede enheter er ikke 

fastsatt.  

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Arealet er registrert som åpen fastmark.   

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter av forvaltningsmessig inter-

esse innenfor eiendommen.  

Trafikksikkerhet  Området ligger langs fv. 714, med fartsgrense 80 km/t. 

Det er gang- og sykkelveg langs fv. 714, beliggende på 

samme side av fv. 714 som eiendommen.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ingen registrerte kulturminner på eiendommen.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Det er ikke registrert plasser eller områder som er viktige 

for barn og unges oppvekstsvilkår på eiendommen. Lig-

ger i nærhet av etablerte boligområder. Tilgang på g/s-

vei til Sistranda med sentrumsfunksjoner.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Det er ikke registrert verdier som kan knyttes til folke-

helse eller friluftsliv på eiendommen.  
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Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at det er offentlig vannledning nært eien-

dommen. Eiendommen har god tilgang på gang- sykkel-

veg, men mangler per i dag adkomst fra fv. 714.  

Infrastruktur/ samferdsel  Tiltak på eiendommen vil medføre behov for ny avkjørsel 

mot fv. 714, og det kan være utfordrende å sikre tilfreds-

stillende siktforhold ut fra eksisterende fartsgrense.  

Nærmeste bussholdeplass ligger ca. 500 m sør for eien-

dommen.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert forekomst av mineralressurser på 

eiendommen.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området ligger ca. 300 m fra nærmeste boligbebyggelse 

på Ervik. Avstanden til barneskole på Sistranda er ca. 3 

km. Nærmeste barnehage er Nesset barnehage, ca. 2,5 

km unna eiendommen.  

Vann og vassdrag  Det ligger to mindre tjern innenfor eiendommen som må 

hensyntas i planlegging av eventuell bebyggelse.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Den østlige delen av eiendommen ligger delvis innen gul, 

og delvis innen rød støysone i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Eiendommen ligger innenfor område med høy aktsom-

hetsgrad for radon.  

Klimatilpasning  Ingen kjent risiko for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle  

Naturrisiko   Ingen spesielle.   

 

Anbefaling 

Innstilling  Boligutbygging på eiendommen må anses som noe uhel-

dig, på grunn av manglende sammenheng med eksiste-

rende tett og middels tett bebyggelse. Det har kommet 

flere innspill til boligbygging i nærområdet. Med bakgrunn 

i trafikksikkerhet og arealreserver i området frarådes inn-

spillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-71 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/8 Gerd Randi Furberg 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 30 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 
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Eiendommen ligger på Uttian, i LNFR område, 

tilgrensende LNFR-FB-områder (LNF FB 10 er 

delt i to).  

Planområdet er for det meste skrinn fastmark. 

(AR5).  

 

 

Området ønskes opparbeidet for boligbebyg-

gelse. Det planlegges Ca. 20 enheter.   

 
’Etablering av et boligfelt i dette område vil passe 
godt inn i forhold til eksisterende bosetning på Ut-
tian. Vei inn til området vil bli over eksisterende 
vei, markert med blå farge i kartutsnittet. Denne 
må riktig nok oppgraderes. Beliggenheten vil der-
med være gunstig i forhold til eksisterende infra-
struktur. Boligfeltet vil i tillegg være plassert uten-
for strandsone, men i ett attraktivt område med 
gode utsikts- og solforhold.’  
 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant  

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at eiendommen er registrert med 0,7 daa overflatedyrka 

jord, 13,3 daa fulldyrka jord, 2,2 daa myr, 5,2 daa innmarksbeite, 43,5 daa 

skrinn fastmark, 2,1 daa jorddekt fastmark.   

 

Utbygging på det aktuelle område fører til tap av jordbruksareal i forma av 

fulldyrka jord, innmarksbeite og skrinn fastmark (utmarksbeite).  

Naturmang-

fold 

 I området er det registrert lokalitet for truede arter/rødliste (teist stor-

spove, bergirisk, stær, havørn, skjærpipelerke, heipipelerke, makrellterne). 

Det er ikke registrert områder for viktige naturtyper eller annen sone for 

vern.  

Trafikksik-

kerhet 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er stedvis under 

5m bred, og med opparbeidede møteplasser og uten gang/sykkelforbin-
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delse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde (avhengig av valg av ad-

komst) er Nordsvaveien, ca. 3,25m bred. Uttian betjenes av skolebuss 

(524), ved enden av Uttiveien og rutebuss (420) ved Uttiankrysset på 

Frøyasida. Fartsgrense er 60-80 km/t. Det er registrert 11 ulykker på strek-

ningen Uttiveien og ÅDT en er på 450.  

Kulturminner 

og kultur-

miljø 

 Eiendommen har ikke registrert automatisk fredede kulturminner. Det er 

registrert ett SEFRAK-registrert bygg innenfor eiendommen. Tilstanden er 

oppgitt å være dårlig.  

Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Barn og unge i planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men 

ha relativt lang vei til skole og idrettsanlegg, langs veg uten gang/sykkel-

veg.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian, hvor området beskri-

ves slik: «Det går en sti rundt hele øya, og området benyttes til padling 

rundt øya».  

Det går flere stier og tråkk gjennom området, som tyder på noe bruk. Tilta-

ket vil kunne redusere areal i strandsonen som ligger mer enn 50 m fra 

bygning. (Se vann/vassdrag/strandsone) 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området. Det går en høyspent-

linje gjennom søndre del av området. 

Infrastruk-

tur/ sam-

ferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 4,3 km. Unna, mens det er ca. 10 

km til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda barne/ung-

domsskole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er uten gang/syk-

kelforbindelse, men betjenes av skolebuss. Gangavstand til tiltaket fra of-

fentlig transport er 5 km. Det bør vurderes behov for etablering av 

gang/sykkelveg før etablering av et boligfelt med 20 boliger.   

Nærings-

arealer 

0 Ikke relevant 

Mineralres-

surser 

 Fast mark/dyrka mark, ikke registrert som mineralressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ 

struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende bebyggelsesstruktur, selv om områ-

det ligger utenfor felt for LNFR-10 som tillater spredt boligbebyggelse, 10 

enheter. Begge grunneiere i denne avgrensningen har planer om å utnytte 

denne kapasiteten (se innspill 20 og 196/197).  

Tiltakets intensjon om å etablere ytterligere 20 enheter på 30 daa bør med-

føre krav om reguleringsplan ved regulering til LNF-spredt, evt. Boligformål.  

Vann og 

vassdrag, 

inkl. Strand-

sone 

 Del av området ligger innenfor 100 m avstand til sjø, med nærhet til bukta 

Sørvågen. Deler av området ligger i siktlinje med Sørvågen, men er avskå-

ret fra strandsonen ved Uttiveien.  

Kartlegging av potensielt tilgjengelig strandsone har ingen markering in-

nenfor tomta. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Arealet ligger innenfor sone høy aktsom-

het for radon. Tiltak mot radon sikres i byggesak gjen-

nom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. 

Levevilkår og folkehelse  Området har lang avstand til skole/barnehage, heller 

ingen gang-/sykkelveger. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Uttian er generelt vindutsatt.  

 



  

 

 

 

 
 
 

 

29 

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er i dag ingen regulerte boligområder på Uttian, kun 

spredt bolig- eller fritidsbebyggelse, der tiltaket grenser 

til gjeldende felt LNF FB10.  

Etablering av bolig her er i tråd med omkringliggende 

strukturer for bebyggelse.  

 

Uttian regnes som et nærområde til Sistranda og et 

pressområde for utbygging, med ca. 10 km avstand.  

Behov for oppgradering av eksisterende infrastruktur må 

ses på samlet ved godkjenning av flere boligområder.  

 

Området benyttes delvis til landbruk, med registrerte tru-

ede arter. Området bør ikke bygges ut pga. hensyn til na-

turmiljø og landbruk.  

 

Med bakgrunn i hensynet til landbruksinteresser, natur-

mangfold og arealreserver, samt at området er ubebygd, 

frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-123 (Nesset) 

Forslagsstiller Randi Foss Fjærli 

Gnr/Bnr (Grunneier) 33/2  

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ikke oppgitt. 

  

 

Området er i dag regulert LNFR: Tomta er til-

knyttet vei og ligger innenfor 100m avstand til 

sjø.  

 

Forslagsstiller ønsker å avsette eiendom-

men sin til bolig framfor LNF. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

 

Landbruk  Hallarvika har for det meste åpen jorddekt fastmark. 6,1 daa er 

registrert som innmarksbeite (AR5). Hele/deler av området brukes 

til beite.  

 

 

Naturmangfold  Ingen viktige naturtyper registrert på tomta.  

Trafikksikkerhet  Ingen gang-/sykkelveg langs fylkesvegen, men denne er ferdig re-

gulert. Adkomst fra fv714 Nordfrøyvegen som har ÅDT 1940 og 

fartsgrense 50 km/t. Oversiktlig adkomst. Fem registrerte ulykker 

(lettere skadet) i umiddelbar nærhet siste 10 år, to ulykker i krysset 

Nordfrøyvegen/Utfrøyveien. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 En av bygningene i Hallarvika er registrert som SEFRAK bygning, 

det er også registrert to ruiner.  

Barn og unges opp-

vekst-vilkår 

 Ingen gang-/sykkelveg, men ferdig regulert. Tiltaket påvirker i liten 

grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og unge i planlagt om-

råde vil ha god tilgang til friluftsområder, men ha relativt lang vei til 

skole og idrettsanlegg. 

Folkehelse/ Frilufts-

liv 

 Eiendommen er ikke registrert som viktig friluftsområde, men gren-

ser til friluftsområde Svellingen/Rottingen/Strømøya. Beskrives slik 

av kommunen: Fint fotturområde, båtaktiviteter, bading, ridesenter 
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og dykking, besøkt av både lokale, nasjonale og internasjonale tu-

rister.   

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

 VA-nett, oppgitt avstand 100 m. 

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Ingen gang-/sykkelveg langs fylkesvegen, er regulert. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvik-

ling/ struktur 

 Området er spredt bebygd, har relativt lang vei til skole og nærbu-

tikk.   

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger delvis innenfor strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen endring i forhold til dagens situasjon, men bebyg-

gelse ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for flom.  

Levevilkår og folkehelse  Det er relativt lang vei til skole, barnehage, butikk, id-

rettsanlegg og gang/sykkelveg. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til bolig eller LNF B 

for fire boliger. Utvikling av boliger her er ikke tråd med kommu-

nens overordnede prinsipper. Det er relativt lang vei til skole, bu-

tikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. Området er innmarksbeite og 

ligger innenfor 100 meters belte til sjø. 

  

Med bakgrunn i hensynet til tettstedsutvikling, trafikksikkerhet, 

landbruk og strandsone frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-160 

Forslagsstiller Tone Anette Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/20 

Dagens arealbruk LNFR, bolig 

Foreslått formål Bolig og naust 

Areal (daa) 11 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

 

Området er i gjeldende KPA for Frøya hoved-

sakelig regulert til LNFR. Den nordlige delen 

av eiendommen grenser til område som er re-

gulert til bolig. Det ligger noe eksisterende be-

byggelse sørvest på tomta.  

 

 

Området merket som rødt ønskes avsatt til boli-

ger, mens det blå området ønskes avsatt til 

naust.  

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Det er ikke registrert aktivitet knyttet til havbruk som påvirkes av foreslått 

tiltak.  

Landbruk  

 

 

AR5 fra NIBIO viser at eiendommen omfatter fulldyrka jord, skog med lav 

bonitet og åpen skrinn fastmark. Basert på skisser som viser ønsket utvikling 

av områder for boligbebyggelse og naust, ser det ikke ut at området med 

fulldyrka jord vil påvirkes/ bygges ned.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert forhold knyttet til naturmangfold på tomta.   

Trafikksikker-

het 

 Området ligger ca. 200 m øst for fv. 714 (Nordfrøyvegen), og er forbundet 

med fylkesvegen via en privat veg (Dyrvikvegen).  
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Det er gang- sykkelveg/ fortau langs fv. 714 mot sør (i retning av barne- 

ungdoms- og videregående skole). For å nå fram til gang- sykkeltilbudet må 

fv. 714 krysses ved Dyrvik bussholdeplass. Fartsgrensen på fv. 714 ved 

sannsynlig kryssingssted er 50 km/t.  

 

Det er registrert to trafikkulykker med personskade på fv. 714 i nærheten av 

avkjørsel til planområdet de siste 10 årene. Myke trafikanter var ikke inn-

blandet i noen av ulykkene.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det ligger to SEFRAK- registrerte bygninger på eiendommen; en landbruks-

bygning (lager/ silo) og en tomannsbolig. Foreslått tiltak vil ikke ha innvirk-

ning på disse.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg, idrettsanlegg eller andre tilbud til barn 

og unge i nærområdet. Nye boliger vil ligge i et område med middels tett bo-

ligbebyggelse, noe som vil være positivt for barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Det er ikke registrert frilufts- eller turområder i planområdet eller i umiddel-

bar nærhet. Gang- og sykkeltilbudet langs fv. 714 mot sør, vil være positivt i 

et folkehelseperspektiv siden det legger til rette for at flere kan gå eller sykle 

til skole og servicetilbud.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at avstand til VA- nett er ca. 30 m. Området ligger i Sistranda 

skolekrets, og avstand til skolen er ca. 4 km. Avstand til nærmeste barne-

hage (Nesset barnehage) er ca. 1,5 km.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er et godt tilbud til myke trafikanter i retning mot sør, med gang- syk-

kelveg langs fv. 714. Mot nord mangler det tilrettelagt tilbud.  

Det mangler et tilrettelagt krysningspunkt over fv. 714 for myke trafikanter 

ved krysset med Dyrvikvegen.  

Næringsarealer  Tiltaket påvirker ikke områder avsatt til næringsformål.  

Mineralressur-

ser 

 Det er ikke registrert mineralressurser innenfor planområdet.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Nye boliger vil grense til eksisterende boligområder i tettstedet Dyrvika og 

kan styrke dette. Eksisterende infrastruktur kan i stor grad brukes. Det er et 

trygt gang- sykkeltilbud mot sør langs fv. 714, og holdeplass for buss ligger 

nært boligområdet.  

Ny naustbebyggelse vil supplere eksisterende naustbebyggelse og regulert 

framtidig naustbebyggelse i Åkervika.  

Vann og vass-

drag 

 Boliger og naust vil delvis ligge innen 100 m- beltet langs sjø.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Boligområdet ligger innenfor høy aktsomhetssone for Ra-

don. Avbøtende tiltak for bygging av boliger må avklares 

gjennom byggesak. Planlagt område for bolig berøres ikke 

av Statens vegvesens støyvarslingskart. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell innvirkning på levevilkår og folkehelse fra 

boliger eller naust.  

Naturrisiko   Ingen spesielle farer knyttet til skred, flom eller annen na-

turrisiko registrert.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Med bakgrunn i hensynet til landbruk, strandsone, trafikk-

sikkerhet og arealreserver for begge foreslåtte formål, inn-

stilles det negativt til innspillet.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-161 

Forslagsstiller Elisabeth og Kjell Roger Jensen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/12 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 100 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

I gjeldende KPA er området regulert til LNFR. 

Området er uten bebyggelse per i dag.  

 

 

Området planlegges brukt til boligbebyggelse. 

 

 

.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Planområdet omfatter areal registrert som uproduktiv skog og skog med lav 

bonitet, myrområder og åpen skrinn fastmark.  

 

Naturmangfold  Planområdet berører myrområde Dyrvik sørvest, som er registrert som et 

viktig rikmyrområde (verdi B) i Naturbasen. Det er ikke angitt hvordan boli-

ger er tenkt plassert innenfor planområdet, men det må tas hensyn til det 

viktige naturområdet i planleggingen. Innenfor rikmyrområdet er det regi-

strert forekomster av fire typer vekster som har særlig stor forvaltningsin-

teresse; Slirestarr, Brunskjene, Svarttopp og Fjellfrøstjerne.  
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Trafikksikkerhet  Tilkobling mellom ny adkomstveg til planområdet og overordnet vegnett vil 

være ved Dyrvik bussholdeplass. Avhengig av hvor mange enheter som 

planlegges bygget ut, må det vurderes utbedringstiltak på Breimyrringen ut 

mot Nordfrøyvegen (fv. 714).  

 

Det er gang- sykkelveg/ fortau langs fv. 714 mot sør (i retning av barne- 

ungdoms- og videregående skole). Gang- sykkelvegen ligger på samme 

side av fv. 714 som boligene. Fartsgrensen på den nærmeste delen av fv. 

714 er 50 km/t.  

 

Det er registrert to trafikkulykker med personskade på fv. 714 i nærheten 

av avkjørsel til planområdet de siste 10 årene. Myke trafikanter var ikke 

innblandet i noen av ulykkene.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registreringer. 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg, idrettsanlegg eller andre tilbud til 

barn og unge i nærområdet. Det er sannsynligvis gode utfarts- og turmulig-

heter for barn og unge i umiddelbar nærhet. Nye boliger vil ligge nært ek-

sisterende områder med middels tett boligbebyggelse, noe som vil være po-

sitivt for barn og unges oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området ligger i det registrerte viktige markaområdet Stutvassdalen- Sist-

randa- Gurvikdalen. Området har høy bruksfrekvens, og brukes til fotturer, 

bærplukking og jakt. Det går flere stier gjennom planområdet som vil kunne 

påvirkes av utbygging. Det er positivt med lett tilgang til turområder.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at området ikke har VA- nett i nærheten. Avstanden til nær-

meste påkoblingsmulighet er usikker.  Området ligger i Sistranda skole-

krets, og avstand til skolen er ca. 4 km. Avstand til nærmeste barnehage 

(Nesset barnehage) er ca. 1,5 km 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er et godt tilbud til myke trafikanter i retning mot sør, med gang- syk-

kelveg langs fv. 714. Mot nord mangler det tilrettelagt tilbud. 

 

Tilstanden på den eksisterende private vegen Breimyrringen må vurderes 

nærmere med tanke behov for utvidelse, siden den skal betjene større tra-

fikk ved utbygging. Bredden på vegen per i dag er ca. 3 m. Den delen av 

Breimyrringen som framstår som traktorveg/ anleggsveg, bør rustes opp 

slik at den kan benyttes som adkomstveg til boligene.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ingen mineralressurser registrert. 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Boliger som bygges i området, vil ligge i utkanten av øvrig bebyggelse på 

Dyrvik. Selv om området ligger nært eksisterende bebyggelse, blir det be-

hov for ny infrastruktur, både veganlegg, VA- anlegg med mer for å betjene 

området. Det er et trygt gang- sykkeltilbud mot sør langs fv. 714, og holde-

plass for buss ligger relativt nært boligområdet. 

Vann og vass-

drag 

 Ingen spesielle forhold registrert.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Boligområdet ligger innenfor høy aktsomhetssone for Ra-

don. Avbøtende tiltak for bygging av boliger må avklares 

gjennom byggesak. Planlagt område for bolig berøres ikke 

av Statens vegvesens støyvarslingskart. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert.  
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Levevilkår og folkehelse  Nye boliger kan redusere muligheten til å bruke området 

som utfartsområde og som utgangspunkt for gåturer med 

mer innover på øya.   

Naturrisiko   Ingen spesielle farer knyttet til skred, flom eller annen na-

turrisiko registrert.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Området ligger relativt nært eksisterende middels tett be-

byggelse i Dyrvik, og kan styrke tettstedet med nye boli-

ger. Det er trygg forbindelse for myke trafikanter sørover 

mot Sistranda langs fv. 714. Tiltaket vil imidlertid strekke 

bebygd område innover i markaområdet, og kan slik bidra 

til å redusere bruksmulighetene for et viktig utfartsområde. 

På grunn av allerede avsatte områder, samt andre innspill i 

nærheten frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-163 

Forslagsstiller Elisabeth og Kjell Roger Jensen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/12 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 36 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

I gjeldende KPA er området regulert til LNFR. 

Området er uten bebyggelse per i dag.  

 

 

Det ønskes å bygge minimum 20 boliger på områ-

det.  

 

  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området omfatter for det meste areal registrert som åpen skrinn fastmark, i 

tillegg til noe myrareal og et mindre areal som brukes til innmarksbeite (ca. 

0,4 daa).  

Naturmangfold  I den sørlige enden av planområdet er det registrert lokalt viktig naturtype, 

Rikmyr (Naturbase). Innenfor rikmyromådet er det registrert flere plantear-

ter med særlig stor forvaltningsinteresse; Svarttopp, Rynkevier og Fjellfrø-

stjerne. Planlegging av boliger på tomta må gjøres slik at inngrep her 

unngås.  
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Trafikksikkerhet  Tilkobling mellom adkomstveg til planområdet og overordnet vegnett vil 

være ved Dyrvik bussholdeplass. Avhengig av hvor mange enheter som 

planlegges bygget ut, må det vurderes utbedringstiltak på Breimyrringen ut 

mot Nordfrøyvegen (fv. 714).  

 

Det er gang- sykkelveg/ fortau langs fv. 714 mot sør (i retning av barne- 

ungdoms- og videregående skole). Gang- sykkelvegen ligger på samme side 

av fv. 714 som boligene. Fartsgrensen på den nærmeste delen av fv. 714 er 

50 km/t.  

 

Det er registrert to trafikkulykker med personskade på fv. 714 i nærheten 

av avkjørsel til planområdet de siste 10 årene. Myke trafikanter var ikke 

innblandet i noen av ulykkene.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Ingen registreringer. 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg, idrettsanlegg eller andre tilbud til 

barn og unge i nærområdet. Det er sannsynligvis gode utfarts- og turmulig-

heter for barn og unge i umiddelbar nærhet. Nye boliger vil ligge nært eksis-

terende områder med middels tett boligbebyggelse, noe som vil være posi-

tivt for barn og unges oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Omtrent halvparten av planområdet ligger i det registrerte viktige markaom-

rådet Stutvassdalen- Sistranda- Gurvikdalen. Området har høy bruksfre-

kvens, og brukes til fotturer, bærplukking og jakt. Muligheten til utfart mot 

markaområdet gjennom planområdet vil kunne reduseres som følge av plan-

lagt bruk.   

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at området ikke har VA- nett i nærheten. Avstanden til nær-

meste påkoblingsmulighet er usikker.  Området ligger i Sistranda skolekrets, 

og avstand til skolen er ca. 4 km. Avstand til nærmeste barnehage (Nesset 

barnehage) er ca. 1,5 km. Avstanden til nærbutikk er oppgitt til 4 km.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst til området vil sannsynligvis bli i forlengelse av Breimyrringen (pri-

vat veg). Forlengelsen av vegen, samt eksisterende del av Breimyrringen 

fram til fv. 714 må dimensjoneres ut fra samlet trafikk, og tilrettelegges slik 

at myke trafikanter kan ferdes trafikksikkert.    

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Ingen mineralressurser registrert. 
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Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Boliger som bygges i området, vil ligge i utkanten av øvrig bebyggelse på 

Dyrvik. Selv om området ligger nært eksisterende bebyggelse, blir det be-

hov for ny infrastruktur, både veganlegg, VA- anlegg med mer for å betjene 

området. Det er et trygt gang- sykkeltilbud mot sør langs fv. 714, og holde-

plass for buss ligger relativt nært boligområdet. 

Vann og vass-

drag 

 Ingen spesielle forhold registrert.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Boligområdet ligger innenfor høy aktsomhetssone for Ra-

don. Avbøtende tiltak for bygging av boliger må avklares 

gjennom byggesak. Planlagt område for bolig berøres ikke 

av Statens vegvesens støyvarslingskart. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert.  

Levevilkår og folkehelse  Nye boliger kan redusere muligheten til å bruke området 

som utfartsområde og som utgangspunkt for gåturer med 

mer innover på øya.   

Naturrisiko   Ingen spesielle farer knyttet til skred, flom eller annen na-

turrisiko registrert.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltak i planområdet vil kunne virke negativt inn på et lokalt 

viktig naturområde med Rikmyr.   

 

Området ligger relativt nært eksisterende middels tette be-

byggelse i Dyrvik, og kan styrke tettstedet med nye boli-

ger. Det er trygg forbindelse for myke trafikanter sørover 

mot Sistranda langs fv. 714. Tiltaket vil imidlertid strekke 

bebygd område innover i markaområdet, og kan slik bidra 

til å redusere bruksmulighetene for et viktig utfartsområde. 

På grunn av allerede avsatte områder, samt andre innspill i 

nærheten frarådes innspillet. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-184 

Forslagsstiller Hans Enoksen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 41/46, 41/18, 41/73 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig og fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 3,3 daa 

Kart dagens situasjon Kart planlagt framtidig situasjon 

 

Planområdet ligger på Aune, nord for Strømøy-

veien. I gjeldende KPA er planområdet avsatt til 

LNFR. Området grenser til område avsatt til LNF 

FB med fritidsbebyggelse i sør. I KPA er det av-

satt områder for småbåthavn vest og nordøst for 

planområdet.  

 

 

Området planlegges brukt til bolig og to utleie-

hytter. Forslagsstiller ønsker å bygge garasje 

og påbygg av bolig. 
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ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger i område for høy aktsomhet med tanke på 

radon. For permanente boliger må avbøtende tiltak vurde-

res i byggesak i henhold til TEK- krav. Tilgrensende strek-

ning av Strømøyveien er ikke vurdert med tanke på trafikk-

støy. Trafikkmengden i vegen er ikke oppgitt i NVDB. Det 

antas at trafikkmengden er lav og at området langs veien 

er lite støyutsatt.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert at området påvirkes av havnivåstig-

ning eller stormflo.  

Levevilkår og folkehelse  Planlagt virksomhet i området vil ikke bidra til å svekke 

kvaliteter som kan knyttes til levevilkår eller folkehelse. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Det er ikke registrert interesser knyttet til havbruk i området. Det er regu-

lert to småbåthavnområder vest og nordøst for planområdet.  

Landbruk  Innenfor planområdet er det registrert åpen skrinn fastmark og bebygd 

areal. (AR5 fra NIBIO).  

Naturmangfold  Arealet er ikke registrert som naturtype av lokalt viktig eller viktig/ svært 

viktig interesse. Havområdet nord for planområdet er registrert som svært 

viktig naturtype skjellsand. Det er ikke registrert rødlistearter eller arter 

av forvaltningsmessig interesse innenfor planområdet.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade på Strømøyvegen 

på strekningen forbi planområdet de siste 10 år. Fartsgrensen på strek-

ningen forbi planområdet er 80 km/t. Det mangler fortau langs vegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen registrerte verneverdige kulturminner eller SEFRAK- regist-

rerte bygninger innenfor planområdet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Avstanden til skole og barnehage er stor, og det er ikke registrerte tilbud 

for barn og unge i området. Det vil imidlertid være gode tur- og utendørs 

lekemuligheter for barn i nye helårsboliger i nærområdet.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området ligger i det kartlagte friluftsområdet Svellingen/ Rottingen/ Strø-

møya, som blant annet regnes som egnet for fotturer, båtaktiviteter, ba-

ding, dykking og fisking.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er VA- nett i nærheten. Nærmeste skole er Sistranda skole, ca 9 km 

unna. Nærmeste barnehage er Nesset barnehage, ca 4 km unna. Avstand 

til skole er ikke relevant for fritidsboliger, men for boliger.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler et trygt gangtilbud langs Strømøyveien, slik at det må påreg-

nes skoleskyss fra området til Dyrøy skole for boliger.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i området.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Ny boligbebyggelse vil ligge langt unna nødvendige servicetilbud som 

skole, barnehage og handelstilbud, men ligger nært de mindre grendene 

Aune og Vikasundet. Nye fritidsboliger vil ligge godt plassert med tanke på 

å bruke småbåthavnene som ligger i nærområdet. 

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Ingen vann og vassdrag av betydning for vannforsyning ligger i planområ-

det. Eiendommen ligger i strandsonen. Det er viktig at strandsonen ikke 

bebygges. 
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Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til LNF/F og 

LNF/B. Dette siden området er brukt til boformål og ønsker 

i tillegg å bygge to hytter. Det er anledning til at eksiste-

rende bebyggelse ligger innenfor LNF. Området ligger in-

nenfor 100 metersbeltet og vil, selv om det er avsatt til 

LNF/F og LNF/B, måtte søke om tiltak. Det vurderes der-

med som tilstrekkelig at området ligger slik det gjør i dag i 

arealdelen. Med bakgrunn i at innspillet allerede tillates in-

nenfor LNF, tas innspillet ikke til følge.  

I forhold til hytter anses arealreservene i nærområdet som 

tilstrekkelige for å imøtekomme behovet for fritidsbebyg-

gelse.  

Formannskapets innstilling   

 

 

 

 

3.2 Fritidsbolig 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-36 

Forslagsstiller Kystplan AS på vegne av Skagan AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 36/2 Ingvar Dragsnes 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fritidsboliger/Småbåthavn 

Areal (daa) 183 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

 

Eiendommen ligger på Nord Frøya/Skagan i et 

LNF område. Det er for det meste skrinn fast-

mark men også noe innmarksbeite på eiendom-

men.  

 

 

 

Det er et ønske om å tilrettelegge for både 

fritidsbebyggelse og turisme i form av utleie-

enheter og bobilturisme (180 daa). Det er 

også ønske om småbåthavn på ca. 3 daa 

med plass til inntil 40 båtplasser. Skagan AS 

har en avtale med grunneier. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke aktuelt 

Landbruk  Området er i hovedsak registrert som skrinn fastmark i AR5. Ca. 5 daa er 

innmarksbeite. Det er sannsynlig at området brukes til beite for villsau.  

Natur-

mangfold 

 Det er ikke registrert noen naturverdier på selve planområdet. Havområdene 

har skjellsand (Viktig). Siden dette er et så stort område bør det gjennomfø-

res kartlegging av naturmangfold. Kystlynghei er bla prioritert naturtype. 

Trafikksik-

kerhet 

 Nordfrøyvegen FV 6472 har fartsgrense 80 km/t og en ÅDT på 380. Det er to 

registrerte ulykker (mindre alvorlig) ifølge vegkart.no. Bergveien har 50 

km/t. Avkjørsel fra Bergveien til Nordfrøyvegen ved Sletta kirke er oversikt-

lig. Avkjørsel til området er ikke avklart enda.  

Kulturmin-

ner og kul-

turmiljø 

 Det er registrert kulturminner i askeladden (Riksantikvaren) på eiendommen. 

Løpegraver, skytterstillinger og fundamenter fra brakker fra krigen. Forslags-

tiller vil ikke bygge ned kulturminnet og er interessert i dialog med fylkes-

kommune ifht til videre skjøtsel. Det kan være flere kulturminner i området 

og det må påregnes feltarbeid i forbindelse med eventuelt reguleringsplanar-

beid.  

 

Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Se friluftsliv i 

forhold til turbruk og opphold.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Svellingen/Rottingen/Strømøya er registrert som viktig friluftsområde av 

kommunen. Fint fotturområde, båtaktiviteter, bading, ridesenter og dykking, 

besøkt av både lokale, nasjonale og internasjonale turister, mange fiskemu-

ligheter spesielt Fagerstrandstrømmen som også er mye brukt av turister. 

Området har mange lune viker. Utvikling her kan føre til økt bruk og enklere 

tilgang. For de som er ute etter uberørt natur vil en utvikling her være nega-

tivt og området vil ikke være så attraktivt lenger.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruk-

tur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området noe som også vises på 

kommunalt kart.  

Infrastruk-

tur/ sam-

ferdsel 

 Det ør vurderes eventuelle oppgraderingsbehov av Bergveien ved en større 

utbygging av fritidsboliger og kjøring til småbåthavn.  
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Nærings-

arealer 

0 Ikke relevant 

Mineralres-

surser 

 Hovedsak skrinn fastmark i AR5, ikke registrert mineralressurser.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolk-

nings-ut-

vikling/ 

struktur 

 Selskapet (Skagen AS) har etablert et område for fritidsboliger på naboeien-

dommen 36/1. En utvidelse av naboeiendommen er i tråd med kommunens 

tanke om å samle fritidseiendommene. Felles småbåthavn for alle fritidsboli-

gene i området er også foretrukken strategi fremfor frittliggende naust og 

flytebrygger. Fritidsboliger/utleieboliger/bobiler vil få sjø/havutsikt.  

Vann og 

vassdrag 

 Småbåthavn innfor 100 metersbelte/strandsona. Hvordan øvrig bebyg-

gelse/bobilplass forholder seg til strandsona må ses på når forslaget blir mer 

detaljert.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Store deler av arealet lig-

ger innenfor moderat og usikker sone for radon. Utslipp i 

forbindelse med småbåthavn kan forekomme, skal for-

holde seg til forurensingsforskriftene.  

Klimatilpasning  Vind og flomutsatt område. Det må hensyntas ved evt. 

utbygging, bygningskonstruksjoner over kote +3.  Ingen 

spesielle forhold utover det som er vanlig på Frøya.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av fritidsboliger her er i tråd med kommunens 

overordnede prinsipper så lenge utnyttelsesgraden er høy 

nok.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i tilknytning til et nyetablert 

fritidsboligområde og er sånn sett i tråd med overordnede 

føringer. Felles småbåthavn fremfor spredt naustbebyg-

gelse og mindre flytebrygger er også hensiktsmessig for 

ikke å privatisere strandsona. Et område på hele 183 daa 

er mye og med på å «privatisere» store deler av 

Berge/Skagan. Som friluftsområde vil det fremstå mindre 

uberørt selv om bruken nok går opp. Kartlegging av kul-

turminner og naturmiljø bør gjøres før en eventuell ut-

bygging. Det bør stilles krav til en viss tetthet ved utbyg-

ging av området.  

 

Med bakgrunn i at området er ubebygd, kulturminner, 

hensynet til strandsonen og friluftsliv, samt arealreserver 

for begge arealformål i nærheten, frarådes innspillet i sin 

helhet.  

Formannskapets innstilling   
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3.3 LNF med åpning for spredt bebyggelse 

 

(11) LNF F 
Arkivsaksnr. 16-2312-84 

Forslagsstiller Esten Larsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 25/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) Ca.13 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

 

Eiendommen ligger på Inntian, i LNFR om-

råde. Det er registrert innmarksbeite og 

åpen fastmark på området (AR5).  

 

Inntian har noen få helårsbeboere, men 

over 100 ferierende i sommerhalvåret.  

 

 

 

 

Feltet ønskes omregulert fra LNFR til LNF FB 

(spredt fritidsbebyggelse). Det er ønske om 

inntil 6 enheter, fordelt på 2 områder. Det er 

snakk om ikke-kommersiell utbygging.   

Område 1 og 2 er på ca. 6,3 daa hver.  

Området er tidligere brukt som innmarksbeite, 

og er opplyst å ikke være i bruk i dag.   

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at de aktuelle tomtene er registrert med skrinn fastmark 

(grå) og innmarksbeite (lysegult). 
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Naturmang-

fold 

 Hele Inntian er registrert med lokalitetsområde for ansvarsarter 25% av eu-

ropeisk bestand i Norge (storsporve, steinvender, svartbak, dvergfalk, gjøk 

og ærfugl).  

Trafikksik-

kerhet 

 Inntian er ei øy uten veiforbindelse, der Inntiveien strekker seg diagonalt 

over øya, med forgreining med traktorveistandard til den aktuelle tomta. 

Inntiveien har ikke registrert ÅDT eller trafikkulykker.  

Det er et kaianlegg ved bukta, der Inntiveien starter, og like ved planområ-

det er det ei småbåthavn.  

Kulturminner 

og kultur-

miljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller SE-

FRAK-registrerte bygninger.  

Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og unge i 

planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men ha relativt lang 

vei til skole og idrettsanlegg.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Hele Inntian er registrert som viktig friluftsområde og er et populært ut-

fartssted for lokalbefolkningen. Det er rundtur langs vei nesten rundt hele 

øya, og det er mulig å gå langs strendene, med badeplasser. Stormyra na-

turreservat, nord på øya, er en typisk kysthøgmyr med terrengdekkende 

partier.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksiste-

rende boliger.  

Infrastruk-

tur/ sam-

ferdsel 

 Det er ikke barnehage på Inntian. Skole, idrettsanlegg og barnehage ligger 

på Sistranda, en båttur unna (ca. 2 km. fra kaianlegg i Bukta).  

 

Nærings-

arealer 

0 Ikke relevant 

Mineralres-

surser 

 Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ 

struktur 

 Utvikling av fritidsbolig her er i tråd med kommunens ønsker om å legge til 

rette for attraktive (fritids-)områder med nærhet til sjø og havutsikt, gjerne 

slik at de kan bidra som ressurser for grendene. 

Vann og 

vassdrag, 

inkl. Strand-

sone 

 Område 2 ligger delvis innenfor 100m avstand fra sjø. Område i strandso-

nen som er markert innmarksbeite er ikke markert som potensielt tilgjeng-

elig strandsone, selv om arealene ligger innenfor 100m avstand til sjø.  

Tiltak her vil redusere areal i strandsonen med mer enn 50 m avstand fra 

bygning. 
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ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Inntian er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av fritidsbolig her er i tråd med kommunens 

ønsker om å legge til rette for attraktive (fritids-)områder 

med nærhet til sjø og havutsikt, gjerne slik at de kan bi-

dra som ressurser for grendene. Området ligger i et viktig 

område for friluftsliv. Det er etablert tråkk i området ned 

til småbåthavn, men ikke over den aktuelle tomta.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Utvikling av fritidsbolig på Inntian vil være i tråd med kom-

munens tettsteds- og befolknings-strategi, men vil medføre 

behov for å etablere et område for spredt fritidsbebyggelse. 

(LNFF) 

Området ligger innenfor 100m avstand til strandsonen, og 

områdets avgrensning mot sjø må følge retningslinjer for dif-

ferensiert byggegrense mot sjø. Innspillet må ses i sammen-

heng med innspill nr. 144 og med øvrige felter for LNFF på 

Inntian. Eksisterende felter på Inntian LNFF2-3 ligger i ca. 

100m avstand til sjø. 

Det anbefales i hovedsak å begrense område for fritidsbolig 

av hensynet til strandsonen i dette området, og evt. be-

grensning av antall enheter. Med bakgrunn i dette tilrådes 

område 1, område 2 frarådes.  

 

Formannskapets innstilling   

 

 

(12) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16-2312-38 

Forslagsstiller Kjell Nilsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/5, 26/3 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 4,5 
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Kart gjeldende plan 

 

 

Tomta er regulert til LNFR. 

Kart innspill 

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut 2 enheter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta består av åpen fastmark og 0.4 daa fulldyrka jord. 

 

Naturmangfold  Det er registrert flere arter av svært stor – stor forvalt-

ningsinteresse i området (Gråtrost, Svartbak, Storspove, 

Bergirisk, Vipe og Stær). 

Trafikksikkerhet  Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som 

er smal (stedvis under 5m bred), med opparbeidede mø-

teplasser og uten gang/sykkelforbindelse. Lokalvei videre 

til foreslått byggeområde er Steinfjærveien. Nærmeste 

bussholdeplass Uttian ved enden av Uttiveien betjenes av 

skolebuss (524), holdeplassen Uttiankrysset på Frøyasida 

(3,5 km) betjenes av rutebuss (420). Fartsgrense her er 

60-80 km/t. Det er registrert 11 ulykker på strekningen 

Uttiveien og ÅDT en er på 450. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Nærmeste skole ligger på Sistranda, ca. 8 km unna. 

Nærmeste barnehage ligger på Nesset, ca. 4 km unna. 

Kort vei til bussholdeplass. 

Grenser til grendas opparbeidede lekeplass. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian.  

Utklipp fra kartleggingen: Området benyttes til padling 

rundt øya, fotturer, sildefisking. Området har hyttefelt og 

mange fritidsbåter.  

Det er gunstig for boligbygging at det er attraktive fri-

luftsområder i nærheten. 

Tiltaket grenser til eksisterende bebyggelse og det synes 

ikke å være stier eller tråkk gjennom området.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann, privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 4,3 km. unna, 

mens det er ca. 10 km til Sistranda, med nærmeste 

skole, idrettsanlegg (Sistranda, barne/ungdomsskole, 

samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er uten 

gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skolebuss.  
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Utbygging av 2 boliger vil ikke utløse behov for oppgra-

dering av eksisterende infrastruktur, men vurdering av 

behov for oppgradering ved økt bruk av adkomstvei bør 

ses i sammenheng med det samlede potensialet for 

spredd boligbebyggelse i felt FB10, samt virksomheter i 

andre formålsområder. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser. 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Utvidelse 

av felt for spredt boligbebyggelse her er i tråd med prin-

sipper om variert boligbygging og nærhet til sjø og 

havutsikt. Det er imidlertid relativt lang vei til skole, bar-

nehage, butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

Uttian er generelt vindutsatt. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket omfatter 2 boenheter tilgrensende LNF FB-om-

råde, er i tråd med omkringliggende struktur og bidrar til 

fortetting i tråd med vedtatt planprogram.  

 

Det foreslås å utvide LNF FB arealet til det aktuelle area-

let, framfor boligformål, for å sikre utbygging i tråd med 

omkringliggende struktur. Fulldyrka jord må unngås ved 

utbygging. 

Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

 

(13) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16-2312-40 

Forslagsstiller Kjell Nilsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/5 Kjell Nilsen 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Spredt boligbebyggelse 

Areal (daa) 2 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 
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Eiendommen ligger på Uttian, definert som 

område LNFR FB10 som tillater spredt fri-

tids/boligbebyggelse. Det er for det meste 

skrinn fastmark, men også endel myr og noe 

innmarksbeite og fulldyrka jord, samt be-

byggelse (AR5).  

 

 

 

Felt for LNFR FB10 ønskes utvidet til å omfatte 

del av eiendommen som er skravert. Arealet 

ønskes benyttet til spredt boligbebyggelse. 

Dette området ligger på skrinn fastmark, in-

nenfor 100-metersbeltet mot sjø.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Forslag om boligbebyggelse, sjønært, ved eksisterende fiskerivirksomhet.  

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at nærområdet er registrert med fulldyrka jord(Oransje), 

innmarksbeite (lysegult), skrinn fastmark i det aktuelle byggeområdet og 

noe bebyggelse. Tallene for eiendommen gjelder for et større område av ei-

endommen: 4,1 daa fulldyrka jord, 1,1 daa innmarksbeite, 40 daa myr, 

136,4 daa skrinn fastmark og 13,7 daa bebyggelse.  

Utbygging på det aktuelle område fører ikke til tap av fulldyrka/ overflate-

dyrka jord og innmarksbeite.   

 

Naturmang-

fold 

 Området er ikke registrert med viktige naturområder eller foreslått vern. Det 

er registrert lokalitet med arter ved Stabburshaugen, like nord for eiendom-

men: truede arter ansvarsarter (vipe, storspove, bergirisk, stær, svartbak, 

gråtrost), men også fremmedarten sitkagran.  

Trafikksik-

kerhet 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (stedvis 

under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/sykkelforbin-

delse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Steinfjærveien, ca. 120m. 
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Nærmeste bussholdeplass Uttian ved enden av Uttiveien betjenes av skole-

buss (524), holdeplassen Uttiankrysset på Frøyasida (3,5 km) betjenes av 

rutebuss (420). Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det er registrert 11 ulykker 

på strekningen Uttiveien og ÅDT en er på 450.  

Kulturmin-

ner og kul-

turmiljø 

 Eiendommen har ikke registrert automatisk fredede kulturminner. I nærhe-

ten finnes det et par SEFRAK-registrerte bygninger. Disse berøres ikke av 

planlagt utbygging. 

Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og unge i 

planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men ha relativt lang 

vei til skole og idrettsanlegg.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Det går en sti rundt 

hele øya, og området benyttes til padling rundt øya. Området har hyttefelt 

og mange har fritidsbåter. Det synes ikke å være tråkk gjennom den aktu-

elle tomta. Tiltaket medfører boligbebyggelse i strandsona. Viktig å ivareta 

offentlighetens tilgjengelighet til sjø (se tema vann og vassdrag). 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruk-

tur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksiste-

rende boliger.  

Infrastruk-

tur/ sam-

ferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 4,3 km. unna, mens det er ca. 10 km 

til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda barne/ungdoms-

skole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er uten gang/sykkelfor-

bindelse, men betjenes av skolebuss.  

Utbygging av 1 bolig alene vil ikke utløse behov for oppgradering av eksiste-

rende infrastruktur, men vurdering av behov for oppgradering ved økt bruk 

av adkomstvei bør ses i sammenheng med det samlede potensialet for 

spredd boligbebyggelse i felt FB10, samt virksomheter i andre formålsområ-

der.  

Nærings-

arealer 

0 Ikke relevant 

Mineralres-

surser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolk-

nings-utvik-

ling/ struk-

tur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Utvidelse av felt for spredt 

boligbebyggelse her er i tråd med prinsipper om variert boligbygging og 

nærhet til sjø og havutsikt. Tiltaket bidrar til fortetting. Det er imidlertid lang 

vei til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. 

Vann og 

vassdrag, 

inkl. 

Strandsone 

 Medfører boligbebyggelse i strandsona innenfor 35-50 meter fra sjø, langs 

Steinfjærveien som gir tilgjengelighet til strandlinje med fiskerivirksom-

het(naustområde). Visuelt sett ligger boligene i Steinfjærveien 2-9 på kote 

7-9 og vil ikke ha direkte visuell kontakt med strandlinjen. Ny boligbebyg-

gelse langs denne veien vil ikke begrense offentlighetens tilgjengelighet til 

sjø. Eksisterende bygg og godkjente tiltak ligger nærmere sjø enn foreslått 

område for bebyggelse og er dermed i tråd med vedtatt planprogram. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Området ligger utenfor 

støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart. Arealet lig-

ger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot ra-

don sikres i byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Uttian er generelt 

vindutsatt. 
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Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens over-

ordnede prinsipper for fortetting. Det er relativt lang vei 

til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg og gang/syk-

kelveg.  

 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket omfatter 1 boenhet tilgrensende LNF FB-område, 

er i tråd med omkringliggende struktur og bidrar til for-

tetting i tråd med vedtatt planprogram.  

 

Det foreslås å utvide LNF FB arealet til det aktuelle area-

let, framfor boligformål, for å sikre utbygging i tråd med 

omkringliggende struktur. Fulldyrka jord må unngås ved 

utbygging. Strandsonen berøres, men bygg vil ikke ligge 

nærmere enn eksisterende bebyggelse. Vil derfor ikke 

privatisere strandsonen ytterligere.  

Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling   

 

 

 

 

 

(14) LNF FB og FT 2 
Arkivsaksnr. 16-2312-130 

Forslagsstiller Håkon Vikaskag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 39/4,24,1 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig/fritid 

Areal (daa) 6 

  

 

Området er i dag regulert LNFR og boligfor-

mål: Tomta er tilknyttet vei og ligger innenfor 

100m avstand til sjø.   

Forslagsstiller ønsker området avsatt til bo-

lig/fritid for å bygge 4 nye enheter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 
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Landbruk  Tomta består av innmarksbeite og åpen jorddekt 

fastmark.  

Naturmangfold  Ikke registrert naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Svellingveien. Veien er smal og det ligger 

bebyggelse langs vei.  

Ingen gang-/sykkelveg, heller ikke langs fylkesveien som 

ligger et kort stykke unna. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Lang vei til skole/barnehage. 

Ingen gang-/sykkelveg. 

Området er ikke spesielt tilrettelagt for barn og unge. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er en del av viktig friluftsområde: Svel-

lingen/Rottingen/Strømøya: Fint fotturområde, båtaktivi-

teter, bading, ridesenter og dykking, besøkt av både lo-

kale, nasjonale og internasjonale turister.  

 

Friluftsområdet er stort og tiltaket vil i liten grad be-

grense allmennhetens tilgang til friluftsområdet.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA, avstand 0 m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Svellingveien: fartsgrense 80 km/t. 

Ingen gang-/sykkelvei. Bussholdeplass Svellingen 250m. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tilgrensende områder er regulert til bolig eller LNF. Deler 

av tomta er allerede avsatt til boligformål. Tiltaket er i 

tråd med omkringliggende struktur. Det er imidlertid lang 

vei til skole/barnehage og andre offentlige tjenester. 

Vann og vassdrag  Tomta ligger innenfor 100-metersbelte og utbygging kan 

medføre privatisering av strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Store deler av tomta ligger innenfor 

aktsomhetsområde for flom. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å utvide boligformålet i gjeldende KPA. Tiltaket 

er i tråd med omkringliggende struktur. Det aktuelle området består 

imidlertid av innmarksbeite og ligger innenfor 100-metersbelte.  

Det er heller ingen gang-/sykkelveg og lang vei til skole/barnehage. 

For å videreføre og utvide området i tråd med eksisterende bruk ut-

vides allerede avsatt område til bolig, og arealformålet endres til 

LNF FB. Dette er i tråd med planprogram og strategi for fortetting. 

Innspillet tilrådes.  

 

Område langs sjø ønskes bebygd med utleiehytter. Dette er en utvi-

delse av område allerede bebygd med samme formål. Dette anses 
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som en naturlig utvidelse av allerede bebygd areal. Det innstilles po-

sitivt til innspillet. Dette avsettes til fritids- og turistformål, begren-

set av allerede bygd vei.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

(15) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16-2312-136 

Forslagsstiller Gunnar Bottenvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 37/4 

Dagens arealbruk LNF og LNF F2 

foreslått formål LNF FB3 

Areal (daa) 7 

  

 

Deler av tomta er avsatt til LNF F og deler til 

LNF.   

 

 

Forslagsstiller ønsker å utvide fra 2 til 3 enhe-

ter og endre formålet fra fritidsbebyggelse til 

fritid/bolig. 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utvidelsen består av innmarksbeite på 1,3 daa.   

Naturmangfold  Art av særlig stor forvaltningsinteresse, Svartbak, på na-

botomta Nord-Frøya kirke. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fv714 (Nordfrøyvegen) via Bergeveien. Fyl-

kesveien har en fartsgrense på 80 km/t og en ÅDT på 

380. Ingen gang-/sykkelvei. 

 

Kulturminner og kulturmiljø  Kirkegård i vest. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger innenfor kartlagt friluftsområde av viktig 

verdi, Svellingen/Rottingen/Strømøya: 

Fint turområde, båtaktiviteter, bading, ridesenter og dyk-

king, besøkt av både lokale, nasjonale og internasjonale 

turister. 

 

Attraktive turområde anses som positivt ved utbygging 

av fritidsboliger. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA, 150m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Nordfrøyvegen: fartsgrense 80 km/t, ÅDT 380. 



  

 

 

 

 
 
 

 

54 

 

 

 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Tilgren-

sende område er regulert til spredt fritidsbebyggelse. 

Sjøutsikt og gode solforhold. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart. Ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Det går en høyspent gjennom området. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur og delvis i tråd med 

gjeldende plan. Den aktuelle utvidelsen ligger høyt i terrenget og vil 

være godt synlig. Landskap må tas hensyn til ved eventuell utbyg-

ging. Det innstilles positivt til innspillet. Avsatt område utvides og 

endres til LNF FB 3. 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

(16) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16-2312-210 

Forslagsstiller Gunnar Foss 

Gnr/Bnr (Grunneier) 39/7, 39/23, 39/1 

Dagens arealbruk LNFR og LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller 

næringsbebyggelse, mv.  

foreslått formål Bolig og naust 

Areal (daa) 28 daa 

Dagens formål   

 

Området er i dag regulert LNFR og LNF F. 

Områdene fra forslagstiller ligger på Svel-

lingen.  

 

Forslagsstiller ønsker to områder avsatt til naust 

og ett til bolig. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta består av skog, åpen jorddekt fastmark og 

bebyggelse.  

Naturmangfold  Utenfor 39/1 er det et område med naturtype Skjellsand 

med svært viktig verdi. Ellers er det ikke registrert noe 

naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Svellingveien. Veien er registrert med farts-

grense 80 km/t, men veien er smal og det ligger bebyg-

gelse langs vei. 80 km/t er trolig ikke reell fartsgrense. 

Ingen gang-/sykkelveg, heller ikke langs fylkesveien som 

ligger et kort stykke unna. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrerte bygninger i SEFRAK. Disse berøres ikke 

av tiltaket.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Lang vei til skole/barnehage. 

Ingen gang-/sykkelveg. 

Området er ikke spesielt tilrettelagt for barn og unge. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er en del av viktig friluftsområde: Svel-

lingen/Rottingen/Strømøya: Fint fotturområde, båtaktivi-

teter, bading, ridesenter og dykking, besøkt av både lo-

kale, nasjonale og internasjonale turister.  

 

Friluftsområdet er stort og tiltaket vil i liten grad be-

grense allmennhetens tilgang til friluftsområdet.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA, avstand 0 m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Svellingveien: fartsgrense 80 km/t. 

Ingen gang-/sykkelvei. Bussholdeplass Svellingen 250m. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tilgrensende områder er regulert til bolig, naust eller 

LNF. Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Det 

er imidlertid lang vei til skole/barnehage og andre offent-

lige tjenester. Tiltaket kan bidra til fortetting i grenda.  

Vann og vassdrag  Store deler av eiendommen ligger innenfor 100-meters-

belte og utbygging vil medføre privatisering av strandso-

nen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Store deler av tomta ligger innenfor 

aktsomhetsområde for flom. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre allerede avsatt området til LNF F3 til 

også å gjelde boligformål. Tiltaket er i tråd med omkringliggende 

struktur. Det er ingen gang-/sykkelveg og lang vei til skole/barne-

hage. 
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Innspillet er i tråd med omkringliggende strukturer og kan bidra til 

fortetting. Det anses som uproblematisk å endre formål til også å 

gjelde boligbebyggelse. Innspillet tilrådes.  

 

De aktuelle områdene for naust ligger innenfor 100-metersbelte og 

naustene vil kunne privatisere strandsonen. Da det er arealreserver 

for naustbebyggelse i nærområdet, frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

(17) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16-2312-124 Nesset 

Forslagsstiller Sverre Oksvold 

Gnr/Bnr (Grunneier) 38/4 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig/fritid og småbåthavn 

Areal (daa) Samlet ca. 20-25 daa (ikke oppgitt)  

  

Område 1: 

Området er i dag regulert LNFR og ligger 

innenfor 100m avstand til sjø.  

 

 

Område 2: 

Området er avsatt til LNF og er tilgren-

sende kommunalt boligfelt. 

 

 

Område 3: Området ligger i strandsonen 

og er avsatt til LNF.  

Forslagsstiller ønsker to områder avsatt til LNF B og 

et område til småbåthavn, samt mulighet for lager-

hall/båthotell. Det er oppgitt et samlet ønske om 

ca. 10 nye enheter. 

 
Figur 1 Område 1, bolig (LNFB)

 

Figur 2 Område 2, bolig LNFB 
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Figur 3 Småbåthavn/fritidsbebyggelse 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Gnr 38/4 består av 6,1 daa, skrinn fastmark (AR5). 2 daa full-

dyrka jord og resten er innmarksbeite. Hvis boliger (figur 1) er 

tenkt på området nærmest sjøen med skrinn fastmark vil det 

ikke ha konsekvenser for landbruk. Området på figur 2 er skrinn 

fastmark. 

 

Naturmangfold  Det er viktig naturtype Skjellsand i sjøområdene. Mudring av 

småbåthavn kan ha negative konsekvenser for naturmiljøet.  

Trafikksikkerhet  Adkomst til Stølanveien fra FV 6472 Nordfrøyveien som har farts-

grense 80 km/t og en ÅDT 207 (to trafikkulykker registrert). 

Ingen gang-/sykkelveg, heller ikke langs fylkesveien som ligger 

et kort stykke unna. Det går skolebuss. 

Kulturminner og kul-

turmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner på eiendommene. Naboeiendom-

men 38/38 og 38/39 har meldepliktige SEFRAK registrerte hus.  

Barn og unges opp-

vekst-vilkår 

 Relativt lang vei til skole 7 km, kortere til barnehage 3 km. Ingen 

gang-/sykkelveg. Friluftsområdene er attraktive for barn/unge. 

Stølan er ei grend i vekst. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommene er en del av viktig friluftsområde: Svellingen/Rot-

tingen/Strømøya: Fint fotturområde, båtaktiviteter, bading, ride-

senter og dykking, besøkt av både lokale, nasjonale og interna-

sjonale turister.  
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Utbygging av boliger og fritidsboliger i (område 1 og 3) vil være 

med og begrense tilgangen til strandsona. Det går sti til Langvat-

net som blir benyttet til bading om sommeren. Denne stien må 

sikres ved en eventuell utbygging av området (område 2).  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA, avstand 50 m. 

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Fartsgrense på FV er 80 km/t. 

Ingen gang-/sykkelvei.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tilgrensende områder er regulert til bolig eller LNF. Tiltaket er i 

tråd med omkringliggende struktur. Det er imidlertid relativt lang 

vei til skole/nærbutikk og andre offentlige tjenester.  

Vann og vassdrag  Tiltak innenfor område 1 og 3 ligger innenfor strandsona.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger ikke innenfor støysonene i Statens vegve-

sens støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsom-

het for radon. Mudring, båthotell og lagerhall kan ha for-

urensingsrisiko.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

Det går høyspentlinje gjennom område nr. 3. 

 

Anbefaling 

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

10 enheter (område 1 og område 3). Tiltaket er i tråd med omkring-

liggende struktur.  

 

For område 1 vil det bety bygging innenfor 100-meter. Dette kan bi-

dra til privatisering av strandsona.  Det er heller ingen gang-/syk-

kelveg og relativt lang vei til skole. Boliger på felt 1 vil ha nærhet til 

sjø og god utsikt. Med hensyn til strandsonen frarådes innspillet. 

 

Område 2 ligger i tilknytning til kommunalt boligfelt og er en natur-

lig utvidelse av dette. Det er ingen gang-/sykkelveg og relativt lang 

vei til skole. Innspillet vil bidra til utvidelse av allerede bebygd om-

råde. Innspillet tilrådes.  

 

Område 3: Det er allerede avsatt areal til småbåthavn og naust i 

området og det må ses på om kapasiteten der er stor nok før man 

eventuelt trenger en ny. Med bakgrunn i arealreserver i nærområdet 

frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 

 16-23-12-124  

Med bakgrunn i ønske om å tilby attraktive sjønære boligareal øns-

ker man å tilrå innspill 16/2312-124, område 1. Område 2 tas ut 

med bakgrunn i at dette er ett ubebygd område som oppleves 

mindre egnet til boligbygging. 

Tillegg til innstilling  Da området 1 er forholdsvis lite i forhold til område 2 (tatt ut) fore-

slås det at ett større omkringliggende område til innspillet avsettes 
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til LNF FB, for å imøtekomme fremtidige behov for bolig/fritidsbolig i 

grenda.  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-195 

Forslagsstiller Kitt Julie Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/1 (Gudrun Hansen) 

Dagens arealbruk Spredt boligbygging, LNF B2 

Foreslått formål Spredt boligbygging, fortsatt LNF B 

Areal (daa) 3 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

Eiendommen ligger på nedsiden av Uttiveien 

(fv. 431) og er i dag ubebygd. Dagens areal-

bruk er noe fulldyrka jord, og noe produktiv 

skog (ung furu), og resterende er annet mark-

slag.  

Det går en adkomstvei til naustområde og båt-

havn over eiendommen. Høydeforskjell ned til 

båthavna er ca.8 m.  

 

 

Eiendommen er stor og oppdelt, det refereres 

til naustområde som ligger ’vest for eiendom-

men’.  

Det antas at innspillet gjelder del av eien-

dommen som ligger sør for Uttiveien, her er 

det regulert LNF B2 (ca. 5 daa) 

 

Det ønskes etablert 1 boenhet på eiendom-

men, innenfor et område på ca. 3daa.  

 

Det bes om at eksisterende arealformål i KPA 

opprettholdes, også område for naust i KPA.   

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

Området består av annet markslag (grå), fulldyrka jord (oransje), 

innmarksbeite (lys gul), produktiv skog (grønn) og bebyggelse 

(rosa).  
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Det er ikke spesifisert hvor det ønskes bebyggelse.  

Det opplyses at tiltaket ikke berører landbruksareal, og det synes å 

være gode muligheter for å etablere en bolig utenfor arealer for 

fulldyrka jord.  

Tiltaket har begrenset virkning for landbruk.  

Naturmangfold  Det er ingen områder for viktige naturtyper i eller ved planområ-

det.  

Det er registrert ansvarsarter (vipe, teist, skjærpipelerke) og frem-

medarter (mink) i nærområdet.  

Trafikksikkerhet  Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal 

(stedvis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten 

gang/sykkelforbindelse. Eiendommen har direkte adkomst fra Utti-

veien. Nærmeste bussholdeplass Uttian ved enden av Uttiveien be-

tjenes av skolebuss (524), holdeplassen Uttiankrysset på Frøyasida 

(3,5 km) betjenes av rutebuss (420). Fartsgrense her er 60-80 

km/t. Det er registrert 11 ulykker på strekningen Uttiveien, ingen 

de siste 10 år-  og ÅDT en er på 450. 

Kulturminner og kul-

turmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygg i 

det aktuelle området. 

Barn og unges opp-

vekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn 

og unge i planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, 

men ha relativt lang vei til skole og idrettsanlegg.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Det går en sti 

rundt hele øya, og området benyttes til padling rundt øya. Områ-

det har hyttefelt og mange har fritidsbåter. Det synes ikke å være 

tråkk gjennom den aktuelle tomta. Tiltaket medfører boligbebyg-

gelse i strandsona. Viktig å ivareta offentlighetens tilgjengelighet 

til sjø (se tema vann og vassdrag). 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til 

eksisterende boliger.  

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 3,8 km. unna, mens det er 

ca. 7 km til Sistranda med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sist-

randa barne/ungdomsskole, samt videregående) og dagligvare. Ut-

tiveien er uten gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skolebuss. 

Behov for oppgradering av eksisterende infrastruktur må ses på 

samlet ved eventuell utbygging av flere boområder. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Opprettholdelse av 

felt for spredt boligbebyggelse her er i tråd med prinsipper om va-

riert boligbygging og nærhet til sjø. Det er imidlertid lang vei til 

skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. 

Vann og vassdrag  Feltet ligger innenfor 100m avstand til sjø og er markert som po-

tensielt tilgjengelig strandsone, selv om strandsonene er opparbei-

det med naustbebyggelse og regulert for småbåthavn.  

Område for spredt boligbebyggelse LNF B2 i KPA er avgrenset mot 

sjø (ca. 30m). Høydeforskjell i terrenget bidrar til at opplevelsen 

av boligbebyggelse i strandkanten begrenses.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Området ligger utenfor 

støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart. Arealet ligger 
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innenfor sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon 

sikres i byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Uttian er generelt vind-

utsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overord-

nede prinsipper. Det er relativt lang vei til skole, barne-

hage, butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med dagens KPA. Planlagt utbygging om-

fatter 1 boenhet som vil føye seg inn i øvrig bebyggelses-

struktur og medfører fortetting i et område som ligger i felt 

for LNF B2 som tillater spredt boligbebyggelse, 2 enheter. 

Innspillet tilrådes og arealformål i gjeldende plan opprett-

holdes.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-196 

Forslagsstiller Kitt Julie Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/1 (Gudrun Hansen) 

Dagens arealbruk LFNR FB, Naust 

Foreslått formål LNFR FB, Naust 

Areal (daa) 36,7 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

Det ligger i dag en boenhet innenfor området. 

Dagens arealbruk er en del fulldyrka jord, beite, 

noe produktiv skog og bebyggelse og en stor del 

annet markslag.  

Det går høyspentlinje gjennom området.  

Området er regulert LNF FB 10 i gjeldende KPA, 

som tillater tilsammen 10 enheter innenfor feltet 

som også omfatter gnr/bnr 26/11, se innspill 20.   

 

Eiendommen er stor og oppdelt, del av ei-

endommen som ligger innenfor LNF FB10 

er ca. 36 daa stort.  

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 

bygging av 3-4 boenheter på eiendommen, 

for folk som vil bosette seg på Uttian.  

Forslaget er i tråd med gjeldende KPA.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 
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Landbruk  

Området be-

står av annet markslag (grå), fulldyrka jord (oransje), innmarksbeite 

(lys gul), produktiv skog (grønn) og bebyggelse (rosa).  

Det er ikke spesifisert hvor det ønskes bebyggelse, men det synes å 

være gode muligheter for å etablere en bolig utenfor arealer for full-

dyrka jord og innmarksbeite. Det opplyses at tiltaket vil berøre 1 daa 

landbruksareal. Tiltaket har begrenset virkning for landbruk.  

Naturmangfold  Det er ingen områder for viktige naturtyper i eller ved planområdet.  

Det er registrert ansvarsarter (vipe teist, skjærpipelerke) og fremmed-

arter (mink) i nærområdet. 

Trafikksikkerhet  Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (sted-

vis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/syk-

kelforbindelse. Eiendommen har direkte adkomst fra Uttiveien. Nær-

meste bussholdeplass Uttian ved enden av Uttiveien betjenes av skole-

buss (524), holdeplassen Uttiankrysset på Frøyasida (3,5 km) betjenes 

av rutebuss (420). Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det er registrert 11 

ulykker på strekningen Uttiveien, ingen de siste 10 år-  og ÅDT en er 

på 450.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygg i det 

aktuelle området.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og 

unge i planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men ha re-

lativt lang vei til skole og idrettsanlegg.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Det går en sti 

rundt hele øya, og området benyttes til padling rundt øya. Området har 

hyttefelt og mange har fritidsbåter.  

Det går en sti langs strandkanten nordover fra Uttiveien, og en traktor-

vei nord for området, som tangerer nordspissen av eiendommen. Tiltak 

berører ikke disse.   

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til ek-

sisterende boliger. Kapasiteten antas å være god nok.  

Det går en høyspentlinje gjennom området.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 3,8 km. unna, mens det er ca. 7 

km til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda 

barne/ungdomsskole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er 

uten gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skolebuss.  

Behov for oppgradering av eksisterende infrastruktur må ses på samlet 

ved eventuell utbygging av flere boområder. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struk-

tur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Opprettholdelse av felt 

for spredt boligbebyggelse her er i tråd med kommunens overordnede 

prinsipper og prinsipper om variert boligbygging og nærhet til sjø. Det 
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er imidlertid lang vei til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg og 

gang/sykkelveg. 

Vann og vassdrag  Feltet ligger ikke innenfor 100m avstand til sjø.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Området ligger utenfor 

støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart. Arealet ligger 

innenfor sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon 

sikres i byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Uttian er generelt vind-

utsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overord-

nede prinsipper. Det er relativt lang vei til skole, barne-

hage, butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med dagens KPA. Tiltaket omfatter 3-4 bo-

enheter som vil føye seg inn i øvrig bebyggelsesstruktur og 

medfører fortetting i et område som ligger i felt for spredt 

bolig- og fritidsbebyggelse, LNFR FB10. Ses i sammenheng 

med innspill 16/2312-20. 

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-197 

Forslagsstiller Kitt Julie Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/35 (Gudrun Hansen)  

Dagens arealbruk Ubebygd, LNFR FB10 

Foreslått formål Spredt bolig 

Areal (daa) 3,9 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

Eiendommen ligger på oversiden av Uttiveien (fv. 

431) PÅ eiendommen er det oppført en enebolig 

(Uttiveien 265B) like ved Uttiveien, mens mar-

kert tomt er ubebygd.  

Uttiveien 256A 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge 2 enheter 

bolig/fritidsbebyggelse.  
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Tomta har adkomst fra Uttiveien, felles for 3 ek-

sisterende bolighus og 2 andre ubebygde tomter.   

Dagens arealbruk er annet markslag.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant  

Landbruk  Eiendommen består av annet markslag (grå), bebyggelse (rosa), samt 

noe fulldyrka jord (oransje) og innmarksbeite (lys gul).  

Innspillet berører ikke landbruksareal. 

Naturmangfold  Det er ingen områder for viktige naturtyper i eller ved planområdet.  

I nærområdet er det registrert ansvarsarter (vipe teist, skjærpipelerke), 

samt fremmedarter (mink).  

Trafikksikkerhet  Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (sted-

vis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/syk-

kelforbindelse. Eiendommen har felles adkomst fra Uttiveien. Nærmeste 

bussholdeplass Uttian ved enden av Uttiveien betjenes av skolebuss 

(524), holdeplassen Uttiankrysset på Frøyasida (3,5 km) betjenes av ru-

tebuss (420). Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det er registrert 11 ulyk-

ker på strekningen Uttiveien, ingen de siste 10 år-  og ÅDT en er på 450. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygg i det 

aktuelle området.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og 

unge i planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men ha re-

lativt lang vei til skole og idrettsanlegg. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Det går en sti rundt 

hele øya, og området benyttes til padling rundt øya. Området har hytte-

felt og mange har fritidsbåter. Det synes ikke å være tråkk gjennom den 

aktuelle tomta.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksis-

terende boliger.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 3,8 km unna, mens det er ca. 7 

km til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda 

barne/ungdomsskole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er 

uten gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skolebuss. Behov for opp-

gradering av eksisterende infrastruktur må ses på samlet ved eventuell 

utbygging av flere boområder. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Opprettholdelse av felt 

for spredt boligbebyggelse her er i tråd med prinsipper om variert bolig-

bygging og nærhet til sjø. Det er imidlertid lang vei til skole, barnehage, 

butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. 

Vann og vass-

drag 

 Feltet ligger ikke innenfor 100m avstand til sjø.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Området ligger utenfor 

støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart. Arealet ligger 

innenfor sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon 

sikres i byggesak gjennom TEK.  



  

 

 

 

 
 
 

 

65 

 

 

 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Uttian er generelt svært 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overord-

nede prinsipper. Det er relativt lang vei til skole, barne-

hage, butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med omkringliggende strukturer. Planlagt 

utbygging omfatter 2 boenheter som vil føye seg inn i øvrig 

bebyggelsesstruktur og medfører fortetting i et område 

som ligger i felt for LNFR FB 10 som tillater spredt bolig- og 

fritidsbebyggelse. Innspillet tilrådes og medfører ingen end-

ret arealbruk fra eksisterende plan.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-144 

Forslagsstiller Olav Hovde 

Gnr/Bnr (Grunneier) 25/11 

Dagens arealbruk Ubebygd LNFR 

Foreslått formål Fritidsboligbebyggelse 

Areal (daa) Ca.16 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

Eiendommen ligger på Inntian. Det aktuelle 

området er i dag ikke bebygd og ligger i LNFR-

område, innenfor 100m avstand til sjø.  

 

Inntian har ikke veiforbindelse, og er uten fast 

båtforbindelse. Øya har noen få helårsbeboere, 

men over 100 ferierende i sommerhalvåret.  

 

Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for 7-8 

hytter i spredt utbygging innenfor merket 

område.  

Feltet ønskes omregulert fra LNFR til LNF FB 

(spredt fritidsbebyggelse). 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomta er registrert med annet markslag 

(grå) og noe vann (rosa). Tiltak her vil ikke påvirke omfang av dyrka mark 

eller innmarksbeite.  
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Naturmang-

fold 

 Hele Inntian er registrert med lokalitetsområde for ansvarsarter 25% av 

europeisk bestand i Norge (storsporve, steinvender, svartbak, dvergfalk, 

gjøk og ærfugl). 

Trafikksikker-

het 

 Inntian er ei øy uten veiforbindelse, der Inntiveien strekker seg diagonalt 

over øya, med forgreining med traktorveistandard til ca. 200m fra den ak-

tuelle tomta. Inntiveien har ikke registrert ÅDT eller trafikkulykker.  

Tiltaket har liten innvirkning på og blir lite påvirket av trafikksikkerheten i 

området. 

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner i området, men i nærområdet er det en 

rekke SEFRAK-registrerte bygg. Tiltak på tomta vil ikke påvirke disse.  

Barn og unges 

oppvekst-vil-

kår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og unge i 

planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder. 

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Hele Inntian er registrert som viktig friluftsområde og er et populært ut-

fartssted for lokalbefolkningen. Det er rundtur langs vei nesten rundt hele 

øya, og det er mulig å gå langs strendene, med badeplasser. Stormyra na-

turreservat, nord på øya, er en typisk kysthøgmyr med terrengdekkende 

partier. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er opplyst at området ligger i 50m avstand til VA-nett.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ikke barnehage på Inntian. Skole, idrettsanlegg og barnehage ligger 

på Sistranda, en båttur unna, ca. 2 km. fra kaianlegg i Bukta, der Innti-

veien starter. Like ved planområdet er det også ei småbåthavn. 

Næringsarea-

ler 

0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ struk-

tur 

 Utvikling av fritidsbolig her er i tråd med kommunens ønsker om å legge til 

rette for attraktive (fritids-)områder med nærhet til sjø og havutsikt, 

gjerne slik at de kan bidra som ressurser for grendene.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger innenfor 100m avstand fra sjø, se kart over potensielt til-

gjengelig strandsone. Øvre deler av tomta er ikke registrert her, siden 

disse arealene ligger innenfor 50 m avstand til annen bygning, selv om de 

ligger innenfor 100m avstand til sjø.  

Tiltak her vil redusere areal i strandsonen med mer enn 50 m avstand fra 

bygning.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Inntian er generelt 

vindutsatt. 

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av fritidsbolig her er i tråd med kommunens 

ønsker om å legge til rette for attraktive (fritids-)områder 

med nærhet til sjø og havutsikt, gjerne slik at de kan bi-

dra som ressurser for grendene. Området ligger i et viktig 

område for friluftsliv. Det er etablert tråkk i området ned 

til småbåthavn, men ikke over den aktuelle tomta.    

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Utvikling av fritidsbolig på Inntian vil være i tråd med kom-

munens tettsteds- og befolknings-strategi, men vil medføre 

behov for å etablere et område for spredt fritidsbebyggelse, 

evt. område for fritidsbebyggelse. 

Området ligger innenfor 100m avstand til strandsonen, og 

områdets avgrensning mot sjø må følge retningslinjer for 

differensiert byggegrense mot sjø.Det må ses på innspill nr. 

84 i sammenheng, samt med øvrige felter for LNFF på Inn-

tian: Eksisterende felt på Inntian LNFF2-3 ligger i ca. 100m 

avstand til sjø.  

 

På andre deler av den aktuelle eiendommen vil tiltaket 

komme i konflikt med landbruksarealer. Med bakgrunn i 

hensynet til strandsonen og for å begrense privatisering fra-

rådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-20-1 

Forslagsstiller Ann-Heidi Furberg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/11 (Alfhild Midtsian/Bjørn Furberg) 

Dagens arealbruk LNF FB10 spredt boligbebyggelse 

Foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ca.42 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 
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Eiendommen er todelt, del 1 ligger innenfor 

felt LNF FB 10 i kommuneplanen: spredt bo-

lig- og fritidsbebyggelse, angitt med 10 en-

heter tillatt. Innspill nr. 196 og 197 ønsker 

etablert boliger innenfor feltet, hhv 3-4 og 2 

enheter. Det er derfor kapasitet til å etablere 

ca. 5 boliger innenfor denne eiendommen 

etter gjeldende KPA.  

 

Område 1: Det ønskes opprettholdelse av 10 

tomter som tidligere regulert av kommunen’   

Forslagsstiller ønsker gjeldende KPA videreført, 

og ønsker å kartlegge muligheten for å etablere 

10 enheter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

Parsellen består av 27,9+0,5 daa annet markslag (grå), 9,4 daa fulldyrka 

jord (oransje), 1,9 daa produktiv skog (grønn), 0,9 daa innmarksbeite (lys 

gul) og 1,4 daa bebyggelse (rosa).  

Det er muligheter for å etablere boenheter i areal for annet markslag, slik 

at produktive landbruksarealer ikke berøres. Det er ikke opplyst om annet 

markslag også brukes som beitemark.  

Naturmang-

fold 

 Det er ikke registrert artslokaliteter på den aktuelle eiendommen.  

I nærområdet er det registrert lokalitet for truede arter/rødliste (rød hon-

ningvokssopp, teist storspove, bergirisk, stær, havørn, skjærpipelerke, 

heipipelerke, makrellterne, vipe).  

Det er ikke registrert områder for viktige naturtyper eller annen sone for 

vern. 

Trafikksikker-

het 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (stedvis 

under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/sykkelfor-
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bindelse. Eiendommen har adkomst fra Uttiveien. Nærmeste bussholde-

plass Uttian ved enden av Uttiveien betjenes av skolebuss (524), holde-

plassen Uttiankrysset på Frøyasida (3,5 km) betjenes av rutebuss (420). 

Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det er registrert 11 ulykker på strekningen 

Uttiveien, ingen de siste 10 år-  og ÅDT er på 450. 

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor området, 

men det er registrert 3 bygninger i Sefrak-registeret på eksisterende 

gårdstun.  

Tiltaket vil ikke ha virkninger for kjente kulturminner og kulturmiljø.  

Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Barn og unge i planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men 

ha relativt lang vei til skole og idrettsanlegg langs veg, uten gang/sykkel-

veg. 

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Kartleggingene beskri-

ver området slik: «Det går en sti rundt hele øya, og området benyttes til 

padling rundt øya».  

Det går flere stier og tråkk gjennom området, som tyder på noe bruk. Bør 

ivaretas ved utbygging. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksiste-

rende boliger. Det går en høyspentlinje gjennom området.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 3,8 km. unna, mens det er ca. 7 km 

til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda barne/ung-

domsskole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er uten gang/syk-

kelforbindelse, men betjenes av skolebuss.  

Tiltaket er i tråd med gjeldende KPA.  

Næringsarea-

ler 

0 Ikke relevant 

Mineralres-

surser 

 Ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ struk-

tur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Opprettholdelse av felt for 

spredt boligbebyggelse her er i tråd med prinsipper om fortetting i eksiste-

rende bolig-områder.  

Det er imidlertid lang vei til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg og 

gang/sykkelveg. 

Vann og vass-

drag 

 En liten del av eiendommen ligger innenfor 100 m avstand til sjø, med 

nærhet til bukta Sørvågen, men er avskåret fra strandsonen ved Uttiveien.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Området ligger utenfor 

støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart. Arealet ligger 

innenfor sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon 

sikres i byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Uttian er generelt svært 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overord-

nede prinsipper. Det er relativt lang vei til skole, barne-

hage, butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 
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Innstilling  Uttian regnes som et nærområde til Sistranda og et press-

område for utbygging.  

Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overord-

nede prinsipper. Gjeldende KPA tillater 10 boliger etablert 

for hele LNF FB10, delt med naboeiendom blir dette ca. 5 

boliger for den aktuelle tomten. Planlagt tiltak er således i 

tråd med gjeldende arealplan.  

Innspillet tilrådes og formålet videreføres.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-20-2 

Forslagsstiller Ann-Heidi Furberg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/11 (Alfhild Midtsian/Bjørn Furberg) 

Dagens arealbruk LNFR med båndlegging for reguleringsplan un-

der arbeid  

Foreslått formål Bolig/fritidsbebyggelse 

Areal (daa) Ca.42 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Eiendommen er todelt, del 2 ligger innenfor 

LNFR- område, og sone for båndlegging i på-

vente av reguleringsplanlegging (sone 11. 

Sørøyan). 

Tilgrensende areal er regulert for fritidsboli-

ger, og er delvis opparbeidet. Ledig kapasi-

tet.   

 

 

Område 2: Ønskes regulert til fritids- og/eller 

boligtomter med ’maksimal utnyttelse i forhold 

til lovverk’.  

 

Innspillet må vurderes i sammenheng med inn-

spill nr. 215 som foreslår næring i samme om-

råde.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Parsellen består av 134,7 daa annet markslag (grå), samt noe vann og 

strandsone (rosa). Tiltaket berører ikke dyrka mark, og antas å ikke være 

i bruk som beiteområde.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert artslokaliteter på den aktuelle eiendommen.  

I nærområdet (sjø) er det registrert lokalitet for truede arter/rødliste 

(teist, havørn, svartand, svartbak, ærfugl, havelle, tyvjoalke, toppskarv).  

Det er registrert områder for svært viktige naturtyper i sjø ved planområ-

det: ’Rundt Frøya’(skjellsand), ’Nord og Øst for Frøya’ (Skjellsand).  

Store deler av området er markert som myr i kartgrunnlaget. 
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Trafikksikker-

het 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (stedvis 

under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/sykkelfor-

bindelse. Eiendommen har adkomst fra Uttiveien. Fartsgrense her er 60-

80 km/t. Det er registrert 11 ulykker på strekningen Uttiveien, ingen de 

siste 10 år, og ÅDT er på 450. 

Bussholdeplass Uttiankrysset på Frøyasida (ca. 1,1 km langs FV uten g/s) 

betjenes av rutebuss (420), mens bussholdeplass Uttian ved enden av Ut-

tiveien betjenes av skolebuss (524) (ca.2,1 km).  

Dersom det etableres boliger her kan det også etableres bussholdeplass 

for skolebuss i forbindelse med utbyggingsområdet.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor området. 

Tiltaket vil ikke ha virkninger for kjente kulturminner og kulturmiljø.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Nærmeste skole ligger på Sistranda, ca. 6 km unna. Nærmeste barnehage 

ligger på Nesset, ca. 2,3 km unna. Det er ikke etablert gang/sykkelvei 

langs fv. 451, og det er 1,1 km til opparbeidet g/s langs FV 714.  

Barn og unge i planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men 

ha relativt lang vei til skole og idrettsanlegg, langs veg uten gang/sykkel-

veg.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Kartleggingene besk-

river området slik: «Det går en sti rundt hele øya, og området benyttes til 

padling rundt øya». Det går stier og tråkk gjennom områdets vestre del, 

som tyder på noe bruk. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA-nett i nærheten til området. 

 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nærmeste veg er fv. 451, Uttiveien, betjent av Skolebuss, se også tra-

fikksikkerhet. Området har en avkjørsel fra fv. til en liten traktorveg langs 

Uttiveien ned til sjø.  

Utbygging av boliger i større omfang her kan utløse behov for etablering 

av g/s langs fylkesvei. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressur-

ser 

 Det er ingen kjente mineralressurser. 

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Uttian er et nærområde til Sistranda (10 km) og regnes som et pressom-

råde for boligbygging. Uttian består av spredt bebyggelse i LNFR-områ-

der. Området ligger utenfor etablerte bebyggelsesstrukturer og områder 

regulert for spredt bebyggelse på Uttian, men er i tråd med kommunens 

strategier for boligutbygging i pressområde med nærhet til Sistranda. 

Området har ikke etablerte gang /sykkelveger i retning skole/barnehage. 

Tett boligutbygging uten g/s langs fv. vil føre til høy bilavhengighet og er 

derfor ikke i tråd med overordna retningslinjer for tettsteds- og befolk-

ningsutvikling, se også trafikksikkerhet.  

Vann og vass-

drag 

 Området ligger innenfor 100 m avstand til sjø. Kartlegging av potensielt 

tilgjengelig strandsone har markering innenfor tomta: 
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Det er muligheter for å lokalisere utbygging av boliger utenfor strandso-

nen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente eksisterende forurensningskilder. Området lig-

ger nord og syd for Uttiveien, der sone nærmest vegen er 

beregnet til støynivå GUL, 55-60 dB i SVVs støyvarselkart. 

Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Tiltak 

mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Uttian er generelt svært 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Vei til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg, samt Uttian 

øvrig som friluftslivsområde er tilgjengelig via fv. 451 som 

er uten g/s.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet må ses i sammenheng med innspill nr. 215, der 

foreslått arealbruk i området er næring. 

 

Uttian regnes som et nærområde til Sistranda og et press-

område for utbygging. Den aktuelle tomta har noe kortere 

avstand til skole/ arbeidsplass, barnehage og gang-/sykkel-

vei enn Uttian ellers, og ligger i tilknytning til fylkesvei.  

 

En utbygging med helårsboliger/fritidsboliger her er i tråd 

med overordna prinsipper for tettsteds- og befolkningsut-

vikling, så lenge utnyttelsen er høy nok. Bør opparbeides 

g/s-vei langs fv. 451.  

 

Med bakgrunn i innspill 16/2312-215 og planer om næ-

ringsarealer frarådes innspillet. 

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-51 

Forslagsstiller Harald Lassen  

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/9 

Dagens arealbruk LNF, ubebygd 

Foreslått formål LNF spredt bolig og fritidsbebyggelse 

Areal (daa) ca. 60 daa 
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Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon  

 

Området ligger på Hestøya, sør for Uttian, ved 

definert næringsområde i KPA. Området er av-

satt til LNF. 

Hestøya består av annet markslag og strand-

sone.   

 

Forslagsstiller ønsker å ta over eiendom-

men på odelsrett, og ønsker i den forbin-

delse å legge til rette for at familiemedlem-

mer kan bygge bolig/fritidsbolig på 

Hestøya, innenfor et område på ca. 60 daa 

(eiendommens andel av Hestøya som er re-

gulert LNF utgjør ca. 74 daa)   

Det er planlagt ca. 5-6 enheter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Hestøya består av annet markslag (grå) og noe areal for vann/bebyggelse 

(rosa). (NIBIO/AR5) 

Tiltaket vil ikke påvirke jordbruksarealer, og er ikke oppgitt å være brukt 

som beiteområde.  

Naturmang-

fold 

 Ved Hestøya næringsområde er det registrert flere truede arter: sjøorre, 

teist, storspove, makrellterne, svartbak, bergirisk, skjærpipelerke, heipipe-

lerke, sild, laks, torsk, kysthumle, toppskarv, ærfugl, stær. I sjø ved 

Hestøya er det registrert ål.  

Nord for Hestøya er det definert område for viktig naturtype: Nord og øst 

for Frøya skjellsand og kystlynghei. Deler av Hestøya er markert med 

skravur for myr i kartgrunnlaget. Tiltak i større omfang her vil gi virkninger 

for dyre- og plantelivet på Hestøya.  

Trafikksikker-

het 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (stedvis 

under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/sykkelfor-

bindelse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Hestøyveien, ca. 

600m, ca. 3 m, men er oppgitt å ha lav trafikkbelastning. Uttian betjenes 

av skolebuss (524), ved enden av Uttiveien og rutebuss (420) ved Uttian-

krysset på Frøyasida. Fartsgrense er 60-80 km/t. Det er registrert 11 ulyk-

ker på strekningen Uttiveien og ÅDT en er på 450, ingen de siste 10 årene.  

Etablering av fritidsboliger vil medføre minimalt økt transport over året 

langs Hestøyveien, mens helårsboliger vil påvirke trafikkbelastning og stille 

noe høyere krav til trafikksikkerhet inn til bussholdeplass for skolebuss.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Eiendommen har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller SE-

FRAK-registrerte bygninger. 

Barn og unges 

oppvekst-vil-

kår 

 Ved etablering av helårsboliger vil barn og unge i planlagt område ha god 

tilgang til friluftsområder, men ha relativt lang vei til skole og idrettsan-

legg, langs en veg uten gang/sykkelveg. Tiltaket ligger også i nærheten av 

næringsområde. Etablering av fritidsbebyggelse vil i liten grad påvirke 

barn og unges oppvekstsvilkår.  
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Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Området er ikke definert som viktig friluftsområde som resten av Uttian er 

del av (trolig pga. næringsområde). Området er allikevel tilgjengelig som 

strandsone fra småbåt/kajakk, og via Hestøyveien som fotgjenger/syklist.  
Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Det går en sti rundt 

hele øya, og området benyttes til padling rundt øya.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 4,3 km. unna, mens det er ca. 10 

km til Sistranda, med nærmeste skole (Sistranda barne/ungdomsskole, 

samt videregående), idrettsanlegg og dagligvare. Uttiveien er uten 

gang/sykkelforbindelse, og gangavstand til tiltaket fra offentlig transport 

(rutebuss) er ca. 4 km. 

Næringsarea-

ler 

 Foreslått tiltak ligger like ved Hestøya næringsområde, og deler adkomst-

vei med dette.  

 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som mineralressurs. 

Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ struk-

tur 

 Området ligger utenfor eksisterende områder med boligbebyggelse på Ut-

tian, og etablering av helårsboliger er vil ikke bygge oppunder eksiste-

rende bebyggelsesstruktur og tettstedsutvikling.  

Fritidsboliger/boliger vil bidra til funksjonsblanding i området, noe som kan 

medføre konflikt med næringsområde.  

Vann og vass-

drag 

 Hele Hestøya er registrert som potensielt tilgjengelig strandsone (ingen 

områder på øya ligger i større avstand til sjø enn 100 m.  

 

Vurdert ut ifra at Uttian har videreført en byggegrense mot sjø på 35m kan 

sentrale deler av øya bebygges, denne delen av øya ligger på en høyde i 

landskapet og eventuell bebyggelse vil her være godt synlig fra sjøen.  

Tiltaket vil redusere andelen potensielt tilgjengelig strandsone på Hestøya.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor høy 

aktsomhetssone for radon, dette ivaretas gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Hestøya er strandsone, og et utsatt område for havni-

våstigning. Sentrale deler av øya ligger over kote 5.  

Levevilkår og folkehelse  Tomta ligger ikke innenfor kartlagt friluftsområde Uttian, 

men innenfor område for potensielt tilgjengelig strandsone.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. Uttian er generelt vindutsatt. 
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Anbefaling 

Innstilling  Uttian regnes som et nærområde til Sistranda og et press-

område for utbygging. Området ligger utenfor etablert be-

byggelsesstruktur og det er relativt lang vei til skole/ ar-

beidsplass, barnehage og gang-/sykkelvei. Adkomsten er 

delt med næringsområdet, og ved evt. etablering av helårs-

bolig bør det stilles krav til trafikksikkerhet inn mot Uttian 

holdeplass for skolebuss.  

Med bakgrunn i trafikksikkerhet, arealreserver og funk-

sjonsblanding frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-53 

Forslagsstiller Oddrun Bogstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Spredt boligbebyggelse 

Areal (daa) 10 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

Eiendommen ligger på Uttian, i LNFR 

område. Det er fulldyrka jord, innmarks-

beite og åpen fastmark på området 

(AR5).  

 

 

Feltet ønskes omregulert fra LNFR til LNF FB (spredt 

boligbebyggelse). Det er ønske om 4 boliger. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at nærområdet er registrert med fulldyrka jord (oran-

sje), innmarksbeite (lysegult), skrinn fastmark i det aktuelle byggeområ-

det. Tallene for eiendommen: 5,1 daa fulldyrka jord, 6,7 daa innmarks-

beite og 2 daa åpen fastmark.  Utbygging på det aktuelle område fører til 

tap av fulldyrka/ overflatedyrka jord og innmarksbeite.   
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Naturmang-

fold 

 Stabburshaugen som ligger midt i det foreslåtte utbyggingsområdet er re-

gistret med en rekke arter av stor forvaltningsmessig interesse på Natur-

basen. Det er bla Vipe, Storspove og Svartbak.  

Trafikksikker-

het 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (stedvis 

under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/sykkelfor-

bindelse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Steinfjærveien, ca. 

120m. Nærmeste bussholdeplass er Uttian, ved starten av Uttiveien, som 

betjenes av skolebuss. Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det er registrert 11 

ulykker på strekningen Uttiveien og ÅDT en er på 450.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner. I nærhe-

ten finnes det et par SEFRAK-registrerte bygninger. Disse berøres ikke av 

planlagt utbygging. 

Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og unge i 

planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men ha relativt lang 

vei til skole og idrettsanlegg.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Hele Uttian er kartlagt friluftsområde. Fine padlemuligheter rundt øya. Det 

går en sti rundt hele øya. Området har hyttefelt og mange har fritidsbåter. 

Tiltaket begrenser ikke friluftslivsområder på Uttian.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksiste-

rende boliger.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 4,3 km. unna, mens det er ca. 10 

km til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda, 

barne/ungdomsskole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er uten 

gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skolebuss.  

Utbygging av 4 boliger alene vil ikke utløse behov for oppgradering av ek-

sisterende infrastruktur, men vurdering av behov for oppgradering ved økt 

bruk av adkomstvei bør ses i sammenheng med det samlede potensialet 

for spredd boligbebyggelse i felt FB10, samt virksomheter i andre formåls-

områder.  

Næringsarea-

ler 

0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ struk-

tur 

 Utvidelse av felt for spredt boligbebyggelse her er i tråd med prinsipper 

om variert boligbygging og nærhet til sjø og havutsikt, samt strategi om 

fortetting. Det er imidlertid lang vei til skole, barnehage, butikk, idrettsan-

legg og gang/sykkelveg. 
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Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her, i begrenset omfang og lokalise-

ring anses som fortetting av eksisterende bebyggelse og i 

tråd med kommunens overordnede prinsipper. Det er re-

lativt lang vei til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg 

og gang/sykkelveg.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området vil medføre tap av fulldyrka/ overflatedyrka jord 

og innmarksbeite. Utvikling av boliger her er i tråd med 

kommunens overordnede prinsipper og ligger i tilknytning 

til andre boligområder. Behov for oppgradering av eksis-

terende infrastruktur må ses på samlet ved godkjenning 

av flere boligområder.  

Med bakgrunn i hensynet til landbruksinteresser frarådes 

innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-107- Nesset 

Forslagsstiller Thomas Brevick 

Gnr/Bnr (Grunneier) 35/1 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Fritidsbebyggelse (LSF) og spredt boligbebyg-

gelse (LSB) 

Areal (daa) 260 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 
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Forslaget omfatter to delområder på 35/1.  I 

gjeldende KPA for Frøya er de to områdene 

regulert som LNFR- område.  

 

På 35/1 ligger også deler av et område regu-

lert til LNF F (inntil 5 fritidsboliger) i gjeldende 

KPA.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å omregulere deler av 

35/1 (område 1 og 2 i kartet) til spredt bolig/ 

fritidsbebyggelse (LNF FB).  

 

Det ønskes mulighet for oppsett av til sam-

men 10 fritidseiendommer eller boliger i om-

råde F5 og område 1.  

 

Område 2 ønskes avsatt til spredt boligbebyg-

gelse og fritidsbebyggelse (LNB/ LSF) med i 

alt 6 tomter. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Område 1 omfatter areal på ca. 8 daa som er registrert som innmarks-

beite i AR5 fra NIBIO. Forøvrig består område 1 av åpen jorddekt fast-

mark.  

 

 

 Område 2 omfatter ca. 1,9 daa fulldyrka jord, ca. 5 daa oveflatedyrka 

jord og ca. 0,6 daa innmarksbeiteareal.  Forøvrig består området av myr 

og åpen jorddekt fastmark.  
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Naturmangfold  I Naturbasen er det det er registrert svært viktig naturtype Skjellsand i 

havområdet utenfor område 1, men tiltaket vil ikke ha innvirkning på 

dette. Ingen verneområder eller arter av forvaltningsinteresse er regi-

strert på området. Det er registrert rastende svartand som er en nært 

trua art utenfor strandsonen i Breivika. Område 1, som foreslås avsatt til 

LNF F, ligger nærmest i sin helhet innenfor definert strandsone.  

 Det er ikke registrert viktige naturtyper, eller arter av forvaltningsinter-

esse innenfor område 2. Rett sør for område 2 er det registrert flere fug-

learter; hønsehauk og lirype.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke fortau eller gang- og sykkelveg langs fv. 6472, Nordfrøy-

vegen, som blir forbindelse mot servicetilbud nord eller sør for områdene. 

Trafikkmengden er trolig begrenset (ikke registrert i NVDB). Fartsgrensen 

på den nærmeste delen av fv. 6472 er 80 km/t. Det er registrert én tra-

fikkulykke med lettere skade på nærliggende strekning av fv. 6472 i løpet 

av de siste 10 år.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert viktige kulturlandskap, verneverdige kulturminner 

eller bygninger i område 1 eller 2.   

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er stor avstand fra område 1 og 2 til nærmeste skole og barnehage. 

Boliger i område 1 og 2 vil ha stor avstand til øvrig bebyggelse, noe som 

vil være negativt med tanke på barns oppvekstsvilkår. Det er ingen re-

gistrerte lekeplasser eller idrettsplasser i nærområdet, men det er god til-

gang på friluftsområder for uteaktivitet.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området inngår i det kartlagte friluftsområdet Svellingen/ Rottingen/ 

Strømøya som er egnet for fotturer, båtaktivitet, bading og dykking.  

 

Bygging av nye fritidsboliger eller boliger i område 1 vil kunne redusere 

tilgangen til strandsonen for allmennheten. Bygging av fritidsboliger eller 

boliger i område 2 vil kunne redusere tilgangen til det åpne kulturland-

skapet.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at det ikke er VA- nett i området. Det mangler tilbud for 

myke trafikanter langs fv. 6472 mot viktige servicetilbud, skole og barne-

hage. Sistranda skole, ca. 9 km fra avkjørsel fra fylkesvegen. Nærmeste 

barnehage er på Nesset, 4 km.  Nærmeste bussholdeplass er på Helles-

vik, ca. 750 m fra avkjørselen.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 De to delområdene vil være avhengige av adkomst fra fv. 6472. Eksiste-

rende adkomstveg til eiendommen 35/2 samt traktorveg videre mot nord 

kan vurderes oppgradert for å betjene både område 1 og 2, slik at beho-

vet for terrenginngrep reduseres. 

 

For å betjene den delen av område 2 som ligger vest for fv. 6472 trengs 

ny adkomst fra fylkesvegen.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressurser  Ingen mineralressurser er registrert i område 1 eller område 2.   

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Bygging av fritidsboliger i område 1 vil kunne være hensiktsmessig som 

en utvidelse av område som allerede er regulert til fritidsbebyggelse. 

Plassering av nye fritidsboliger må ta hensyn til strandsonen, slik at til-

gangen reduseres minst mulig.  

Boliger i område 1 vil ligge langt fra øvrig boligbebyggelse, og nødven-

dige servicetilbud som skole og handel. Lang avstand til skole og mangel 

på trygg skolevei vil kreve skoleskyss. 

 

Fritidsboliger i område 2 vil kunne være akseptabelt, ut fra lavt konflikt-

nivå med omgivelsene.  
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Boliger i område 2 vil ligge langt fra eksisterende boligområder, og nød-

vendige servicetilbud som skole og handel. Deler av området ligger in-

nenfor gul støysone i SVVs støysonekart. Lang avstand til skole og 

mangel på trygg skolevei vil kreve skoleskyss.  

Vann og vass-

drag 

 Tiltaket kommer ikke i konflikt med drikkevannskilder eller andre vann-

ressurser. Noen mindre tjern må hensyntas i eventuell planlegging av til-

tak på område 2.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av område 2 ligger innenfor gul støysone i SVVs støy-

sonekart.  

 

Område 1 og 2 ligger i aktsomhetssone for radon. For bo-

ligbebyggelse må det vurderes tiltak iht. krav i TEK. Fritids-

bebyggelse krever ingen spesiell aktsomhet. 

Klimatilpasning  Ingen registrerte behov for klimatilpasning.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle forhold påvirkes.  

Naturrisiko   Ingen skred eller rasfare.  

 

Anbefaling 

Innstilling, område 1  

 

 

 

 

Med bakgrunn i hensynet til strandsone, hensiktsmessig 

tettstedsutvikling, samt arealreserver i området innstilles 

det negativt til både boliger og fritidsboliger på området.  

 

Det innstilles også på å fjerne område avsatt til LNF F5 in-

nenfor eiendommen, da denne er ubebygd og det finnes 

arealreserver i nærheten. 

Innstilling, område 2  

 

 

 

 

Med bakgrunn i hensynet til trafikksikkerhet og støy, hen-

siktsmessig tettstedsutvikling, samt arealreserver i områ-

det innstilles det negativt til både boliger og fritidsboliger 

på området. 

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-109 

Forslagsstiller Thomas Brevick 

Gnr/Bnr (Grunneier) 36/5 (Aase Kristine Brevick) 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ikke oppgitt. 
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Området er i dag regulert LNFR: Tomta er til-

knyttet vei og ligger innenfor 100m avstand til 

sjø. Tomta er bebygd. 

 

Forslagsstiller ønsker å avsette eiendom-

men sin til bolig framfor LNF. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Svært viktig naturtype (skjellsand) i sjøen utenfor eien-

dommen. 

Trafikksikkerhet  Ingen gang-/sykkelveg langs fylkesvegen. Ingen regist-

rerte ulykker i umiddelbar nærhet. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen gang-/sykkelveg. 

Lang vei til skole/barnehage. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Svel-

lingen/Rottingen/Strømøya: Fint fotturområde, båtaktivi-

teter, bading, ridesenter og dykking, besøkt av både lo-

kale, nasjonale og internasjonale turister.   

 

Tomta er allerede bebygd og tiltaket vil i liten grad be-

grense allmennhetens tilgang til turområder og strand-

sone.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA-nett, oppgitt avstand 0 m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Grusvei inn til bebyggelsen med fartsgrense 50 km/t. 

Oversiktlig kryss til fylkesvegen. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området er spredt bebygd. 

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Tomta er allerede 

bebygd og vil i liten grad påvirke allmennhetens tilgang 

til turområder og strandsone. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 
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Klimatilpasning  Ingen endring i forhold til dagens situasjon, men bebyg-

gelse ligger innenfor aktsomhetsområde for flom.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til bolig. Dette siden 

området er brukt til boformål. Det er ikke planlagt utbygging. Det er 

anledning til at eksisterende bebyggelse ligger innenfor LNF. Områ-

det ligger innenfor 100 metersbeltet og vil, selv om det er avsatt til 

boligformål, måtte søkes om eventuelle tiltak. Det vurderes dermed 

som tilstrekkelig at området ligger slik det gjør i dag i arealdelen.   

Formannskapets 

innstilling 

  

 

Arkivsaksnr. 16-2312-174 

Forslagsstiller Martin Almli 

Gnr/Bnr (Grunneier) 42/17 

Dagens arealbruk LNF 

Foreslått formål LNF spredt bolig 

Areal (daa) 7  

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Området ligger på vestsiden av Staulvågen. 

Eiendom 42/17 har boligbebyggelse.  

 

Eiendommen skal brukes til samme formål som 

i dag, men ønsker å fjerne LNF regulering fra 

eiendom.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Arealet er registrert som åpen jorddekt fastmark og åpen skrinn fast-

mark, samt innmarksbeite.  
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Naturmangfold  Sjøområdet er registrert som viktig naturtype skjellsand.  

Trafikksikker-

het 

 Tiltaket vurderes ikke å ha innvirkning på trafikksikkerhet.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner i området.  

Barn og unges 

oppvekst-vil-

kår 

 Tiltaket vurderes ikke å ha innvirkning på barn og unges oppvekstvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Planområdet ligger i det registrerte viktige utfartsområdet Svellingen/ 

Rottingen/ Strømøya, som blant annet brukes til båtliv, bading, fisking og 

fotturer. Tiltaket vurderes ikke å påvirke områder som brukes til friluftsliv 

per i dag på grunn av ulendt terreng.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann på eiendommen. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Opparbeidet vei og VA. Tilgang fra fv 6472. Ikke g/s-vei. 

Næringsarea-

ler 

0 Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Ingen registreringer av mineralressurser på området.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Tiltaket er ikke i tråd med vedtatt strategi for tettstedsutvikling. Tiltaket 

vil ikke bidra til fortetting.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger delvis innenfor strandsonen. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen spesiell innvirkning. 

Klimatilpasning  Ingen spesiell innvirkning. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell innvirkning.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til LNF/B. Dette siden 

området er brukt til boformål. Det kommer ikke frem om det er 

tenkt utvidet med flere boenheter. Det er anledning til at eksiste-

rende bebyggelse ligger innenfor LNF. Området ligger innenfor 100 

metersbeltet og vil, selv om det er avsatt til LNF/B, måtte søke om 

tiltak. Det vurderes dermed som tilstrekkelig at området ligger slik 

det gjør i dag i arealdelen. 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

Arkivsaksnr. 16-2312-202 

Forslagsstiller Guri Flægstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/20 (Sameiet Ole&Magda i Staulveien 87) 

Dagens arealbruk Utmark, LNFR 

Foreslått formål Bolig/ fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 0,8 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

Eiendommen er stor, og ligger delvis innen-

for felt for spredt fritidsbebyggelse LNF F4. 

Det er også definert en turvei gjennom om-

rådet i gjeldende KPA.  

 

Det er fradelt flere tomter for fritidsbebyg-

gelse på eiendommen.  

 

Staulveien 87 er et gårdstun på eiendom-

men 

Innspill nr. 139 gjelder naustbebyggelse på 

samme eiendom.  

 

Det planlegges etablert 1 enhet bolig- eller fri-

tidsbebyggelse.  

Det er oppgitt å være ca. 100m avstand til of-

fentlig VA-nett fra tomta.  
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

Eiendommen er registrert med annet markslag (grå), innmarksbeite (lys 

gul), overflatedyrka jord (gul), fulldyrka jord (oransje) og bebyg-

gelse/vann (rosa). Tiltaket vil ikke berøre landbruksjord. 

Naturmangfold  Eiendommen ligger tilgrensende to viktige naturtyper i sjø: Rundt Frøya 

(skjellsand) og lokalt viktig Uttian (bløtbunnsområder i strandsonen).  

Det er også registrert lokaliteter for ansvarsarter (oransje prikk) og kri-

tisk truede arter (gul prikk). Registrerte arter: bergirisk, makrellterne, 

stær, teist, vipe stårspove, sjøorre, havelle, svartbak, steinvender, hav-

ørn, dvergfalk.  

 

Trafikksikkerhet  Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (sted-

vis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/ syk-

kelforbindelse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Staulaveien, 

ca. 1 km. Nærmeste bussholdeplass er Uttian, ved starten av Uttiveien, 

som betjenes av skolebuss. Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det er regi-

strert 11 ulykker på strekningen Uttiveien, men ingen de siste 10 årene. 

ÅDT en er på 450.  

Tiltaket har liten innvirkning på og blir lite påvirket av trafikksikkerheten 

i området. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er registrert et kulturminne (bogastelle, fangstlokalitet) av nyere tid 

helt nord på eiendommen.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Barn og unge i nærområdet vil ha tilgang til friluftsområder, men lang 

vei til skole og idrettstilbud, langs veger uten gang/sykkelveg. 
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Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Uttian er registrert som friluftslivsområde: Fine padlemuligheter rundt 

øya. Det går en sti rundt hele øya, fotturen til er mye brukt Nordstulvik. 

Uttian har hyttefelt og mange har fritidsbåter. Det går noen stier og 

tråkk gjennom området, og det er skilt ut flere hyttetomter ved områ-

det. KPA markerer tursti langs strandkanten, gjennom området. 

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, i ca. 100m av-

stand.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Området ligger ca. 10 km unna Sistranda, med nærmeste skole, idretts-

anlegg (Sistranda, barne/ungdomsskole, samt videregående) og daglig-

vare. Uttiveien er uten gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skole-

buss. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Etablering av 1 enhet for bolig/fritidsbebyggelse er et begrenset omfang 

og kan vurderes å være i tråd med prinsipper om variert boligbygging og 

nærhet til sjø og havutsikt.  

Det er imidlertid lang vei til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg og 

gang/sykkelveg og etableringen vil være bilbasert.  

Vann og vass-

drag 

 Eiendommen ligger innenfor 100 m avstand til sjø. Det er av forslagsstil-

ler opplyst at tomta ikke ligger innenfor strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor høy 

aktsomhetssone for radon.  

Klimatilpasning  Uttian er generelt vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Offentlighetens tilgjengelighet til strandsonen antas å bli 

ivaretatt. Det er relativt lang vei til skole, barnehage, bu-

tikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Med bakgrunn i allerede avsatt område for LNF F innenfor 

eiendommen og strategier for helhetlig planlegging, frarå-

des innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-12 

Forslagsstiller Kåre Jon Langberg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 36/4 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål LNF/F 

Areal (daa) Ca. 5 
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«Hele området fremstår nå - og brukes sam-

men med naboeiendommene - til rene bofor-

mål. Ønsket om omregulering til LNF F2 be-

grunnes i ovennevnte virkelighet, og dette 

med at LNF F1 krever søknad og dispensa-

sjon for ethvert tiltak, samt det faktum at 

flere søknader som har gått til fylkesmannen 

(disp, fra 100m-beltet) har blitt innvilget 

med begrunnelse i "privatisert og begynt om-

råde".» 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Allerede bebygd areal. 

Naturmangfold  Svært viktig naturtype (skjellsand) i sjøen utenfor eien-

dommen.  

Trafikksikkerhet  Ingen gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Ingen re-

gistrerte ulykker i umiddelbar nærhet.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tilgrensende fritidsbebyggelse 

Folkehelse/ Friluftsliv  Gode muligheter for friluftsliv til sjøs.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Vann og avløpsnett 10m fra bebyggelse iht. innspill.  

Infrastruktur/ samferdsel  Grusvei inn til bebyggelsen med fartsgrense 50 km/t. 

Oversiktlig kryss til fylkesvegen.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Eksisterende bebyggelse. Ingen konsekvens.  

Vann og vassdrag  Innenfor 100 metersbeltet, men innebærer ingen endring 

av dagens situasjon.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente forurensningskilder 

Klimatilpasning  Ingen endring i forhold til dagens situasjon, men bygg 

nærmest sjøen ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell risiko. 

Naturrisiko   Ligger innenfor aktsomhetsområde for radon. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til LNF/F. 

Dette siden området er brukt til boformål. Det kommer 

ikke frem om det er tenkt utvidet med flere boenheter. 
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Det er anledning til at eksisterende bebyggelse ligger in-

nenfor LNF. Området ligger innenfor 100 metersbeltet og 

vil, selv om det er avsatt til LNF/F, måtte søke om tiltak. 

Det vurderes dermed som tilstrekkelig at området ligger 

slik det gjør i dag i arealdelen. Innspillet tilrådes ikke.   

Formannskapets innstilling   

 

 

3.4 Næring 

 

N 6 
Arkivsaksnr. 16-2312-215 

Forslagsstiller Frøya Kommune – v/Nils J. Karlsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/11: Bjørn Olai Furberg 

26/11: Alfhild Astrid Midtsian 

26/31: Randi Avset 

26/31: Erna Lassen 

26/1: Gudrun Marie Hansen 

26/14: Turid Irene Uttian Alstad 

Dagens arealbruk LNFR med båndlegging for reguleringsplan 

under arbeid 

Foreslått formål Næring 

Areal (daa) Ca. 200 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 



  

 

 

 

 
 
 

 

90 

 

 

 

 

Området ligger innenfor LNFR- område, samt 

delvis innenfor sone for båndlegging i påvente 

av reguleringsplanlegging (sone 11. Sørøyan), 

der bakgrunn for planarbeidet er å etablere 

næring. Tilgrensende areal er regulert for fri-

tidsboliger, og er delvis opparbeidet.  

 

 

 

Det opplyses at samtlige grunneiere er kon-

taktet og det er foretatt et grunneiermøte 

med de fleste grunneiere tilstede. Igangsatt 

regulering mtp. Næringsformål ønskes slutt-

ført, med noen endringer i utforming og stør-

relse av areal.  

Det planlegges for et sjønært næringsområde 

med tilgang på kai. To bedrifter er interessert 

i å etablere seg i området. Usikker på hvor 

støyende de virksomhetene er. På andre deler 

av det planlagte næringsområdet har man 

ingen konkret forespørsel om etablering. 

 

Det er kommet et innspill til KPA fra en av 

grunneiere med ønske om fritidsboliger, se 

innspill 20-2. Det antas at dette arealet utgjør 

de ‘andre deler av det planlagte næringsom-

rådet’ som nevnt over.  
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Forslag om kaianlegg som omfatter Likholmen, usikkert hvilken type 

virksomhet.  

Tiltaket ligger ved farled type 2 for ’Fillfjord-Dyrviksund’ og ’Hurtigbåt 

Sistranda (kart dsb.no). Avgrensning fra gislink:  

 

Antatt broforbindelse til Likholmen vil kunne påvirke framkommelighet på 

innsida av Likholmen. Dette bør utredes i planprosessen.  

Landbruk  Parsellen 26/11 utgjør størsteparten av området og er representativ for 

de andre parsellene mtp landbruksareal/markslag. Denne består av 

134,7 daa annet markslag (grå), samt noe vann og strandsone (rosa).  

Tiltaket berører ikke dyrka mark, og antas å ikke være i bruk som beite-

område. 

Naturmangfold  Det er registrert artslokaliteter i sjøområder innenfor det aktuelle områ-

det: lokalitet for truede arter/rødliste (teist, havørn, svartand, svartbak, 

ærfugl, havelle, tyvjo, alke, toppskarv).  

Det er registret områder for svært viktige naturtyper i sjø i og ved plan-

området: ’Rundt Frøya’(skjellsand), ’Nord og Øst for Frøya’ (Skjellsand).  

Store deler av landområder er markert som myr i kartgrunnlaget. 

Tiltaket omfatter kaiarealer i sjø (også ut til Likholmen) og vil derfor be-

røre områder i sjø hvor det er registrert artslokaliteter og viktige naturty-

per. 

 

Trafikksikkerhet  Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (sted-

vis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/syk-

kelforbindelse. Eiendommen har adkomst fra Uttiveien. Fartsgrense her 

er 60-80 km/t. Det er registrert 11 ulykker på strekningen Uttiveien, 

ingen de siste 10 år, og ÅDT er på 450. 

Bussholdeplass Uttiankrysset på Frøyasida (ca. 1,1 km langs FV uten g/s) 

betjenes av rutebuss (420), mens bussholdeplass Uttian ved enden av 

Uttiveien betjenes av skolebuss (524) (ca.2,1 km).  

Dersom det etableres et større næringsområde her bør Uttibrua vurderes 

utbedret og g/s vurderes etablert på strekning hvor næringstrafikk økes 

som følge av tiltaket.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor området. 

Tiltaket vil ikke ha virkninger for kjente kulturminner og kulturmiljø.  
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Generelt gjelder aktsomhet for kulturminner.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 For beboere på Uttian ligger nærmeste skole på Sistranda, ca. 6 km 

unna. Nærmeste barnehage ligger på Nesset, ca. 2,3 km unna. Det er 

ikke etablert gang/sykkelvei langs fv. 451, og det er 1,1 km til opparbei-

det g/s langs FV 714.  

Barn og unge på Uttian er i stor grad avhengig av biltransport til 

skole/barnehage/idrettsanlegg, fordi Uttiveien og Uttibrua er uten 

gang/sykkelveg. 

Tiltaket medfører økt næringstrafikk langs Uttiveien. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Kartleggingene be-

skriver området slik: «Det går en sti rundt hele øya, og området benyttes 

til padling rundt øya». Området er ikke opplyst å være i bruk til friluftsliv.  

Det går stier og tråkk gjennom områdets vestre del, som tyder på noe 

bruk. 

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA-nett i nærheten til området, ca. 100m avstand.  

 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nærmeste veg er fv. 451, Uttiveien, betjent av skolebuss, se også tra-

fikksikkerhet. Området har en avkjørsel fra fv. til en liten traktorveg 

langs Uttiveien ned til sjø.  

Utbygging av næringsareal her kan utløse behov for etablering av g/s 

langs fylkesvei. 

Næringsarealer  Innspillet legger opp til etablering av nye sjønære næringsarealer. Dette 

er i tråd med vedtatt planprogram. 

Mineralressur-

ser 

 Det er ingen kjente mineralressurser. 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Uttian er et nærområde til Sistranda (10 km) og regnes som et pressom-

råde for utbygging. Uttian består av spredt bebyggelse i LNFR-områder.  

Området ligger utenfor etablerte bebyggelsesstrukturer og regulerte om-

råder for spredt bebyggelse på Uttian. Området har ikke etablerte gang 

/sykkelveger i retning skole/barnehage for eksisterende boliger. 

Etablering av næringsområde her er i tråd med intensjonene i gjeldende 

KPA (hensynssone for utarbeidelse av reguleringsplan med intensjon om 

næringsområde).   

Økt næringstrafikk langs Uttiveien kan føre til høy bilavhengighet for ek-

sisterende beboere på Uttian, se trafikksikkerhet.  

Vann og vass-

drag 

 Området ligger innenfor 100 m avstand til sjø. Kartlegging av potensielt 

tilgjengelig strandsone har utstrakt markering i området: 
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Tiltaket vil medføre reduksjon av strandsoneområder på Sørøyan, i El-

lingsundet/ Litlellingssundet med holmer.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente eksisterende forurensningskilder. Området lig-

ger nord og syd for Uttiveien, der sone nærmest vegen er 

beregnet til støynivå GUL, 55-60 dB i SVVs støyvarsel-kart. 

Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon.  

Tiltaket (kairelatert virksomhet) kan ha risiko for utslipp. 

Klimatilpasning  Tiltaket medfører bygging i strandsone/kaiareal, og må til-

passes prognoser for havninvåstigning.  

Uttian er generelt vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Vei til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg, samt Uttian 

øvrig som friluftslivsområde er tilgjengelig via fv. 451 som 

er uten g/s.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet må ses i sammenheng med innspill nr. 20-2, der 

foreslått arealbruk i området er fritidsboliger. 

 

Tiltaket omfatter arealer i sjø og vil derfor berøre område 

hvor det er registrert artslokaliteter. Tiltaket må også for-

holde seg til prognoser for havnivåstigning.  

 

Planarbeidet bør utrede konsekvenser av etablering av kai-

areal på holmene (naturmangfold, strandsone og farled). 

Det bør ses på tiltak for å ivareta trafikksikkerheten i områ-

det.  

Området legger til rette for økt areal avsatt til sjønær næ-

ringsvirksomhet i tråd med planprogram.  

Innspillet tilrådes derfor.  

Formannskapets innstilling   
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N 7 
Arkivsaksnr. 16-2312-156 Nesset 

Forslagsstiller Rojo Arkitekter A/S 

Gnr/Bnr (Grunneier) 38/3 

Dagens arealbruk Småbåthavn, næring og LNFR 

foreslått formål Næringsbebyggelse 

Areal (daa) 1,7 daa  

  

 

Området ligger på Stølan og er i dag avsatt 

til LNFR, naust og småbåthavn.  

 

Forslagsstiller ønsker et område avsatt til næ-

ringsbebyggelse i tilknytning til småbåthavn. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Deler av området er registrert som innmarksbeite.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noe naturmangfold i kartdataba-

sene.  

Trafikksikkerhet  Adkomst til Stølanveien fra FV 6472 Nordføryveien som 

har fartsgrense 80 km/t og en ÅDT 207 (to trafikkulykker 

registrert). Stølanveien er registrert med fartsgrense 80 

km/t, men veien er smal og det ligger bebyggelse langs 

vei. 80 km/t er trolig ikke reel fartsgrense. 

Ingen gang-/sykkelveg, heller ikke langs fylkesveien som 

ligger et kort stykke unna. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner på eiendommen.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommene er en del av viktig friluftsområde: Svel-

lingen/Rottingen/Strømøya: Fint fotturområde, båtaktivi-

teter, bading, ridesenter og dykking, besøkt av både lo-

kale, nasjonale og internasjonale turister.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA. 

Infrastruktur/ samferdsel  Fartsgrense på FV og lokalvei er 80 km/t. Trolig ikke reel 

fartsgrense på lokalvei. 

Ingen gang-/sykkelvei.  

Næringsarealer  Øker tilgang på areal avsatt til sjøretta næring. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  
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Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Næring i tilknytning til småbåthavn anses som positivt for 

tettstedet. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger ikke innenfor støysonene i Statens vegve-

sens støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsom-

het for radon.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagstiller ønsker at et naust og LNFR område omreguleres til 

næring i tilknytning til småbåthavn. Endring av arealformål vil un-

derstøtte tilgrensende område for fritidsboliger. En endring av areal-

formål vil ikke privatisere strandsonen ytterligere enn det som er 

avsatt i dag. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-151 Nesset 

Forslagsstiller Børge Knapstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 38/41 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Næring 

Areal (daa) 1,9 daa  

  

 

Området er i dag regulert til LNFR 

 

Forslagsstiller ønsker et område omreguleres 

til næring som også kan benyttes til parkering 

og tørking av ved.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 
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Landbruk  Deler av området er registrert som innmarksbeite.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noe naturmangfold i kartdataba-

sene.  

Trafikksikkerhet  Adkomst til Stølanveien fra FV 6472 Nordføryveien som 

har fartsgrense 80 km/t og en ÅDT 207 (to trafikkulykker 

registrert). Stølanveien er registrert med fartsgrense 80 

km/t, men veien er smal og det ligger bebyggelse langs 

vei. 80 km/t er trolig ikke reel fartsgrense. 

Ingen gang-/sykkelveg, heller ikke langs fylkesveien som 

ligger et kort stykke unna. 

Næringsvirksomhet kan medføre økt trafikk gjennom 

grenda.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner på eiendommen.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommene er en del av viktig friluftsområde: Svel-

lingen/Rottingen/Strømøya: Fint fotturområde, båtaktivi-

teter, bading, ridesenter og dykking, besøkt av både lo-

kale, nasjonale og internasjonale turister.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA. 

Infrastruktur/ samferdsel  Fartsgrense på FV og lokalvei er 80 km/t. 

Ingen gang-/sykkelvei.  

Næringsarealer  Avsetting av område til næring vil øke tilgang til areal av-

satt til næringsformål.  

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Ikke relevant 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger ikke innenfor støysonene i Statens vegve-

sens støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsom-

het for radon.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagstiller ønsker at et LNFR-område avsettes til Næring. Det er 

noe innmarksbeite som forsvinner av dette tiltaket, men det anses 

som uproblematisk pga. størrelsen. På bakgrunn av opplysninger 

gitt i innspillet tilrådes det at tiltaket omfattes av annen kommunal 

saksbehandling i forhold til opparbeidelse av tomten. Innspillet tilrå-

des ikke og medfører ingen endring av arealformål i arealplan.  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-162 

Forslagsstiller Elisabeth og Kjell Roger Jensen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/12 

Dagens arealbruk Regulert som LNFR. Brukes delvis til parkering 

og lagring av utstyr.  

Foreslått formål Næring. 

Areal (daa) 4,7  

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

I gjeldende KPA er området avsatt til LNFR. 

Det ligger noe eksisterende bebyggelse på 

tomta, og området er tidligere planert og klar-

gjort for næringsvirksomhet.  

 

 

Området planlegges brukt til næring (lager og 

verksted).  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området som omfattes av forslaget er registrert som åpen skrinn fast-

mark i AR5 fra NIBIO.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper eller arter av forvaltningsinter-

esse i området.  

Trafikksikkerhet  Tilkobling mellom adkomstveg til planområdet og overordnet vegnett vil 

være ved Dyrvik bussholdeplass. Avhengig av aktiviteten som planlegges 

i området, må det vurderes utbedringstiltak på Breimyrringen ut mot 

Nordfrøyvegen (fv. 714). Dersom virksomheten medfører tungtrafikk, vil 

dette være negativt for tilliggende boligbebyggelse.   

 

Fartsgrensen på den nærmeste delen av fv. 714 er 50 km/t. Det er regi-

strert to trafikkulykker med personskade på fv. 714 i nærheten av av-

kjørsel til planområdet de siste 10 årene. Myke trafikanter var ikke inn-

blandet i noen av ulykkene.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registreringer i området.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Avhengig av omfang og type virksomhet som etableres, kan trafikk og 

støy nær eksisterende boligbebyggelse virke inn på barn og unges opp-

vekstsvilkår. Det er registrert stier over området, noe som indikerer at 

området kan være noe brukt til utfart og muligens som lekeområde.  
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Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Det er ikke kartlagt friluftsområder på eller i tilknytning til det aktuelle 

området. Det er registrert noen stier/ tråkk over eiendommen. 

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at det ikke er VA- nett i området. Sannsynligvis er det 

etablert VA- nett til nærliggende boliger, ca. 150 m unna. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er eksisterende adkomstveg til området. Avhengig av type virksom-

het som etableres, og omfanget av nyskapt trafikk, må behovet for opp-

rusting/ utvidelse av Breimyrringen og sikring av forhold for myke trafi-

kanter vurderes.  

Næringsarealer  Tiltaket vil gi tilskudd av nytt næringsareal i Dyrvikområdet.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i planområdet.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket vil gi økt næringsareal i Dyrvik, men beliggenheten til arealet vil 

kunne skape konflikt med tanke på nærheten til eksisterende boliger, si-

den all trafikk til næringsarealet må gå gjennom boligområdet. Nærings-

området mangler også tilknytning til eksisterende næringsområder.  

Vann og vass-

drag 

 Ingen spesielle forhold registrert.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor høy aktsomhetssone for Radon. 

Avbøtende tiltak er ikke nødvendige for lager og verksted. 

Verksted- og lagervirksomhet kan medføre negative virk-

ninger for eventuelle boliger på 28/12, sørlig del.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert.  

Levevilkår og folkehelse  Utvidet næringsareal vil kunne redusere muligheten til å 

bruke området som utfartsområde og som utgangspunkt 

for gåturer med mer innover på øya. 

Naturrisiko   Ingen spesielle farer knyttet til skred, flom eller annen 

naturrisiko registrert.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Bruk av planområdet i seg selv medfører ikke betydelig 

konflikt med naturverdier, kulturminner eller annet. Belig-

genheten til området vurderes derimot som problematisk 

ut fra mulige virkninger av næringsvirksomhet for eksiste-

rende boliger. Området er heller ikke samlokalisert med 

øvrige næringsområder på Dyrvik. Funksjonsblanding 

mellom næring og boligområder anbefales ikke. Innspillet 

frarådes.  

Formannskapets innstilling   
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3.5 Sjørelaterte formål og andre kombinerte formål 

 

KBA 2 
Arkivsaksnr. 16-2312-128 

Forslagsstiller Stig Reppe 

Gnr/Bnr (Grunneier) 42/3 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål LNF FB, sjøhus naust og bobilparkering 

Areal (daa) 40 

Kart dagens situasjon Kart planlagt framtidig situasjon 

 

Planområdet ligger på Aune, nord for 

Strømøyveien. I gjeldende KPA er planområ-

det avsatt til LNFR, LNF FB 5 og småbåthavn.  

 

 

Område 1: Ønskes benyttet til spredt bebyg-

gelse hus og hytter. 

 

 

Område 2: Ønskes benyttet til spredt bebyg-

gelse hus og hytter 

 

 

Område 3: Ønskes økt utnyttelse av marina-

område, med naust og sjøhusrekke for utleie, 

samt bobilparkering. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Innenfor planområdet er det registrert ca. 6,2 daa fulldyrka jord og ca. 

3,5 daa innmarksbeite. Resten av området er registrert som åpen skrinn 

fastmark (AR5 fra NIBIO). Ut fra beskrivelsen av planene er det ikke 

klart hvor stor del av arealet med dyrka mark og beitemark som vil be-

røres.  

Naturmangfold  Arealet er ikke registrert som naturtype av lokalt viktig eller viktig/ 

svært viktig interesse. Havområdet vest for planområdet er registrert 

som svært viktig naturtype skjellsand. Det er ikke registrert rødlistearter 

eller arter av forvaltningsmessig interesse innenfor planområdet.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade på Strømøyvegen 

på strekningen forbi planområdet de siste 10 år. Fartsgrensen på strek-

ningen forbi planområdet er 80 km/t. Det mangler fortau langs vegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen registrerte verneverdige kulturminner eller SEFRAK- regist-

rerte bygninger innenfor planområdet. Det er flere SEFRAK- registrerte 

bygninger nord for planområdet og i umiddelbar nærhet i øst.  
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Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Avstanden til skole og barnehage er stor, og det er ikke registrerte tilbud 

for barn og unge i området. Det vil imidlertid være gode tur- og uten-

dørs lekemuligheter for barn i nye helårsboliger i nærområdet.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området ligger i det kartlagte friluftsområdet Svellingen/ Rottingen/ 

Strømøya, som blant annet regnes som egnet for fotturer, båtaktiviteter, 

bading, dykking og fisking.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er opplyst om at avstand til VA- nett er 50 m. Nærmeste skole er 

Sistranda skole, ca. 9,5 km unna. Nærmeste barnehage er Nesset bar-

nehage, ca. 4 km unna. Avstand til skole er ikke relevant for fritidsboli-

ger, men for eventuelle permanente boliger.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler et trygt gangtilbud langs Strømøyveien, slik at det må på-

regnes skoleskyss fra området til Sistranda skole for permanente boliger.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i området.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Ny boligbebyggelse vil ligge langt unna nødvendige servicetilbud som 

skole, barnehage og handelstilbud, men ligger nært de mindre grendene 

Aune og Vikasundet. Nye fritidsboliger og sjøhus/ naust vil ligge godt 

plassert med tanke på å bruke småbåthavnene som ligger i nærområdet.  

Vann og vass-

drag 

 Ingen vann og vassdrag av betydning for vannforsyning ligger i planom-

rådet. Utvidelse av område for naust vil berøre strandsone. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger i område for høy aktsomhet med tanke på 

radon. For permanente boliger må avbøtende tiltak vurde-

res i byggesak i henhold til TEK- krav. Ikke relevant for fri-

tidsboliger, sjøhus og oppstillingsområde for bobiler. Til-

grensende strekning av Strømøyveien er ikke vurdert med 

tanke på trafikkstøy. Trafikkmengden i vegen er ikke opp-

gitt i NVDB. Det antas at trafikkmengden er lav og at områ-

det langs veien er lite støyutsatt.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert at området påvirkes av havnivåstig-

ning eller stormflo.  

Levevilkår og folkehelse  Planlagt virksomhet i området vil ikke bidra til å svekke 

kvaliteter som kan knyttes til levevilkår eller folkehelse. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

Område 1: Området på nordsiden av veien ligger langt 

unna nødvendige servicetilbud, men nye boliger/fritidsboli-

ger vil ligge nært de mindre grendene på Aune og Vikasun-

det. Det vil være behov for adkomst helt fram til boligene, 

noe som sannsynligvis vil medføre større bortfall av land-

bruksareal og området er ubebygd. Området frarådes der-

for.  

Innspill på område 2 på sørsiden av veien er i tråd med al-

lerede avsatt formål. Området videreføres i ny plan.  

 

 

Bobiloppstilling og sjøhus/naust på område 3 vil ytterligere 

styrke tilgang til friluftsliv/sjø for fastboende og tilreisende.  

Eksisterende småbåthavnfasiliteter til båtliv og utfart kan 

benyttes. Innspillet vurderes som en naturlig utvidelse av 
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allerede opparbeidet marina. Det innstilles positivt til om-

råde 3.  

Formannskapets innstilling   

 

 

SBH 4 
Arkivsaksnr. 16-2312-96 

Forslagsstiller Harald Lassen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/9 Rolf Lassen 

Dagens arealbruk LNF/Næring 

foreslått formål Naust, Småbåthavn 

Areal (daa) 5 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

Eiendommen ligger på Uttian, i felt for næ-

ringsområde/sjøareal i KPA.  

Planområdet er for det meste skrinn fastmark. 

(AR5).  

Eksisterende småbåthavn er opparbeidet med 

6 naust og ca. 25 båtplasser, flytende bølge-

bryter og opptrekksplass.  

 

 

 

Området ønskes benyttet til parkering for 

småbåtforening, mulighet for flere naust (4-

5) og utvidelse av eksisterende flytebrygge 

(10-15 båtplasser).  

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0   

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at det aktuelle området er registrert med skrinn fast-

mark. Utbygging på det aktuelle område fører ikke til tap av jordbruks-

areal.   

Naturmangfold  Område for viktige naturtyper ’Nord og øst for Frøya’ (Skjellsand) berø-

rer ikke planområdet. Det er ikke registrert marine naturtyper. Det er re-

gistrert lokalitet for truet art (ål), like sør for planområdet.  

Tiltaket kan medføre inngrep i forbindelse med bl.a. fundamentering til 

havbunn.  

Trafikksikker-

het 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (sted-

vis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/syk-

kelforbindelse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Hestøyveien, 

ca. 300m, ca. 3 m bred. Uttian betjenes av skolebuss (524), ved enden 
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av Uttiveien og rutebuss (420) ved Uttiankrysset på Frøyasida. Farts-

grense er 60-80 km/t. Det er registrert 11 ulykker på strekningen Utti-

veien og ÅDT en er på 450.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Eiendommen har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger. Tiltaket medfører forankring i sjø.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Det går en sti rundt 

hele øya, og området benyttes til padling rundt øya. Tiltaksområdet in-

nebærer utvidelse av funksjoner for småbåthavn og tilrettelegger således 

for allmennhetens tilgjengelighet til sjø.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 4,3 km. unna, mens det er ca. 10 

km til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda 

barne/ungdomsskole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er 

uten gang/sykkelforbindelse, og gangavstand til tiltaket fra offentlig 

transport er 5 km. 

Næringsarealer  Foreslåtte tiltak er en utvidelse av funksjoner for eksisterende småbåt-

havn og er således i tråd med overordna føringer for å samle arealer for 

båthavn og naustbebyggelse.  

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som mineralressurs.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Foreslått tiltak bygger oppunder eksisterende bebyggelsesstruktur og 

tettstedsutvikling.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket medfører bebyggelse og tiltak i strandsona. Kartlegging av po-

tensielt tilgjengelig strandsone, markerer hele området. Tiltak i området 

vil redusere andel strandsoneareal som ligger mer enn 50m fra en byg-

ning.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ved næringsområder og havneanlegg, med planlagte aktiviteter som 

småbåthavn er det fare for forurensning til sjø. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon, men tiltak er ikke boligformål. 

Klimatilpasning  Tiltaket ligger innenfor område for havninvåstigning. Kainivå og byg-

ninger må etableres i tråd med KPA/TEK 17. Sjøhus/naustbebyggelse er i 

sikkerhetsklasse F1, som krever at byggene skal tåle en 20-årsflom. Jf. 

TEK17.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian og beskrives slik: 

«Det går en sti rundt hele øya, og området benyttes til padling rundt 

øya». Tiltaksområdet tenkes bl.a. benyttet til småbåthavn og tilretteleg-

ger således for friluftsaktiviteter og tilgjengelighet til sjø.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnforhold. 

Uttian er generelt vindutsatt.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i/i tilknytning til nærings-

område og småbåthavn i KPA. Innspillet innebærer utvi-

delse av areal for småbåthavn i sjø, noe som er i tråd 
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med kommunens strategier. Det bør ses på hvordan små-

båthavnens areal i sjø best kan utvides. Innspillet tilrå-

des.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Naust 8 
Arkivsaksnr. 16-2312-41 

Forslagsstiller Kjell Nilsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/5  

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fiskeri 

Areal (daa) 2 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Eiendommen ligger på Uttian, i LNFR område, i 

tilknytning til eksisterende område for sjø-

hus/naust. Den aktuelle tomten langs stranda 

utgjør for det meste skrinn fastmark i (AR5). 

Strandlinja for utvidelsesområdet er relativt 

grunn.  

 

Eksisterende område for sjøhus/naust øns-

kes utvidet. Den aktuelle delen av eiendom-

men som ønskes benyttet til fiskerivirksom-

het og ligger i strandsonen og er opparbeidet 

med adkomstvei for eksisterende 

naust/brygge. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Forslag om fiskerivirksomhet, vinterlagring av båt.  

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at nærområdet er registrert med fulldyrka jord(oran-

sje), innmarksbeite (lysegult), skrinn fastmark i det aktuelle byggeområ-

det og noe bebyggelse. Tallene for eiendommen gjelder et større område 

enn vist i figuren: 4,1 daa fulldyrka jord, 1,1 daa innmarksbeite, 40daa 

myr, 136,4 daa skrinn fastmark og 13,7 daa Bebyggelse.  

Utbygging på markert område fører ikke til tap av fulldyrka/overflate-

dyrka jord og innmarksbeite.   

Naturmangfold  Området er ikke registrert med viktige naturområder eller foreslått vern. 

Det er registrert lokalitet med en rekke truede arter i området, men også 

fremmedarten sitkagran. I sjøområde i nærheten er det registrert et om-

råde med viktig naturtype (skjellsand). Tiltaket vil ikke kunne påvirke 

dette området.  

Trafikksikker-

het 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (sted-

vis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/ syk-

kelforbindelse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Steinfjær-
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veien, ca. 120m. Nærmeste bussholdeplass er Uttian, ved starten av Ut-

tiveien, som betjenes av skolebuss. Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det 

er registrert 11 ulykker på strekningen Uttiveien og ÅDT en er på 450.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Eiendommen har ikke registrert automatisk fredede kulturminner. I nær-

heten finnes det et par SEFRAK-registrerte bygninger. Disse berøres ikke 

av planlagt utbygging. 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og 

unge i nærområdet vil ha tilgang til friluftsområder, men trafikksikkerhet 

for boliger langs adkomstvei for trafikk til fiskerivirksomheten må ivare-

tas. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området er registrert som friluftslivsområde: Fine padlemuligheter rundt 

øya. Det går en sti rundt hele øya, fotturen til er mye brukt Nordstulvik. 

Området har hyttefelt og mange har fritidsbåter. Det går noen stier og 

tråkk gjennom området som tyder på noe bruk. Området ligger i Tisun-

det, som ikke har videre forbindelse på innsida av Husøya og utgjør der-

for et beskyttet og litt bortgjemt fjæreområde.   

Tiltaket medfører bebyggelse og virksomhet i strandsona, det er derfor 

viktig å ivareta allmennhetens tilgjengelighet til sjø, se punkt om Vann 

og Vassdrag.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området. Tiltaket sier ingen-

ting om behov for VA-tilgang. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Området ligger ca. 10 km unna Sistranda, med nærmeste skole, idretts-

anlegg (Sistranda barne/ungdomsskole, samt videregående) og daglig-

vare. Uttiveien er uten gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skole-

buss. Behov for oppgradering av adkomstveier (fv. 451 Uttiveien og 

Steinfjærveien) bør ses i sammenheng med det samlede potensialet for 

spredt boligbebyggelse FB10 og utvidelse av naustområde. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Det foreslåtte området er en utvidelse av eksisterende naustområde med 

fiskerivirksomhet og er i tråd med tilrettelegging for nye virksomheter  

i kommunens overordnede strategier. Felles anlegg for naust ved sjø 

fremfor spredt naustbebyggelse er også hensiktsmessig for ikke å øke 

privatisering av strandsona.  

Vann og vass-

drag 

 Medfører naustbebyggelse i strandsona og ligger innenfor aktsomhets-

sone for havnivåstigning.  

Registrering av potensielt tilgjengelig strandsone omfatter ikke det plan-

lagte byggeområdet, siden det allerede er etablert med adkomstvei til 

eksisterende naust. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

høy aktsomhetssone for radon, men skal ikke benyttes 

som boligformål. Utslipp i forbindelse med fiskerivirksom-

het kan forekomme, skal forholde seg til forurensingsfor-

skriftene.  

Klimatilpasning  Berøres av havnivåstigning og stormflo. Naustbebyggelse 

er i sikkerhetsklasse F1, som krever at byggene skal tåle 

en 20-årsflom.  

Levevilkår og folkehelse  Utvidelse av fiskerivirksomhet er i tråd med kommunens 

overordnede prinsipper så lenge allmennhetens tilgjenge-

lighet til strandsonen ivaretas.  
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Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i tilknytning til allerede definert 

område for naust og en utvidelse er sånn sett i tråd med over-

ordnede føringer. Felles anlegg for naust ved sjø fremfor spredt 

naustbebyggelse er også hensiktsmessig for ikke å privatisere 

strandsona. På bakgrunn av topografiske forhold og allerede 

opparbeidet naustområde avgrenses arealet i tråd med dagens 

situasjon. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstil-

ling 

  

 

Naust 9 
Arkivsaksnr. 16-2312-139 

Forslagsstiller Siri Fjelseth 

 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/20  

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Sjøhus/Naust 

Areal (daa) 1-2 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

Området er regulert LNFR.  

Bildet viser også at det er fradelt flere hyttetom-

ter i området. Staulveien 87, med veiforbindelse 

nederst i bildet, og naustområde markert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslagsstiller ønsker å gjenoppføre naust i 

forbindelse med restaurering av småbruk. 

Området som er markert i skissen var defi-

nert naustområde i forrige KPA. Det er fra-

delt flere hyttetomter i området.  

 
Vi planlegger å restaurere og bygge opp igjen 
naustene samtidig som vi restaurerer småbruket.  
(...) naustene som blant annet fikk hard medfart 
av naturkreftene for noen få år siden. Ei stormflo 
løftet det ene naustet slik at det bikket ut i vågen. 
Restene av dette naustet ryddet og fjernet vi om-
gående(...). 
 

 

Vurdering av konsekvenser 
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Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Det aktuelle området er registrert med annet markslag (grå), og inn-

marksbeite (lys gul).   

Naturmangfold  

 

Området er registrert med 2 områder for viktige naturtyper i sjø: Rundt 

Frøya (skjellsand) og lokalt viktig Uttian (bløtbunnsområder i strandso-

nen). Tiltaket medfører bygging i strandkanten og kan ha virkninger for 

naturtypeområdene.  

Trafikksikker-

het 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (sted-

vis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/ syk-

kelforbindelse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Staulaveien, 

ca. 1 km. Nærmeste bussholdeplass er Uttian, ved starten av Uttiveien, 

som betjenes av skolebuss. Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det er regi-

strert 11 ulykker på strekningen Uttiveien, men ingen de siste 10 årene. 

ÅDT en er på 450.  

Tiltaket har liten innvirkning på og blir lite påvirket av trafikksikkerheten i 

området.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er registrert et kulturminne (bogastelle, fangstlokalitet) av nyere tid 

på eiendommen, ca. 500m i luftlinje fra den aktuelle tomta.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Barn og unge i nærområdet vil ha tilgang til friluftsområder, men lang vei 

til skole og idrettstilbud. Tiltaket vil ikke påvirke/være påvirket av barn 

og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området er registrert som friluftslivsområde: Fine padlemuligheter rundt 

øya. Det går en sti rundt hele øya, fotturen til er mye brukt Nordstulvik. 

Området har hyttefelt og mange har fritidsbåter. Det går noen stier og 

tråkk gjennom området, og det er skilt ut flere hyttetomter ved området. 

KPA regulerer tursti langs strandkanten, gjennom området.  

Det er opplyst at: ’Turstien som går Uttian rundt ligger naturlig i ter-

renget, ca. 20-30 meter på oversiden av naustene. Naustene ligger slik 

til at de ikke hindrer ferdsel i området, og de tilfører stien vakker utsikt 

ut over Staulvågen og naustområdet.’  

Tiltaket vil i liten grad påvirke fremkommelighet i området og oppfattelse 

av privat grunn. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området.  Tiltaket vil ikke ha 

behov for VA-tilgang. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Området ligger ca. 10 km unna Sistranda, med nærmeste skole, idretts-

anlegg (Sistranda barne/ungdomsskole, samt videregående) og daglig-

vare. Uttiveien er uten gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skole-

buss.  

Næringsarealer  Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som ressurs. 
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Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Dagens eksisterende naust planlegges som en gruppe av 3 naust.  

Det foreslåtte området er planlagt som gjenoppføring av tidligere naust-

bebyggelse, tilhørende gårdsbruk, og er sånn sett i tråd med eksiste-

rende og historisk bebyggelsesstruktur. Det er ønskelig å legge til rette 

for naustbebyggelse i nærheten av fritidsboliger. 

Vann og vass-

drag 

 Medfører naustbebyggelse i strandsona og sone for havnivåstigning. God 

vannkvalitet i sjø. Registrering av potensielt tilgjengelig strandsone med 

mer enn 50 meter fra eksisterende bygning, siden det er et eksisterende 

naust i området, og en hytte oppført like ved.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor høy 

aktsomhetssone for radon, men skal ikke benyttes som bo-

ligformål.  

Klimatilpasning  Berøres av havnivåstigning og stormflo. Naustbebyggelse 

er i sikkerhetsklasse F1, som krever at byggene skal tåle 

en 20-årsflom.  

Levevilkår og folkehelse  Offentlighetens tilgjengelighet til strandsonen ivaretas. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Naustområde er i tråd med eksisterende og historisk be-

byggelsesstruktur. Tiltaket legger til rette for naustbebyg-

gelse i nærhet av fritidsbebyggelse, i tråd med vedtatt 

planprogram. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Havn 2 
Arkivsaksnr. 16-2312-42 

Forslagsstiller Kjell Nilsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/5  

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fiske, næring og fisketurisme 

Areal (daa) 2 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 
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Eiendommen ligger på Uttian, i felt for nærings-

område/sjøareal i KPA.  

Planområdet er for det meste skrinn fastmark. 

(AR5).  

 

 

 

 

Området ønskes opparbeidet med kaian-

legg, prøveoppdrett, og leiligheter for fiske-

turisme. Området ligger i strandsonen.  

 

Hotell/overnatting inngår i formål nærings-

virksomhet i KPA.  

For planlagt anlegg i sjø må formål havn 

legges til eksisterende næringsområde.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Forslag om kaianlegg, prøveoppdrett, turisme og fiskerivirksomhet. Tiltaket 

legger til rette for variert næringsvirksomhet.  

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at eiendommen er registrert med 2,2 daa skrinn fast-

mark. 

Utbygging på det aktuelle område fører ikke til tap av jordbruksareal.   

Naturmang-

fold 

 Området er registrert med to områder for viktige naturtyper; ’Uttian’ (bløt-

bunnsområder i strandsonen), like ved det aktuelle området, og ’Rundt 

Frøya’ (Skjellsand) som overlapper med området. 

 

Tiltaket kan medføre inngrep i forbindelse med bl.a. fundamentering til hav-

bunn.  

Trafikksik-

kerhet 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (stedvis 

under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/sykkelforbin-

delse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Nordsvaveien, ca. 2km, 

ca. 3,25m bred. Uttian betjenes av skolebuss (524), ved enden av Uttiveien 

og rutebuss (420) ved Uttiankrysset på Frøyasida. Fartsgrense er 60-80 
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km/t. Det er registrert 11 ulykker på strekningen Uttiveien og ÅDT en er på 

450.  

Kulturminner 

og kultur-

miljø 

 Eiendommen har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller SE-

FRAK-registrerte bygninger. Registrerte kulturminner i nærområdet er bo-

gastelle og rydningsrøyser, disse er ikke fredede.  

Tiltaket medfører tiltak i sjø, og kan medføre krav om marinarkeologisk un-

dersøkelse.  

Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Det går en sti rundt 

hele øya, og området benyttes til padling rundt øya. Tiltaksområdet tenkes 

bl.a. benyttet til turisme og tilrettelegger således for allmennhetens til-

gjengelighet til sjø.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området. Tiltaket vil ha behov 

for VA-tilgang (overnatting og turisme).  

Infrastruk-

tur/ samferd-

sel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 4,3 km. unna, mens det er ca. 10 km 

til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda barne/ung-

domsskole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er uten gang/syk-

kelforbindelse, og gangavstand til tiltaket fra offentlig transport er 5km. 

Nærings-

arealer 

 Foreslåtte tiltak (hotell/overnatting, fiskeri og oppdrett) tilrettelegger for 

variert næringsvirksomhet og er i tråd med næringsformålet dagens KPA. 

Mineralres-

surser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ 

struktur 

 Foreslått næringsutvikling bygger oppunder tettstedsutvikling ved å gi næ-

ringsgrunnlag for eksisterende befolkningsstruktur.  

Vann og 

vassdrag, 

inkl. Strand-

sone 

 Medfører bebyggelse og tiltak i strandsona. Kartlegging av potensielt til-

gjengelig strandsone, markerer hele området. Området er allerede tatt i 

bruk, og regnes ikke som en uberørt strandsone. 

ROS-analyse 

Forurensing  Ved næringsområder og havneanlegg, med planlagte ak-

tiviteter som prøveoppdrett, fiskeri og turisme er det fare 

for forurensning i sjø.  

Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Til-

tak mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Tiltaket ligger innenfor område for havninvåstigning. Kai-

nivå og bygninger må etableres i tråd med KPA. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen registrerte konflikter.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Uttian er generelt vindutsatt.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i/i tilknytning til nærings-

område i KPA. Definisjon av område for havn i tilknytning 

til næring vil være i tråd med overordna retningslinjer for 

næringsutvikling. Utleie for turisme er i tråd med gjel-

dende KPA og videreføres. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-46 

Forslagsstiller Håvard Melkstavik Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 38/5 

Dagens arealbruk LNFR og sjø 

foreslått formål Småbåthavn  

Areal (daa) 2 

 

 

Sjøarealet er uregulert. Landareal er LNFR.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge småbåthavn til 

utlegg av ca. 5 båter for familie på eiendom-

men og for hyttefelt med tilgang til sjø. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landareal består av innmarksbeite. Båthavn i sjø vil ikke 

berøre beitearealet.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter av forvaltningsinteresse innen-

for området. 

Sjøarealet er registrert som naturtype av svært viktig 

verdi. Naturtype Skjellsand.  

Trafikksikkerhet  Området ligger langs fv714 med en fartsgrense på 80 

km/t. Ingen gang-/sykkelvei. Adkomst til småbåthavn må 

redegjøres for. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Tiltaket ligger innenfor friluftsområdet Svellingen/Rot-

tingen/Strømøya av viktig verdi. Området benyttes til fot-

turer, båtaktiviteter, bading, ridesenter og dykking. Små-

båthavn anses ikke å komme i konflikt med friluftslivet 

ettersom båtaktivitet er en stor del av friluftsaktiviteten i 

området i dag. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA-nett 20 m avstand.  

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste busstopp er Stølan langs fylkesveien, kort av-

stand.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Forslagsstiller ønsker å etablere småbåthavn for familie 

på tomta, nærliggende hytter og naboer, slik at de kan 

ha et tilbud i nærhet til bosted/hytte. 
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Område sørvest for tiltaket er regulert til småbåthavn, 

men er ikke bygd ut, kun et fåtall naust i strandsonen. 

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger i strandsonen. Felles anlegg for båter frem-

for spredt naustbebyggelse er hensiktsmessig for å ikke 

privatisere strandsonen. En forutsetning er da at det 

etableres minimum 8 båtplasser, samt 1-2 gjesteplasser.  

 

Grunnen består av hav- og fjordavsetning, tynt dekke, og 

sjøarealet er også registrert som svært viktig naturtype.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Landarealet ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området ligger utenfor aktsomhetsområde for flom. 

Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Etablering av småbåthavn er i tråd med kommunens 

overordnete prinsipper om å legge til rette for småbåt-

havner framfor spredt naustbebyggelse. Ved etablering 

av småbåthavn bør det legges til rette for 8-10 båtplasser 

og oppover, samt 1-2 gjesteplasser. 

Med bakgrunn i allerede avsatte områder for småbåthavn 

med ledig kapasitet i nærområdet frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-88 

Forslagsstiller Trond Jakobsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/15  

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Sjøhus og bolig 

Areal (daa) Usikkert 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 
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Området med eksisterende boligbebyggelse er 

per i dag avsatt til LNFR. Eksisterende sjøhus 

ligger innenfor område som er avsatt til sjø-

hus. Området mellom Nordfrøyvegen og sjøhu-

saraelet er avsatt til LNFR.  

 

 

Det ønskes endring av LNFR- areal rundt ek-

sisterende boligbebyggelse på 28/15 (delom-

råde vest for Nordfrøyvegen) til boligformål. 

Det planlegges ikke etablering av flere boen-

heter enn i dagens situasjon.  

På 28/15, øst for Nordfrøyvegen ønskes regu-

lering av adkomst til eksisterende sjøhus i 

vannkanten. Dette har tidligere blitt løst med 

kjøring gjennom boligeiendommer, men 

denne muligheten har falt bort. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Det er usikkert hvor stor del av arealet rundt eksisterende bolig som 

ønskes omregulert fra LNFR til boligområde. Omreguleringen medfører 

bortfall av mindre arealer som er registrert som fulldyrka jord og som 

innmarksbeite i AR5 fra NIBIO. Det gjenværende arealet på eiendom 

28/15 (vest) har større arealer med fulldyrka jord som ikke påvirkes av 

endringen.  

 

Arealet som ligger mellom Nordfrøyvegen og sjøhuset er registrert som 

skog med høy bonitet, samlet areal 0,8 daa. En del av del av dette skog-

arealet vil gå med til å etablere adkomst som antydet i planskisse fra 

forslagsstiller.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert naturtyper karakterisert som nasjonalt eller regio-

nalt viktige i planområdet. Det er ikke registrert arter av stor eller særlig 

stor forvaltningsmessig interesse.  

Trafikksikkerhet  Det foreslåtte tiltaket innebærer ikke økt transportbehov, siden tiltaket 

ikke innebærer økning i antall boenheter. Tiltaket for å sikre adkomstveg 

til eksisterende sjøhus medfører behov for å etablere ny avkjørsel mot 

fv. 714. Det er registrert én trafikkulykke med personskade de siste 10 

år, litt øst for der ny avkjørsel ønskes etablert. Ny avkjørsel må utformes 

slik at det sikres tilstrekkelig sikt ut fra fartsgrensen på fv. 714, som er 

50 km/t i området.  

Terrengmessige forhold tilsier at det vil kunne være vanskelig å oppnå 

dette uten større inngrep.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen registrerte verneverdige kulturminner eller kulturmiljø in-

nenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg eller andre steder eller områder 

som er relevante for barn og unges oppvekstsvilkår ved planområdet. 
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Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Planforslaget innebærer ingen tiltak i områder som er kartlagt som fri-

luftsområder i Miljødirektoratets naturbase. Det er heller ikke kartlagt 

andre forhold knyttet til folkehelse/ friluftsliv som påvirkes av planforsla-

get.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det planlegges ikke endringer som medfører behov for flere påkoblings-

punkt til VA- nett. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler per i dag et eget tilbud for myke trafikanter langs fv. 714. 

Reguleringsplan er vedtatt. Planforslaget innebærer ikke tiltak som vil 

øke antall myke trafikanter i området.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert forekomst av mineralressurser i planområdet.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Planforslaget har ingen innvirkning på eksisterende befolknings- eller 

tettstedstruktur.  

Vann og vass-

drag 

 Tiltaket medfører ikke nybygg eller endring av bebyggelse i strandsonen, 

men innebærer etablering av ny parkeringsplass ved eksisterende sjøhus 

og tilhørende adkomstveg.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor hensynssone radon, men det plan-

legges ikke ny boligbebyggelse.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier behov for klimatil-

pasningstiltak i eller ved området.   

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

helse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, kvikkleire, 

skredfare eller annet for området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Endringene som følger av planforslaget er først og fremst 

knyttet til etablering av ny avkjørsel fra fv. 714 til eksiste-

rende sjøhus. Etablering av en trafikksikker avkjørsel fra fv. 

714 vil kreve noe inngrep i skogsområde med høy bonitet. 

Tiltaket vil omfattes av annen kommunal saksbehandling. 

Innspillet frarådes derfor.  

I forhold til bolig er det anledning til at eksisterende bebyg-

gelse ligger innenfor LNF. Planbestemmelser til arealplanen 

åpner for tilbygg, vedlikehold og andre mindre tiltak på ek-

sisterende boliger innfor LNF. Innspillet frarådes derfor.  

Formannskapets innstilling   

 

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-190 

Forslagsstiller Martin Sæther og Stig Rune Svendsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/46 og 28/34 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Naust 

Areal (daa) Usikkert 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 
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Området med er per i dag regulert til LNFR.  

 

Det ønskes omregulering av LNFR-areal delom-

råde øst for Nordfrøyvegen til naust/sjøhusom-

råde.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Omreguleringen medfører bortfall av mindre arealer som er registrert skog 

og åpen skrinn fastmark i AR5 fra NIBIO.  

Naturmangfold  Det er registrert naturtypeområde skjellsand med svært viktig verdi i 

sjøen utenfor. 

Trafikksikkerhet  Det foreslåtte tiltaket innebærer ikke økt transportbehov. Det er registrert 

én trafikkulykke med personskade de siste 10 år. Adkomst via fv. 716. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen registrerte verneverdige kulturminner eller kulturmiljø innen-

for planområdet eller i umiddelbar nærhet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg eller andre steder eller områder som 

er relevante for barn og unges oppvekstsvilkår ved planområdet. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Planforslaget innebærer ingen tiltak i områder som er kartlagt som frilufts-

områder i Miljødirektoratets naturbase. Det er heller ikke kartlagt andre 

forhold knyttet til folkehelse/ friluftsliv som påvirkes av planforslaget.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det planlegges ikke endringer som medfører behov for flere påkoblings-

punkt til VA- nett. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler per i dag et eget tilbud for myke trafikanter langs fv. 714. 

Planforslaget innebærer ikke tiltak som vil øke antall myke trafikanter i 

området.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressur-

ser 

 Det er ikke registrert forekomst av mineralressurser i planområdet.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Planforslaget har ingen innvirkning på eksisterende befolknings- eller tett-

stedstruktur.  

Vann og vass-

drag 

 Tiltaket medfører nybygg av naust i sjøkanten. Tiltaket tar i bruk uberørt 

strandsone og kan medføre privatisering.  

 

ROS-analyse 
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Forurensing  Området ligger innenfor hensynssone radon, men det plan-

legges ikke ny boligbebyggelse.  

Klimatilpasning  Tiltaket ligger innenfor område for havnivåstigning.  

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

helse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, kvikkleire, 

skredfare eller annet for området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  I KPA er det et ønske om å samle flere naustområder. 

Dette gjør at tiltaket ikke er i tråd med planprogrammet i 

KPA. Med bakgrunn i arealreserver for naustbebyggelse i 

nærområdet, samt hensynet til strandsonen, frarådes inn-

spillet.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-205 

Forslagsstiller Martin Almli 

Gnr/Bnr (Grunneier) 42/17 

Dagens arealbruk LNF 

Foreslått formål Småbåthavn 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

Området ligger på vestsiden av Staulvågen. 

Eiendom 42/17 har boligbebyggelse. Per i dag 

er det ingen bebyggelse eller installasjoner i 

sjøkanten.  

 

 

 

 

 

 

Det foreslås å bygge en flytebrygge for 4 båter 

mot Staulvågen. Det planlegges ikke bebyg-

gelse ved flytebrygga.  

 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  
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Landbruk  Adkomstveg til flytebrygga kan sannsynligvis etableres uten å berøre inn-

marksbeiteområdet på 42/17. Arealet forøvrig er registrert som åpen jord-

dekt fastmark og åpen skrinn fastmark.  

Naturmang-

fold 

 Sjøområdet utenfor bryggeområdet er registrert som viktig naturtype 

skjellsand. Tiltaket kan medføre forankring på sjøbunnen, og kan gi lokalt 

utslipp til sjø.  

Trafikksikker-

het 

 Tiltaket vurderes ikke å ha innvirkning på trafikksikkerhet.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner i området.  

Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Tiltaket vurderes ikke å ha innvirkning på barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Planområdet ligger i det registrerte viktige utfartsområdet Svellingen/ Rot-

tingen/ Strømøya, som blant annet brukes til båtliv, bading, fisking og fot-

turer. Tiltaket vurderes ikke å påvirke områder som brukes til friluftsliv 

per i dag på grunn av ulendt terreng, men vil gjøre det enklere med båtut-

fart på vestsiden av Staulvågen.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er ikke angitt hvilke fasiliteter som planlegges ved anlegget. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler adkomstveg fra Strømøyvegen til området der brygga er 

planlagt anlagt. Det er ikke angitt at det er behov for dette, men det antas 

at dette vil være nødvendig for transport til/ fra båtplassen.  

Næringsarea-

ler 

0 Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Ingen registreringer av mineralressurser på området.  

Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ struk-

tur 

 Kommunens strategi er å samle småbåthavner i større anlegg.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og flytebrygge. Tiltaket inne-

bærer forankring i sjø og potensiell forurensningsfare mtp. utslipp.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Båtrelatert virksomhet kan medføre fare for utslipp.  

Klimatilpasning  Tiltaket må tilpasses for å tåle påkjenninger fra stormflo 

og vind.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell innvirkning.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Foreslått tiltak har begrenset omfang, men det kan ha en pre-

sedensskapende virkning dersom det tillates å etablere små-

båthavn her. Dette kan på sikt undergrave kommunens ønske 

om å samle småbåthavner til større områder. Innspillet frarå-

des.  

Formannskapets innstilling   
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3.6 Andre formål 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-125 

Forslagsstiller Eirik Vatn Fredagsvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 29/10 

Dagens arealbruk Industri - flytebrygge 

Foreslått formål Industri - flytebrygge 

Areal (daa)  

Kart dagens situasjon  

 

 

 

Søker om tillatelse til å legge ut en flyte-

brygge på 12 meter.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Søker om tillatelse til å legge ut flytebrygge. Dette behand-

les som en byggesøknad. 

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-141 Nesset 

Forslagsstiller Sverre Oksvold 

Gnr/Bnr (Grunneier) 38/1 (Ann Mary Bottenvik) 

Dagens arealbruk Boligbebyggelse 

foreslått formål Parkeringsanlegg 

Areal (daa) 1,8 daa  

Kart dagens situasjon Fremtidig situasjon 
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Området er i dag regulert boligbebyggelse. 

 

Forslagsstiller ønsker et område omreguleres 

til parkeringsanlegg.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Området for tiltenkt parkering er i sin helhet registrert 

som dyrka mark (oransje).  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noe naturmangfold i databasene.  

Trafikksikkerhet  Adkomst til Stølanveien fra FV 6472 Nordfrøyveien som 

har fartsgrense 80 km/t og en ÅDT 207 (to trafikkulykker 

registrert). Ingen gang-/sykkelveg, heller ikke langs fyl-

kesveien som ligger et kort stykke unna. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner på eiendommen.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommene er en del av viktig friluftsområde: Svel-

lingen/Rottingen/Strømøya: Fint fotturområde, båtaktivi-

teter, bading, ridesenter og dykking, besøkt av både lo-

kale, nasjonale og internasjonale turister.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA. 
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Infrastruktur/ samferdsel  Fartsgrense på FV og lokalvei er 80 km/t. Fartsgrense på 

lokalvei antas å ikke være reell. Ingen gang-/sykkelvei.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Ikke relevant 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger ikke innenfor støysonene i Statens vegve-

sens støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsom-

het for radon.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagstiller ønsker et område for parkering utenfor skoleplassen til 

gamle Stølan skole. Dette er tenkt som et trafikksikkerhetstiltak, så 

skoleplassen kan sikres til lek for barn og unge. Med bakgrunn i at 

dette er et område innenfor kommunalt boligfelt og medfører ned-

bygging av landbruksareal frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 
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1. BAKGRUNN 

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

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

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

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

beidet med planen. 

 

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

bindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og fore-

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

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

for vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

2. METODE 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens 

arealdel1. I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, revidert 

desember 2011. 

 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering 

av utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

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

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

 

1.1 Utredningstema 

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

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

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

basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 

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

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

planprogrammet. 
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Tema Utredningsbehov Konsekvensutred-

ninger 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes hvordan 

nye havbrukslokalite-

ter påvirker eksiste-

rende og hvordan 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Hvordan vil nye hav-

bruks-lokaliteter på-

virker de eksiste-

rende, og hvordan vil 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Verdisetting av områ-

der, dokumentere og 

illustrere dagens for-

hold. Bruk kompe-

tanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, regi-

streringer og annet 

kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større sam-

menhengende land-

bruksområder. Nye 

føringer for strengere 

jordvern og hvordan 

styre bebyggelse 

unna landbruksområ-

der slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av 

LNF-områder skal føl-

gende utredes: 

-Arealomfang 

-Type jordbruksareal 

(fulldyrka, overflate-

dyrka, innmarksbeite) 

samt jordkvalitet. 

- Jordens og skogens 

produksjonsevne (bo-

nitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige kon-

sekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt boligbebyg-

gelse 

Utredninger i henhold 

til AR5, beitekart og 

øvrige landbruks-

kart, landbrukssjef i 

kommunen og lokal 

kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan tiltak 

vil påvirke nasjonalt 

og regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man unngår 

oppstykking av områ-

der ved styre mot al-

lerede bebygde om-

råder. 

Utredninger skjer 

med bakgrunn i opp-

lysninger i naturba-

sen. Jf. Naturmang-

fold-loven skal det i 

alle forslag til nye til-

tak i kommuneplanen 

gis en vurdering og 

vektlegging av kon-

sekvensene samlet 

for naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kart-

databaser, lokal 

kunnskap, Miljøkon-

sulent i kommunen 

og lokal kunnskap. 

Trafikksikkerhet Se på områder med 

trafikksikkert tilbud, 

tilgang på gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode trafikk-

sikre tilbud. I hvilken 

grad utbyggingen på-

virker muligheten folk 

har til å gå til og fra 

skole, jobb, service-

funksjoner og handel. 

Hvordan vil foreslått 

arealbruk føre til økt 

transport-behov. 

Ta i bruk kartdataba-

ser, ulike regionale 

og lokale del- og te-

maplaner. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det tas kontakt med 

Fylkeskommunen for 

å se om områder bør 

settes av til hensyns-

soner. I hvilken grad 

vil foreslått arealbruk 

Konsekvensene av og 

konfliktpotensial ved 

planlegging av ulike 

tiltak. Se på kultur-

minner så vel som 

Kulturminnemyndig-

heter uttaler seg om 

kulturminner i plan-

områdene. Kart-

grunnlag og kunn-

skap i Askeladden 
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påvirke kultur-minner 

og kulturmiljø. 

kulturmiljøer og kul-

turlandskapet. 

brukes, Regional plan 

for kulturminner 

2013-2017. 

Barn og unges opp-

vekstsvilkår 

Se på registering av 

barnetråkk, tilgang 

på nærmiljøanlegg. 

Vurdere konsekven-

ser ved utbygging for 

nærmiljøanlegg, fri-

luftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det 

utføres kartlegging 

gjennom barne-tråkk, 

vurderinger viderefø-

res inn i detaljregule-

ring. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

Kartlegge viktige ut-

farts- og tur-områ-

der, områder med 

støy og støv fra ulike 

virksomhet og veitra-

fikk. 

I hvilken grad tiltaket 

ivaretar muligheter 

for friluftsliv og re-

kreasjon i nærområ-

det, direkte fra bolig. 

-I hvilken grad tilta-

kene påvirker kom-

munens rus og krimi-

nalitets-forebyggende 

tiltak.  

-I hvilken grad tilta-

ket medfører støy, 

støv og annen for-

urensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike 

regionale og lokale 

del- og temaplaner. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur tilknyt-

tet VA og hovedplan 

for vann- og avløp. 

Se på skolekretser og 

nedslagsområder 

Vurdere konsekven-

ser og tilbud av kom-

munale tjenester og 

infrastruktur med 

tanke på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med hoved-

plan for vann og av-

løp samkjøres med 

kommuneplanens 

arealdel 

Hovedplan for vann- 

og avløp. Skolebruks-

plan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale 

og kommunale lover 

og føringer. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge eksiste-

rende infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det fin-

nes gode nok tilbud 

til myke trafikanter, 

tiltak som kreves. Se 

om eksiterende infra-

struktur krever ut-

bygging, må allerede 

planlagt på plass 

først. 

Ta i bruk eksiste-

rende kartgrunnlag 

og lokal kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. Kart-

legge behov for ulike 

næringstyper og plas-

sering av disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et differen-

siert tilbud. 

Hvilke ulike nærings-

typer passer ulike 

steder og hvilke kon-

sekvenser støy, lukt 

og støv kan medføre. 

Se på nærområder i 

tilknytting til næ-

ringsområder. 

Utrede behov for 

ulike handel- og næ-

ringsområder. Strate-

gisk Næringsplan. 
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Mineralressurser Se på hvordan plan-

lagte tiltak påvirker 

mineral-forekomster. 

Hva er kommunens 

ressursbehov og hva 

kan tilbys? 

Vurdere påvirkninger 

på mineralforekoms-

ter og eksisterende 

anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

Kartlegge bo-set-

ningsmønster og be-

folkningsutvikling hos 

unge og eldre. 

Vurdere bosetnings-

mønster og befolk-

ningsmønster i ulike 

områder og befolk-

nings-sammenset-

ning. 

Befolkningsanaly-

ser/prognoser, mulig-

het for fortet-

ning/spredt bebyg-

gelse. Se på regio-

nale og nasjonale fø-

ringer, temaplaner. 

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og vann-

ressursene blir be-

rørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med vannres-

sursene, vann og 

vassdrag. 

Ulike kartdatabaser, 

VA- avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

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

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjor-

der (avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, 

erosjon. 

 

 

2.1 Konfliktnivå 

Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi hvilken konflikt som kan forventes mellom fo-

reslått arealbruk og berørte verdier og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår 

under: 

 

 Ingen negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 
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3. INNSPILL 

3.1 Bolig 

 

B 10 
Arkivsaksnr. 16-2312-75 

Forslagsstiller Reidar Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/7 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig (Enebolig) 

Areal (daa) 6,3 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

 

Området er per i dag ubebygd, og er avsatt til 

LNFR i gjeldende KPA. Planområdet grenser i 

vest til område regulert for boligutbygging, 

og i øst til eksisterende område med middels 

tett boligbebyggelse.  

 

 

 

Området ønskes benyttet til bygging av én 

enebolig.  

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  I NIBIO AR5 er det aktuelle området registrert delvis med åpen 

jorddekt fastmark og delvis med uproduktuv skog. Utbyggingen på 

området medfører ikke tap av dyrka mark eller beiterområder. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper på planområdet. 

 

Det er ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse på 

området.  

Trafikksikkerhet  Det er per i dag ikke adkomst til planområdet, og det er ikke skissert 

hvordan dette er tenkt løst i forslaget. Framtidig adkomst kan enten 

anlegges ved å knytte seg til vegsystemet for nye regulerte boliger i 

vest, eller ved å anlegge ny adkomst mot Dyrhaugvegen (fv 431) i 

øst.  
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Skolevei til Dyrøy skole blir langs Dyrøyveien, som ikke har fortau men 

som har fartsgrense 50 km/t. Det blir nødvendig å krysse veien for å 

komme fram til skolen.   

 

Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade langs Dyrøveien 

i området de siste 10 år.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det finnes ingen automatisk fredede kulturminner eller SEFRAK- 

registrerte bygninger på eiendommen eller i umiddelbar nærhet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstvilkår. Tiltaket 

legger til rette for kort vei til barnehage/skole.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Området inngår i det registerte viktige friluftsområdet Skjærgården fra 

Flatbremholmen- Anstein, som brukes til bla. familieaktiviteter, strand, 

leting av rak, eggsanking, bærplukking og havørnsafari. Siden 

området ligger mellom et regulert boligområde og eksisterende 

område med middels tett bebyggelse, vil verdien som utfartsområde 

antakeligvis være liten. Det er imidlertid registrert stier over 

eiendommen som antyder at området kan være i bruk til noe utfart. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at avstand til offentlig vann/ avløpsnett er ca 60 m. 

Området står per i dag uten forbindelse til offentlig vegnett.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Dyrøy oppvekstsenter ligger ca 250 m fra eiendommen (målt langs 

korteste kobling til fv 431). Handelstilbud med post i butikk ligger ca 

200 m mot nord, på Setra. Nærmeste bussholdeplass til eiendommen 

er Dyrøy oppvekstsenter, ca 150 m langs korteste vei.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressurser  Området er registrert som åpen jorddekket fastmark uten verdier i 

form av mineralressurser. 

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Tiltaket vil bidra til fortetting og styrking av tettstedet Setra. Dersom 

det åpnes for boligbygging på tomta bør det vurderes om 

utnyttelsesgraden er tilstrekkelig, og om det bør åpnes for å regulere 

flere boliger på tomta.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Området ligger delvis innenfor 100 m-sone. Området er bebygd 

nærmere enn 100 meter og innspillet vil ikke bidra til ytterligere 

privatisering.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealet ligger innenfor sone med høy aktsomhet for radon, 

noe som må tas hensyn til i byggesak iht. TEK- krav.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier at det må tas 

særskilt hensyn til klimatilpasning på tomta.  

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

folkehelse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, kvikkleire, 

skredfare eller annet for området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Området vurderes å kunne avsettes til boligformål uten 

store konflikter. Det er er god tilgang på offentlig 

infrastruktur i området, og tiltaket vil bygge opp under det 

eksisterende tettstedet. Det bør vurderes om foreslått 

utnyttingsgrad av arealet er tilstrekkelig, og om det bør 

åpnes for et økt antall boliger. Plassering av nye bygninger 

på eiendommen vurderes med hensyn til eksisterede 
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terreng. Innspillet ses i sammenheng med innspill på 

tilgrensende områder (16/2312-82/147/157/185.) 

Formannskapets innstilling   

  

  

B 10 
Arkivsaksnr. 16-2312-82 

Forslagsstiller Hanne Fonn 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/18 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 2 daa 

  

 

Området er i dag regulert LNFR. 

 

Setervågen/Matmyra:  

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 

boligbebyggelse, 2-3 enheter.   

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark (grå).   

Naturmangfold  Det er registrert viktige naturtyper i sjø ved planområdet,  

Nord og øst for Frøya (skjellsand) og Frøya nord (kam-

skjellforekomster).  

Planen innebærer ikke tiltak i sjø.  

Trafikksikkerhet  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien) 240 ÅDT, fartsgrense 

50 km/t. Det er ikke registrert trafikkulykker i området 

de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 1km unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 50 

m unna. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området, oppgitt av-

stand 100m.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 

180m). Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og 

ligger ca. 200m unna. Dyrøy anløpes av hurtigbåt og 

ferje til Øyrekka.  
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Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor tettstedet Seter, et nærområde 

med barneskole, butikk og fergeanløp. Tiltaket er i tråd 

med overordnet tettstedsstruktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen. Områder rundt 

er bebygd. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. Tomta ligger i god høydeforskjell til sjø. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet gjelder område mellom regulert boligområde og område 

avsatt til UB9 i gjeldende KPA. Innspillet er i tråd med omkringlig-

gende strukturer og vil bidra til fortetting tråd med vedtatt planpro-

gram. Innspillet ses i sammenheng med andre innspill i området 

(16/2312-75/147/157/185.) 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

B 10 
Arkivsaksnr. 16-2312-147 

Forslagsstiller Hanne Fonn 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/18 

Dagens arealbruk Næring/LNFR. 

foreslått formål Bolig med tilhørende ny adkomst. 

Areal (daa) Ca. 2 daa 

Dagens situasjon Innspill 
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Området er i dag ikke bebygd, men ligger i en 

bebyggelsesstruktur med spredt og tett bolig- 

bebyggelse. Nærområdet er regulert med 

LNFR. Det er også et område med bolig UB9 

og næringsområde tilgrensende.  

 

Det er et ønske om å regulere området til bo-

lig. Det er planlagt 3 til 4 boligenheter (se 

innspill 16/2312-82). Det er også ønskelig 

med ny adkomst til området. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utsnitt av aktuell tomt er registret med skrinn fastmark 

(grå) og bebygd område (rosa). 

Tiltaket ligger i et ellers bebygd område. Tiltaket vil der-

for ikke berøre dyrkbar mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle del av eiendommen. I nærom-

rådet er det registrert flere arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 km/t. Fylkesvei 

har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er ikke registrert 

trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 200 m unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 

250 m unna,  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Det er 

viktig at den ytterste strandsonen holdes tilgjengelig for 

allmennheten, for utforsking og aktiviteter. Tiltaket vil i 

liten grad begrense allmennhetens tilgang til turområder 

og strandsone. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass Dyrøy be-

tjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   
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Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettste-

det Seter, et nærområde med barneskole og fergeanløp. 

Tiltaket er i tråd med overordnet tettstedsstruktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Den aktuelle tomten ligger innenfor Næring/LNFR. Etablering av bo-

liger med tilhørende vei innenfor denne tomten viderefører omkring-

liggende bebyggelsesmønster innenfor et nærområde med skole og 

buss/båtforbindelse. Dette vil være i tråd med overordna intensjon. 

Innspillet ses i sammenheng med andre innspill i området (16/2312-

75/82/157/185).  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

B 10 
Arkivsaksnr. 16-2312-157 

Forslagsstiller Steinar Dyre 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/4 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, regulert LNFR, LNFR spredt bo-

lig- fritids- og næringsbebyggelse og bolig. 

foreslått formål Bolig og fritidsbebyggelse 

Areal (daa) Ca. 43,5 daa 

Dagens situasjon Innspill 
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Området er i dag ikke bebygd, men ligger i en 

bebyggelsesstruktur med spredt og tett bolig- 

bebyggelse.  

 

Område A: Legge til rette for 3 boligenheter 

Område B: Legge til rette for 5-10 boligenhe-

ter 

Område C: Legge til rette for 5-8 fritidsboli-

ger 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk   

 

Utsnitt av aktuell tomt er registret med skrinn fastmark 

(grå), bebygd område (rosa) og dyrka mark (mørk gul). 

Tiltak A og B ligger i et ellers bebygd område. Tiltak A 

(boligbebyggelse) vil derfor ikke berøre dyrkbar mark. 

I tiltak C kan utbygging berøre dyrka mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle delen av eiendommen. I nær-

området er det registrert flere arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse. Deler av nærområdet er bebygd.  
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Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 km/t. Fylkesvei 

har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er ikke registrert 

trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 200 m unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 

250 m unna.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Tiltaket 

vil i liten grad begrense allmennhetens tilgang til turom-

råder og strandsone. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass Dyrøy be-

tjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettste-

det Seter, et nærområde med barneskole, butikk og 

fergeanløp. Tiltaket er delvis i tråd med overordnet tett-

stedsstruktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Område C ligger adskilt fra strandsonen med fylkesvei. 

Området har også ei tjønn innenfor eiendommen. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Område A: Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR, forretning og 

område hvor reguleringsplan (bolig/fritidsbolig) skal gjelde. Etable-

ring av boliger innenfor denne tomten viderefører omkringliggende 

bebyggelsesmønster innenfor et nærområde med skole, butikk og 

buss/båtforbindelse. Dette vil være i tråd med vedtatt planprogram. 

Ses i sammenheng med andre innspill i området (16/2312-

75/82/147/185.) Innspillet tilrådes.  

Område B: Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR spredt bolig- 

fritids- eller næringsbebyggelse. Etablering av boliger innenfor 

denne tomten viderefører omkringliggende bebyggelsesmønster in-

nenfor et nærområde med skole og buss/båtforbindelse. Dette vil 

være i tråd med vedtatt planprogram. Innspillet er i tråd med gjel-

dende arealplan. 

Område C: Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR. Etablering av 

fritidsboligutbygging i dette området kan bidra til ett område med 
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nærhet til sjø og havutsikt og buss/båtforbindelse. Innspillet åpner 

for bebyggelse i ubebygd område. Tiltak vil ligge i nærhet av ei 

tjønn og kan påvirke dyrka mark. Arealreserver for fritidsboliger i 

området og kommunen er stor. Innspillet frarådes derfor.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

B 10 
Arkivsaksnr. 16-2312-185 

Forslagsstiller Margareth Dyrø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/5 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, regulert LNFR. 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ca. 19 daa 

Dagens situasjon Forslag til regulering 

 

Området er i dag ikke bebygd, men ligger 

i en bebyggelsesstruktur med spredt og 

tett boligbebyggelse. Området er avsatt 

til LNFR. Det er også et område med bolig 

UB9, samt vedtatt reguleringsplan for bo-

ligbygging tilknyttet nærområde. 

 

Det er et ønske om å regulere området til bolig. 

Det er planlagt 2 boligenheter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utsnitt av aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark 

(grå) og bebygd område (rosa). 

Tiltaket ligger i et ellers bebygd område. Tiltaket (bolig-

bebyggelse) vil derfor ikke berøre dyrkbar mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle del av eiendommen. I nærom-

rådet er det registrert flere arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 km/t. Fylkesvei 

har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er ikke registrert 

trafikkulykker i området de siste 10 årene. Området lig-

ger i gangavstand til oppvekstsenter. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 200 m unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 

250 m unna.  
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Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass Dyrøy be-

tjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettste-

det Seter, et nærområde med barneskole og fergeanløp. 

Tiltaket er i tråd med overordnet tettstedsstruktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Det er viktig at strandsonen holdes tilgjengelig for all-

mennheten, for utforsking og aktiviteter. Tiltaket kan be-

grense allmennhetens tilgang til turområder og strand-

sone. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR. Etablering av boliger in-

nenfor denne tomten viderefører omkringliggende bebyggelses-

mønster innenfor et nærområde med skole og buss/båtforbindelse. 

Dette vil være i tråd med vedtatt planprogram.  

Det er viktig at tiltaket ikke begrenser allmennhetens tilgang til tur-

områder og strandsone. Byggegrense mot sjø bør derfor settes til 

samme byggegrense som planlagte og bebygde områder i nærhe-

ten, ca. 30 m.  

Innspillet ses i sammenheng med andre innspill i området (16/2312-

75/82/147/157).  

Innspillet tilrådes.   

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-108-Dyrøy 

Forslagsstiller Solveig Gaasø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 55/5 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 2- 3 daa 
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Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

 

Den aktuelle delen av tomta er regulert til 

LNFR i gjeldende KPA. Det er noe bebyggelse 

på tomta i dag.  

 

 

Det ønskes å bygge 3 til 5 boenheter på deler 

av tomta 55/5. Per i dag står det en gammel 

skolebygning, Dyrøy ”gammelskole” på tomta, 

ved området som ønskes avsatt til boliger.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Arealet sør for planområdet er regulert til småbåthavn. Bygging av nye 

boliger vil ikke komme i konflikt med denne planlagte arealbruken.  

Landbruk  Deler av arealet som er foreslått brukt til boliger, er registrert som 

innmarksbeite i AR5- NIBIO. Det anslås at ca 2 daa beiteareal vil 

berøres. Resten av arealet er registrert som åpen skrinn fastmark.  

 

 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper på landsiden i eller nært 

planområdet.  

Havområdet og strandsonen ved planområdet er registrert som svært 

viktig naturtype Skjellsand og med større kamskjellforekomster. 

Planområdet ligger i sin helhet innenfor definert strandsone.  

Trafikksikkerhet  Fartsgrensen på Dyrøyvegen (fv 6466) forbi planområdet er 50 km/t. 

Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade i området mellom 
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Setra og Breivika (hhv. nord og sør for planområdet) i løpet av de siste 

10 år.  

Det er ikke fortau eller gang- sykkelveg langs Dyrøyvegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert verneverdige kulturminner eller kulturmiljø på 

eiendommen. Forslagsstiller informerer om at eksisterende bygning på 

området er Dyrøy gamle skole, men bygningen er ikke registrert som 

verneverdig.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Ingen spesielle forhold knyttet til barn og unges oppvekstvilkår er 

registrert på planområdet. Planområdet grenser til Breivikhaugene 

naturterreng i sør, der det også er lekeapparat for barn/ unge.    

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Planområdet ligger i det registrerte viktige friluftsområdet Skjærgården 

fra Flatbremholmen- Anstein. Området er egnet for småbåter, fiske, 

strandaktiviter, dykking, padling, bærplukking med mer. Det er regulert 

småbåthavn rett sør for planområdet, som kan gi muligheter for 

sjøbasert friluftsliv. 

Planområdet grenser i sør mot Breivikhaugene naturterreng, som er 

tilrettlagt med tursti, utkikksbenk, gapahuk og lekeapparat.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Forslagsstiller har oppgitt at det er offentlig VA- nett i planområdet. 

Dyrøy oppvekstsenter ligger ca 1 km østover langs fv 6466.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Fv 6466 mangler et tilrettelagt tilbud for myke trafikanter mot Dyrøy 

oppvekstsenter, som kunne ha vært innen akseptabel gangavstand 

forutsatt trygg ferdselsmulighet. Det er etablert bussholdeplass i retning 

mot Dyrøy oppvekstsenter/ Sistranda rett nord for planområdet.   

Næringsarealer  Tiltaket berører ikke eksisternde regulerte næringsområder.   

Mineralressurser  Ingen mineralressurser registrert.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Nye boliger i planområdet vil gi noe befolkningsøkning i området 

Stranda- Setra. Forslagsstiller ønsker spesielt å bygge boliger tilpasset 

eldre; en boligtype som det kan være begrenset tilgang på i dag.   

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen. Aktuelt byggeområde vil ligge 

17-80 m fra strandlinje (kote 3).  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Planområdet ligger utenfor rød og gul sone i Statens 

vegvesens støyvarselkart. Området ligger i område for høy 

aktsomhet med tanke på radon. Avbøtende tiltak mot 

radonfare må vurderes i byggesak iht. TEK.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier behov for 

klimatilpasningstiltak i området.  

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

folkehelse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, kvikkleire, 

skredfare eller annet for området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Nye boligenheter i planområdet vil bidra positivt med tanke 

på styrking av tettstedet Stranda- Setra. Ulempene med 

tiltaket er først og fremst at beitemark bygges ned og at 

deler av tiltaket ligger innenfor strandsonen. Med bakgrunn 

i andre innspill i området tilrådes innspillet derfor ikke. 
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Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-199 

Forslagsstiller Reidar Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/3 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, avsatt LNFR spredt. 

foreslått formål Adkomst til boligfelt 

Areal (daa) Ca. 6 daa 

Dagens situasjon Forslag til regulering 

 

Området er i dag ikke bebygd, men ligger i en 

bebyggelsesstruktur med spredt og tett boligbe-

byggelse. Nærområdet er avsatt til LNFR med 

åpning for spredt. 

 

Ønsker mulighet for fremtidig adkomst til 

boliger vest for området.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utsnitt av aktuell tomt er registret med skrinn fastmark 

(grå). 

Tiltaket vil ikke berøre dyrkbar mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle del av eiendommen. I nær-

området er det registrert flere arter av særlig stor og 

stor forvaltningsinteresse. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Øyaveien til fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 

km/t. Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er 

ikke registrert trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle 

tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, lig-

ger ca. 200 m unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, 

ca. 250 m unna. 



 

  

 

 

 

 
 
 

20 

 

 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, le-

ting av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking 

og havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Det 

er viktig at den ytterste strandsonen holdes tilgjengelig 

for allmennheten, for utforsking og aktiviteter.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass Dyrøy be-

tjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettste-

det Seter, et nærområde med barneskole og fergeanløp.   

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR med åpning for spredt be-

byggelse. Innspillet er i tråd med gjeldende arealplan. Dette vil i så 

fall være en del av en byggesak. 

 

Formannskapets 

innstilling 
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3.2 Fritidsbolig 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-129 

Forslagsstiller Andreas Krogstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/2 (48/14, 48/15, 48/16, 48/17) 

Dagens arealbruk LNF - Fritidsbolig 

foreslått formål LNF - Fritidsbolig 

Areal (daa) Ca. 12 daa 

Kart gjeldende plan 

 

Kart innspill 

 

Ønsker videreføring av område avsatt til 

LNF FB 4 i gjeldende arealplan.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0  

Landbruk  

 

Består i hovedsak av skrinn fastmark og noe dyrka mark. 

Dyrka mark er liten del av området.  Arealet er utleid til 

beitemark for villsau. 

Naturmangfold  Det er registrert flere fugler i nærområdet som er i katego-

rien arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Dette er 

vipe, svarthalespove, storspove, svartbak, havørn, berg-

irisk, heipiplerke, gråtrost, fiskemåke, sivspurv og stær.  

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

veien er smal, har ÅDT 40 (2017) og fartsgrense 50 km/t. 

Det har vært 4 ulykker med skadegrad lettere skadd på 

Leirvikveien. 

Kulturminner og kultur-

miljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad til-

rettelagt for barn og unge.  
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Folkehelse/ Friluftsliv  Store natur- og friluftsområder uten tilrettelegging, noen 

stier. Utbygging kan medføre mer forurensing fra støy og 

støv. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann i 200 meters avstand. Privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Leirvikveien: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Kværnø. 

Næringsarealer 0 Ikke aktuelt  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage, nærbutikk og post er ca. 

5,5 km – Norddyrøya.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke aktuelt 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Det er liten fare for skader fra havnivåstigning.  

Levevilkår og fol-

kehelse 

 Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. 

 

Anbefaling 

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

tive områder for fritidsboligutbygging i nærhet til sjø og havutsikt, der-

med anses tiltaket som positivt. Innspillet er i tråd med gjeldende plan. 

Avsatt formål tilrådes videreført i planforslag. 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-9 

Forslagsstiller Andreas Krogstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/2/2 Leirvikhavn - Andreas Krogstad 

Dagens arealbruk LNFR – Beiteområde for villsau 

foreslått formål Fritidsbebyggelse og småbåthavn 

Areal (daa) 260 

Kart gjeldende plan 

 

Området er i dag avsatt til LNFR. Tilgren-

sende område er åpnet for LNFR FB4. Næ-

ringsområde i nærheten.  

Kart innspill 

 

 

Forslagsstiller ønsker avsette området til fri-

tidsbebyggelse og småbåthavn. Totalt areal 

260 daa. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri  Småbåthavn foreslås i område uten anlegg for havbruk og 

fiskeri. Det er kommet innspill på å avsette tilgrensende 

område til havneområde i sjø til bruk i næringsvirksomhet.  

 

Landbruk  Består i hovedsak av skrinn fastmark og myr. Ca. 9,5 daa 

fulldyrka jord blir berørt, 6,2 daa innmarksbeite og 2,1 

jorddekt fastmark. Hele arealet er utleid til beitemark for 

villsau. 

Naturmangfold  Det er registrert flere fugler i nærområdet som er i katego-

rien arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Dette er 

vipe, svarthalespove, storspove, svartbak, havørn, berg-

irisk, heipiplerke, gråtrost, fiskemåke, sivspurv og stær.  

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

veien er smal, har ÅDT 40 (2017) og fartsgrense 50 km/t. 

Det har vært 4 ulykker med skadegrad lettere skadd på 

hele Leirvikveien til Dyrøyveien. 

Kulturminner og kultur-

miljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad til-

rettelagt for barn og unge. Tiltaket vil beslaglegge og pri-

vatisere et stort natur- og friluftsområde.   

Folkehelse/ Friluftsliv  Store natur- og friluftsområder uten tilrettelegging, noen 

stier. Utbygging kan medføre mer forurensing fra støy og 

støv. 

Ligger nærmere enn 100 meter fra sjø. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 200 meter 

Infrastruktur/ samferdsel  Leirvikveien: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Kværnø. 

Næringsarealer  Kommet innspill på utvidelse av næringsområde i nærhe-

ten.  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage, nærbutikk og post er ca. 

5,5 km – Norddyrøya.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og 

flytebrygge. Område for fritidsboliger ligger delvis innenfor 

100-meters sonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Eiendommen ligger på en kote fra 0-20 moh. Det er liten fare for ska-

der fra havnivåstigning. Fritidsbebyggelse som ligger mot sjø må i så 

fall ha faste bygningskonstruksjoner over kote + 3 moh. 

Levevilkår og fol-

kehelse 

 Innspillet kan begrense allmennhetens tilgang til friluftsområder.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. 

 

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

tive områder for fritidsboligutbygging i nærhet til sjø og havutsikt. Om-

rådet er i dag ubebygd og bidrar ikke til fortetting. Det har kommet 

innspill på næringsvirksomhet på naboområdet. Dette tilrådes. Det er 

ikke ønskelig med funksjonsblanding i området. Området benyttes til 

beiteområde og består også av fulldyrka jord. Med bakgrunn i land-

bruksinteresser, friluftsverdi, samt strandsone frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-80 

Forslagsstiller Asgeir Lorås 

Gnr/Bnr (Grunneier) 54/28 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fritidsbolig 

Areal (daa) 2,4 

  

 

Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

ikke tilknyttet vei og ligger innenfor 100m 

avstand til sjø. Tomta er registrert som inn-

marksbeite, omkringliggende område består 

av åpen fastmark.  

 

Forslagsstiller ønsker å sette opp fritidsbolig 

med uthus og naust. 

 

‘Det står et naust, et uthus som holder på å 

falle ned og rester fra tidligere fritidsbolig’ 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aktuell tomt er registrert som innmarksbeite. 

Naturmangfold  Sjøområdet er en del av naturtypen Frøya Nord med 

større kamskjellforekomster, av svært viktig verdi. Natur-

typen berøres ikke av tiltaket. 

Trafikksikkerhet  Nærmeste kjørbar vei er Kvernøyveien – blindvei med 

trolig lite trafikk. Tomt har ikke kjørbar adkomst. Ingen 

registrerte trafikkulykker.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta. 

Rester av fritidsbebyggelse er SEFRAK-registrert – mel-

depliktig ved riving/ombygging. Bygning er registrert som 

tatt i bruk – noe usikkerhet i registreringen ettersom det 

kun er en grunnmur som står igjen. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 2,6 km unna.  
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Tiltaket har ikke virkninger for barn og unges oppvekst-

svilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen – Anstein: Skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Privat VA-nett, oppgitt avstand 450m.  

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste kjørbar vei er Kvernøyveien, videre atkomst til 

fots over gnr/bnr 54/3,1, ca. 200m. Nærmeste busshol-

deplass er Kværnø ca. 800m unna.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger på Kvernøya med hovedsakelig LNF-formål 

men innslag av LNFF, turistformål og naust. 

Tomta er allerede bebygd, men det er kun rester av fri-

tidsbolig igjen.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger i strandsonen. Tomta er imidlertid al-

lerede bebygd. Tiltaket vil i liten grad begrense allmenn-

hetens tilgang til turområder og strandsone.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området ligger ikke tilgrensende andre utbyggingsområder. Det sy-

nes ikke hensiktsmessig å avsette arealformål til enkeltstående til-

tak. Innspillet frarådes derfor. 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-83 

Forslagsstiller Hanne Fonn 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/18 

Dagens arealbruk LNF 
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foreslått formål Fritidsbolig 

Areal (daa) 18 daa 

  

 

Området er i dag regulert LNFR: Parsellen er 

ikke tilknyttet vei og ligger utenfor 100m av-

stand til sjø. Området består av skrinn fast-

mark og myr.  

 

Kjellmyra: Forslagsstiller ønsker å legge til 

rette for fritidsboliger, 4-8 enheter.  

«Dette området har ligget brakk i mange år. 

Her må man se mulighetene for koselig hytte-

felt. Jeg har snakket med grunneierne rundt 

60/18 og alle er enige.» 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

Aktuell tomt er registret med annet markslag (grå) i NIBIO sitt kart.  

Naturmangfold  Ikke registrert.  

Trafikksikker-

het 

 Adkomst fra fylkesvei 431(Dyrøyveien) med ÅDT 640, via traktorvei. Fyl-

kesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er siste 10 år registrert en 

trafikkulykke med lettere skade på fv. 150m nord for avkjørsel til trak-

torvei.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta, men det finnes 

tufter og steingarder etter bosetting, se friluftsliv.   

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger ca. 1 km 

unna.  

Tiltaket har ikke virkninger for barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Norddyrøya: Turområde 

med Norddyrøy slipp, en nedsunket båt og rester av ei kaie som tilhørte 

ei not heng som attraksjoner. Landskapet er kontrastfullt, rundt Dyrøy-

skaget er det en flott odde med utsikt mot storhavet. Kjellmyra og Myra 

er preget av gjengrodd kulturlandskap og det er fortsatt gamle steingar-

der der.  
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Tiltaket vil i liten grad begrense allmennhetens tilgang til turområder og 

strandsone.   

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området, oppgitt avstand 100m.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst fra fv. 431 (Dyrøyveien), via traktorvei over eiendom 61/4 og 

61/3, ca. 300m. Nærmeste bussholdeplass er Dyrøy betjenes av buss-

rute 420, og ligger ca. 850m unna langs fv. Dyrøy anløpes av hurtigbåt 

og ferje Mausund-Sula.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Tomta ligger i nærhet til tettstedet Seter, et nærområde med barne-

skole, butikk og fergeanløp. 

Tiltaket knyttes ikke opp til eksisterende bebyggelsesmønster, men vil 

etablere et lite hyttefelt som etableres like ved en historisk bosetting 

(flyfoto fra 1954 viser 4 bygninger ved Kjellmyra).  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger ikke i strandsonen.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet ligger i ubebygd område. Med bakgrunn i hensynet til fri-

luftsliv, samt store arealreserver frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-194 

Forslagsstiller Øivind Haarsaker 

Gnr/Bnr (Grunneier) 57/6 

Dagens arealbruk Fiskerihavn 
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foreslått formål Omregulering til fritidsbebyggelse 

Areal (daa)  

Planstatus: Innspill: 

Gjeldende planstatus er reguleringsplan iD: 

1620-200306, Dragsnes Øst, hvor vesentlige 

landbruksområder nå søkes omdisponert til 

utbyggingsformål 

 

 

Endringen av Dragsnes øst innebærer økning 

av antall fritidshusenheter med 20. 

 

Regulerte områder er ikke utbygd fordi bru-

kerne har vært aktive i landbruket. Områdene 

brukes nå som beiteland. Endringsforslag: 

 Nye byggeområder er merket R (Rorbuer) 

og H (hytter). 

 Omdisponere noe av felles friluftsområde i 

vest til naust (N) 

 Omdisponere forretningsområde i nord til 

naust (N) 

 Redusere småbåthavn i nord for å minske 

konflikt med fiskere. (X) 

 Utvide småbåthavnas bredde (T) 

 Fellesareal til ball/lek i nord endres til ror-

buer (R) 

 Omregulering av veg gjennom området er 

nødvendig med de foreslåtte endringene 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk - fiskeri 0 Ikke relevant 
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Landbruk  

 

Områdene som søkes omdisponert til byggeformål berø-

rer i noen grad innmarksbeite og vil med dette redusere 

beitegrunnlaget i området. 

Naturmangfold  Blant andre er Sivstarr og fiskemåse (Nær truet) er regi-

strert innenfor planområdet. 

 

I tillegg er det i Naturbasen registrert et større område 

viktig naturtype, kategorisert som naturbeitemark. I 

2008 angis verdipotensialet til B, men det er behov for 

bedre undersøkelser for å fastslå verdien endelig. Dette 

området berøres særlig med den utvidelsen som ligger i 

forslaget. 

Trafikksikkerhet  Dragsnesveien (Kv20107) går gjennom området. Det er 

ikke registrert ulykker, men vegen ender på Dragsneset 

og har m.a.o. ingen gjennomgangstrafikk. Trafikksikker-

heten ansees dermed som tilstrekkelig.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner in-

nenfor området. Flere bygninger er imidlertid registrert i 

SEFRAK-registeret og må hensyntas i framtidig forvalt-

ning. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Avsatte områder i gjeldende reguleringsplan til lekeom-

råde er ikke opparbeidet.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Foreslått omdisponering er i hovedsak fra beitemark som 

ikke benyttes i friluftssammenheng. Landskapet er likevel 

viktig for folkehelsa og utbygging vil redusere landskaps-

verdien. Det legges opp til naustbygging og flere båtplas-

ser ved å bygge ut småbåthavna. Det er et pluss i folke-

helseperspektiv.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Vannledning ca. 230 meter fra området. Avløpsanlegg må 

etableres i privat regi. 
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Infrastruktur/ samferdsel  Fv. 6468 med direkteavkjørsel til eiendommen 

Næringsarealer  Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Innspillet bygger på ønske om at lokalt forankret næ-

ringsliv kan utvikle seg i tråd med samfunnsendringene. 

Fiskeriene er i endring og turismen er i vekst. Kombina-

sjonen kan være et godt grunnlag for å beholde og ut-

vikle bosettingen i området. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og 

flytebrygge. Tiltaket innebærer forankring i sjø og 

potensiell forurensningsfare mtp. utslipp. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen av tiltakene fremmer forurensning. Utbyggingsom-

rådene er fastmark og beite og det er lite sannsynlig at 

tiltakene berører forurenset grunn. 

Klimatilpasning  Hyttene plasseres så langt og høyt fra sjøen at kravene 

satt i DSBs veileder i forhold til stormflo og havnivåstig-

ning blir ivaretatt. Naustene kommer i tilknytning til sjø 

og det forventes at de bygges i en klasse som tåler å 

ligge i denne sonen. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil gi flere tilgang til denne delen av Frøya, men 

for allmenheten reduseres arealer for friluftslivsopple-

velse 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom 

(NVE). Tiltak må dokumenteres må hensynta dette.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Godkjente utbyggingsområder er ikke bygd ut fordi det er 

aktivt landbruk i form av beite på parsellene. 

Det legges også opp til å bygge ut avsatt lekeområde. 

En eventuell endring av reguleringsplan bør gjøres gjen-

nom en omregulering. Innspillet anbefales derfor ikke in-

kludert i planforslaget.  

Formannskapets innstilling   

 

3.3 LNF med åpning for spredt utbygging/Kombinerte formål 

 

(18) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16-2312-77 

Forslagsstiller Reidar Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/7 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, regulert Naustområde og LNFR 

(strandsone)  

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 1,6 daa 
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Området er i dag ikke bebygd, men ligger i 

en bebyggelsesstruktur med spredt bolig- be-

byggelse med naustområder langs sjø. Nær-

området er regulert med LNFR-FB 6, LNFR i 

sone langs sjø og Naustbebyggelse i strand-

sonen.   

Tomta heller svakt nordover fra ca. Kote 4-5 

og består av skrinn fastmark/innmarksbeite.  

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for etab-

lering av en boenhet på tomta og opplyser at 

avsatt naustformål medfører betydelig inngrep 

i strandsonen.  

Forslaget medfører utvidelse av FB6, eventuelt 

boligformål.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Utsnitt av aktuell tomt er registret med skrinn fastmark (grå) 0,9 daa, og 

innmarksbeite (lys gul) 0,6 daa.  

Tiltaket ligger i et ellers bebygd område, og areal registrert innmarks-

beite ligger under kote 3, og kan derfor ikke bebygges med bolig, grun-

net havnivåstigning. Tiltaket (boligbebyggelse) vil derfor ikke berøre 

dyrkbar mark. Det er potensiale for videre bruk av arealet.  

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

aktuelle del av eiendommen. I nærområdet er det registrer flere truede 

arter. Nærområdet er bebygd. Det er definert område med skjellsand like 

nord for Dyrøy kai, som ikke berører tomta eller strandlinjen.  

Trafikksikker-

het 

 Adkomst fra Seterveien i ca.180 m avstand til fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 

km/t. Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Seterveien er lokalveg 

og skoleveg, uten gangareal, og bare delvis asfaltert. Det er ikke regi-

strert trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  
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Barn og unges 

oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger ca. 200 m 

unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 230 m unna.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjærgården fra Flat-

bremholmen-Anstein – skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, 

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

plukking og havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Det er vik-

tig at den ytterste strandsonen holdes tilgjengelig for allmennheten, for 

utforsking og aktiviteter.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 180m).  

Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Nærings-area-

ler 

0 Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettstedet Seter, et 

nærområde med barneskole og fergeanløp. Tiltaket er i tråd med over-

ordnet tettstedsstruktur.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen. Aktuelt byggeområde vil ligge 

17-35m fra strandlinje (kote 3). KPAs beskrivelse ifht. forrige rullering 

sier at det er ‘lagt vekt på å tillate fortsatt bygging i områder der strand-

sonen allerede er tatt i bruk til byggeformål.’ Nabobebyggelse vil ligge 

nærmere sjø enn foreslått tiltak.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Tomta ligger i tilknytning til sjø og berøres av fremtidig 

havnivåstigning og stormflo. Etablering av boligbebyg-

gelse må forholde seg til estimert havnivåstigning. (For 

sikkerhetsklasse F2 (boligbygg), med 200-års gjentaksin-

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

over NN2000). Dette begrenser området som er byggbart 
for bolig til sørvestre hjørne av tomta. Ved etablering av 
naustbebyggelse, er dette sikkerhetsklasse F1 og må tåle 
flom med gjentaksintervall 1/20 (20 års estimat for spring-
flo).  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  Bolig i strandsonen: Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR og 

område for naustbebyggelse. Etablering av en enebolig innenfor 

denne tomten viderefører omkringliggende bebyggelsesmønster in-

nenfor et nærområde med skole og buss/båtforbindelse. Dette vil 

være i tråd med overordna intensjon. Ny bebyggelse langs sjø kan 

ikke etableres lavere enn kote 3, dvs. at bolighus må oppføres langs 

Seterveien, i en viss avstand til sjø. Landbruksareal må unngås. 

Innspillet tilrådes.  

 

Naustbebyggelse: Strandlinjen er ellers bebygd med naustbebyg-

gelse, og en videreføring av nauststrukturen er en viktig avgrens-

ning for bruk av strandsonen. Omkringliggende bebyggelsesstruktur 

er boligbebyggelse med tilhørende naust. Område for naust sikrer 

videreføring av denne bebyggelses-strukturen. Er i tråd med gjel-

dende KPA.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

(19) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16-2312-122 

Forslagsstiller Ivar Martin Johansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 59/1 

Dagens arealbruk LNF, LNF FB6 

foreslått formål Bolig, Fritidsbolig, naust og sjøhus 

Areal (daa) Ikke oppgitt ca. 29 daa 

  

 

Området er regulert til LNF og LNF FB6 i gjeldende 

KPA.  

 

Følgende er spilt inn: 

Område 1: Ønsker området regulert til 

bolig/fritidsbolig. Dyrøy grendalag øns-

ker det området som nytt kommunalt 

boligfelt på Dyrøya.  

Område 2: 2 boligtomter.  

Område 3: 4 tomter til fritidsbebyg-

gelse. 
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Område 4 og 5: Naust/sjøhustomter 

Område 6: Naust/sjøhustomter 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aaktuell tomt er registrert med åpen jorddekt fastmark. 

Og 0,5 daa skog av høg bonitet (AR5).  

Naturmangfold  Det er registrert viktige naturtyper i sjø ved planområdet,  

Norddyra (kamskjellforekomster).  

Planen innebærer ikke tiltak i sjø for boliger/fritidsboliger 

men for naust.  

Trafikksikkerhet  Adkomst via fv. 646 (Øyaveien) 240 ÅDT, fartsgrense 50 

km/t. Det er ikke registrert trafikkulykker i området de 

siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta. 

Det er noen SEFRAK registrerte bygninger på Øyn.     

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 1km unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 1,2 

km unna. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein. Fra kommunal kart-

legging: «Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, 

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

eggsanking, bærplukking og havørnsafari». 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at kommunalt VA-nett er opparbeidet i om-

rådet.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 

180m). Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og 

ligger ca. 200m unna. Dyrøy anløpes av hurtigbåt og 

ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger en km fra tettstedet Seter, et nærområde 

med barneskole og fergeanløp. Øyn har i dag en spredt 

bebyggelse og en mer feltmessig bebyggelse som fore-

slått i område 1 vil delvis bryte med dette.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt (3,4,5 og 6, se kart) ligger innenfor strand-

sonen.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. Tomtene ligger i god høydeforskjell til 

sjø. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 
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Innstilling  Øyn har i dag en spredt bebyggelse. Område 1 er i dag avsatt til 

LNF FB 6, noe som vil videreføre denne strukturen. En utvidelse av 

LNF FB 6 til å inkludere område 2 passer i strukturen i nærområdet. 

For å sikre utnyttelse av arealet foreslås det å endre antall enheter 

til 8. Innspill til område 1 og 2 tilrådes avsatt til LNF FB 8. 

 

Fritidsboliger i område 3 frarådes, da dette er et delvis ubebygd om-

råde som åpner for gode friområder mot sjø i nærmiljøet. Området 

ligger delvis i strandsonen.  

Det anbefales ikke naustbebyggelse på felt 4,5 og 6, men heller ut-

vide eksisterende småbåthavn på Øyn for ikke å privatisere strand-

sonen og friluftsområdet mer enn det som allerede er gjort. Det er i 

tillegg arealreserver for naustbebyggelse i nærområdet. Innspill til 

område 3, 4, 5 og 6 frarådes.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-204 

Forslagsstiller Knut Wagø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 56/103 

Dagens arealbruk LNF 

Foreslått formål Bolig, naust og småbåthavn 

Areal (daa) 50 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

Planområdet ligger på sørsiden av Sjønhalsen 

på Dyrøy. Området er regulert til LNFR i 

gjeldende KPA. Planområdet er per i dag i 

hovedsak ubebygd, både på landsiden og i 

sjøkanten. 

 

  

Forslagsstiller ønsker å bygge i alt 3 boliger, 

naust og småbåthavn i planområdet. Av 

forslagsmaterialet kommer det ikke fram hvor 

mange naust det ønskes tilrettelagt for, heller 

ikke hvor mange plasser som planlegges i 

småbåthavna eller hvilke fasiliteter som skal 

tilbys.  

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  
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Landbruk  Det er ikke registrert dyrka jord eller innmarksbeitearealer innenfor 

planområdet i AR5 fra NIBIO. Det er oppgitt at området ikke brukes til 

beite. Arealet er registrert som åpen jorddekt fastmark.  

Naturmangfold  Havområdet og strandsonen er registrert som svært viktig naturtype 

Skjellsand. Det er ikke registrert rødlistearter eller arter av 

forvaltningsinteresse innenfor området eller i nærheten.  

Trafikksikkerhet  Dyrøyvegen (fv. 6466) går langs sør- og østsiden til planområdet, og 

framtidig adkomst må sikres fra denne. Fartsgrensen i dag er 50 

km/t. Det mangler fortau langs vegen. Det er ikke registrert ulykker 

med personskade på strekningen forbi planområdet i løpet av de siste 

10 år (NVDB).   

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner i området.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Boliger i området vil ligge relativt langt unna tettbebyggelse i Skjel-

vika og Skjønhalsen. Det mangler et trygt gang- sykkeltilbud langs fv. 

6466.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Området ligger i det registrerte nærturterrenget Kvaløya/ 

Dragsnesskaget/ Auka. Området brukes til fotturer. Det er ikke 

registrert stier til strandsonen i området, noe som indikerer at 

området er lite brukt.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at avstand til offentlig VA- anlegg er 150 m. Avstand til 

skole og nærbutikk er oppgitt til 3 km.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler per i dag kjøreadkomst til området fra Dyrøyvegen. Ny 

adkomst må tilfredsstille dimensjonerende siktkrav. Det mangler trygt 

gang- og sykkeltilbud langs Dyrøyvegen. Nærmeste bussholdeplas 

ligger i krysset Dyrøyvegen/ Skjønhalsvegen, ca 300 m fra 

planområdet.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ingen registreringer av mineralressurser på området.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Innspillet vil ikke underbygge startegien om utvidelse av eksisterende 

boligområder og fortetting.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og flytebrygge. Tiltaket 

innebærer forankring i sjø og potensiell forurensningsfare mtp. 

utslipp.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Statens vegvesens støysonekart viser at den sørlige 

delen av området ligger i gul støysone. Avbøtende tiltak 

for permanente boliger må vurderes. Området ligger i 

sone med høy aktsomhet for radon. Avbøtende tiltak må 

vurderes i byggesak for permanente boliger iht. TEK.  

Klimatilpasning  Bebyggelse i strandsonen og småbåthavnanlegget må 

tilpasses for å tåle påkjenninger fra stormflo og vind.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell innvirkning.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 
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Innstilling  Området ligger relativt langt unna funksjoner som skole/barnehage 

og butikk. Kan bidra til privatisering av strandsonen.  

Det er igangsatt regulering av nærområde for boliger. Det finnes 

ubebygde områder avsatt til naustbebyggelse og småbåthavn i nær-

heten. På bakgrunn av arealreserver i området frarådes innspillet 

derfor.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-65 

Forslagsstiller Henry Kalvøy 

Gnr/Bnr (Grunneier) 55/2 

Dagens arealbruk LNFR/ Sauebeite 

Foreslått formål Spredt boligformål/ fritidsboligformål 

Areal (daa) 14 

Kart dagens situasjon Kart planlagt situasjon 

 

 

I gjeldende KPA for Frøya er området regulert 

til LNFR- område.  

 

Det foreslås å utvikle felt 1 og 2 til spredt 

boligformål og fritidsboligformål. Det foreslås 

å utvikle felt 3 til sjøhus (4 stk), og at felt 1 

og 2 utvikles med 4 boligenheter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Tilgrensende arealer nord for områder som foreslås utviklet, brukes til 

landbase for oppdrettsnæring og båtverksted/ slip. Med nærhet til 

framtidige boliger/ sjøhus kan det bli noe konflikt på grunn av støyska-

pende virksomhet.  

Landbruk  Felt 1 berører areal som består av åpen, skrinn fastmark. Felt 2 dekker 

areal som i førsituasjonen benyttes til innmarksbeite. Det anslås at ca. 

6-7 daa beiteareal ligger innenfor felt 2.  
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Naturmangfold  Det er observert arter av særlig stor forvaltningsinteresse innenfor felt 

2, blant annet havørn.  

Trafikksikkerhet  Det mangler fortau langs Ørnflaugvegen ned mot Fv. 6466 (hovedve-

gen videre mot Dyrøy tettsted). Fylkesvegen har fartsgrense 50 km/t, 

men uten fortau vil det ikke regnes som trafikksikkerhetsmessig aksep-

tabelt å ferdes til fots langs vegen ifm. skoleveg.   

 

På grunn av avstand til skolen og trafikksikkerhetsmessige forhold 

langs skolevegen må det forutsettes busstransport av elever. Det går 

ikke buss i rute forbi reguleringsområdet.  

 

Nye avkjørsler fra Ørflaugvegen må planlegges slik at det oppnås til-

strekkelig sikt mot Ørnflaugvegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er registrert en SEFRAK- bygning på Ørnflauget gård. Regulering 

av felt 1 og 2 kommer ikke i konflikt med denne.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det vil være god tilgang på uteområder for lek og opphold nært regule-

ringsområdet, men det er ikke registrert nærmiljøanlegg tilpasset barn 

og unge i området.  Det er lite øvrig bosetning i nærområdet, og stor 

avstand til andre boligområder. Dette kan påvirke oppvekstsvilkårene 

for barn og unge negativt.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Det foreslåtte området ligger innenfor det kartlagte friluftsområdet som 

dekker skjærgården fra Flatbremholmen til Anstein. Det er registrert 

stier som kan bli berørt i både felt 1 og felt 2, graden av påvirkning må 

vurderes i detaljplanlegging.   

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten av områdene som 

foreslås omregulert. Avstanden til VA- nettet er oppgitt til ca. 100 m. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ca. 3 km fra reguleringsområdet til Dyrøy oppvekstsenter.  

 

Det er skissert nye adkomstveger til felt 1 og felt 2 fra Ørnflaugvegen 

(kommunal veg), som har fartsgrense 80 km/t. ÅDT er ikke kjent, men 

antas å være liten (<100 kjt/døgn). Felt 3 (naust) vil få adkomst fra 

privat veg som tar av fra Ørnflaugvegen, og som i dag betjener et 

mindre næringsområde med høy aktivitet. 

Næringsarealer  Regulering av sjøboder på felt 3 vil kunne hindre framtidig utvidelses-

mulighet for eksisterende område regulert til forretning, og som er i 

bruk til maritim servicevirksomhet.   
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Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i området.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

 Bygging av boliger i det foreslåtte området vil ikke bidra til å styrke ek-

sisterende tettsteder på Frøya, og vil medføre stort transportbehov for 

å nå fram til servicetilbud/ offentlige tjenester.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Innenfor felt 2 ligger en mindre tjønn som det må tas hensyn til i de-

taljplanleggingen. Sjøhus i felt 3 vil ligge innenfor 100 m- beltet langs 

strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

høy aktsomhetssone for radon. Behov for avbøtende tiltak 

avklares i byggesak ut fra TEK. 

Klimatilpasning  Felt 3 ligger i aktsomhetsområde for flom. Sjøhus/ naust-

bebyggelse er i sikkerhetsklasse F1, som krever at byg-

gene skal tåle en 20-årsflom. 

Levevilkår og folkehelse  Planlagte tiltak i området vil ikke bidra til å svekke kvali-

teter som kan knyttes til levevilkår eller folkehelse. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Det må tas hensyn til tjønn innenfor 

felt 2 i videre detaljplanlegging.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket innebærer å bygge 4 boligenheter delvis i områ-

der som i dag brukes til beitemark, samt bygging av 4 

sjøhus. Foreslått utbyggingsområde ligger langt unna 

nærmeste tettstedbebyggelse, og vil medføre lange reise-

avstander for å dekke daglige behov for både barn/ unge 

og for andre. Med bakgrunn i tettstedsutvikling, trafikk-

sikkerhet og landbruksinteresser tilrådes innspillet ikke. 

Sjøhusene ligger innenfor område med næring. Dette til-

rådes ikke, for å kunne ivareta muligheten for utvidelse 

av næringsareal.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-120 

Forslagsstiller Arve Dragsnes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 57/6 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Fritidsboliger (LNF F) og spredt boligbebyggelse 

(LNF B) 

Areal (daa) 70- 90 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 



 

  

 

 

 

 
 
 

40 

 

 

 

I gjeldende KPA er planområdet regulert 

som LNFR- område. Planområdet ligger vest 

for Dragsneset.  

 

Området foreslås brukt til fritidsboliger og 

eventuelt noe boligbebyggelse. Antall 

fritidsboliger og antall helårs boliger er ikke 

oppgitt i innsendt materiale.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Skissert avgrensing av område som inngår i tiltaket omfatter kun areal 

som er registrert som åpen skrinn fastmark i AR5 NIBIO.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert offentlig sikrede naturområder eller lokalt viktig 

naturområder som berøres av forslaget. Det er ikke registrert arter av stor 

eller svært stor forvaltningsinteresse.   

Trafikksikkerhet  Bolig: Nærmeste offentlige veg til planområdet er Dragsnesveien, som er 

en kommunal veg med 80 km/t fartsgrense. Det er ikke registrert 

trafikkulykker langs vegen de siste 10 år. Skoleveg til nærmeste skole for 

eventuelle permanente boliger, vil være mot Dyrøy oppvekstsenter. 

Skolevegen vil ikke være trygg for myke trafikanter på grunn av høyt 

fartsnivå og manglende tilrettelegging for gående/ syklende. Det går 

skolebuss. 

 

Fritidsboliger: For fritidsboliger er ikke skoleveg et relevant tema.  

 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i eller i umiddelbar 

nærhet til planområdet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert anlegg eller steder som er viktige for barn og unges 

oppvekstvilkår i området. Avstanden til nærmeste tilrettelagte 

lekeplasstilbud er lang (ca 6 km, i tilknytning til Dyrøy oppvekstsenter). 

Ikke relevant for tema fritidsboliger.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Planområdet inngår i et kartlagt naturområde, men er ikke definert som 

viktig eller svært viktig. Området er egnet som fotturområde, med flere 

turløyper. Det er en utkikksplass på Olberget og kulturlandskap preget av 

sauebeite.   

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det antas at området ikke har offentlig VA- nett. Lokalt VA- system vil 

være aktuelt for å dekke behovet for nye fritidseiendommer.  

Eventuelle fastboende i området vil tilhøre Dyrøy skolekrets. Avstand til 

skolen er ca 6 km, og skolevegen kan ikke regnes som trygg. Det går 

skolebuss. 
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Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler adkomstveg til foreslått område for bygging av nye 

fritidsboliger og eventuelt permanente boliger. Ny vegadkomst vil medføre 

naturinngrep i større eller mindre grad.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i planområdet. Området er 

registrert som åpen skrinn fastmark.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 I planforslaget argumenteres det med at tiltaket vil bidra til å legge til rette 

for økt vekst og attraktivitet i den gamle kulturgrenda Dragsneset. 

Fritidsboliger vil kunne bidra til slik vekst, men for permanente boliger vil 

store avstander til nødvendige tilbud og mangel på trygg skoleveg være 

utfordringer.  

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ingen vannkilder/ vassdrag påvirkes av tiltaket. Tiltaket ligger innenfor 

strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor rød og gul støysone i støysonekart 

fra Statens vegvesen. Området ligger innenfor sone med 

høy akstomhet med tanke på radon. For fritidsbebyggelse 

kreves ingen spesielle hensyn, mens for boliger må det 

vurderes avbøtende tiltak i byggesak iht. TEK.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og folkehelse  Området ligger ikke i nærheten av skole/barnehage/butikk. 

Området kan benyttes til friluftsliv.  

Naturrisiko   Ingen spesielle. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

Bolig: Området vurderes ikke som egnet for 

boligbebyggelse, blant annet på grunn av stor avstand til 

servicetilbud, mangel på tilrettelegging for myke 

trafikanters ferdsel med mer. Innspillet frarådes. 

 

Fritidsbolig: Bygging av fritidseiendommer på arealet 

vurderes som mindre problematisk. Området er i dag 

ubebygd. Grunnet store arealreserver i området og i 

kommunen frarådes tiltaket. 

 

Formannskapets innstilling   
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3.4 Næring 

 

N 8 og Havn 3 
Arkivsaksnr. 16-2312-5 (16-2312-29) 

Forslagsstiller Odd Øystein Meland  

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/1 (Ingeborg Meland) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Næring og havneområde i sjø 

Areal (daa) 25 

Kart gjeldende plan 

 

Kart innspill 

 

 

Det foreligger planer om å deltaljregulere 

eksisterende næringsareal. Ønsker dette 

utvidet for å øke tilgang til opparbeidet 

sjønært næringsareal. Inkluderer havne-

område i sjø.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri  Tiltaket er 25 daa sjønært næringsareal og havbruksom-

råde. Det er aktive fiskeplasser i nærheten, men det er 

ikke i konflikt med tiltaket såfremt det ikke er forurensing 

fra næringen på området.  

 

Det er store kamskjellforekomster med verdi svært viktig 

som kan berøres av tiltaket. 

Fiskearter av ulike slag i sjøen utenfor og bør derfor 

vurderes i forhold til utslipp. Det er et utbredelsesområde 

for sjøpattedyr. 

Landbruk  Åpen jorddekt fastmark 
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Naturmangfold  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er registrert en rekke truede arter i området. Det er 

ingen direkte konflikt, dette må ses videre på i 

reguleringsplanen for området.   

Trafikksikkerhet  Leirvikveien har en ÅDT på 40. Det er ikke etablert gang- 

og sykkelvei i området. Det har vært tre ulykker med ska-

degrad lettere skadd. Økt næringsvirksomhet vil gjøre det 

mindre trafikksikkert for barn og unge. Veien er dimensjo-

nert for vogntog opp til 50 tonn.  

Kulturminner og kultur-

miljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Dette kan være et område hvor barn og unge kan opp-

holde seg.  

For stor helling for tilgjengelig strandsone. Større enn 25 

grader helling.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Store turområder uten tilrettelegging. Kan medføre mer 

forurensing fra støy, støv og lukt.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann 50 meter fra området. Privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Fv. 6466: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Veien er dimen-

sjonert for vogntog opp til 50 tonn. Økt næringsvirksomhet 

gir mer belastning på veg. 

Næringsarealer  Større næringsarealer i sammenheng med Leirvikhamna 

anses som positivt og i tråd med planprogrammet.  Inn-

spillet er i tråd med strategi i planprogrammet om å utvide 

eksisterende næringsområder.  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Utvidelsen kan øke sysselsettingen og bosettingen i områ-

det. Dyrøy med matbutikk og oppvekstsenter ca. 5 km 

unna.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og 

flytebrygge. Tiltaket innebærer forankring i sjø og 

potensiell forurensningsfare mtp. utslipp. Inngrep og utfyl-

linger i strandsone anses som negativt. Temaet må om-

handles i regulering av området.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy. Det kan forekomme utslipp i fjord i forbin-

delse med næring som blir etablert på området. Området ligger i til-

knytning til en viktig fjord for fiskere. Konsekvensen av et eventuelt ut-

slipp vil være stor.  
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Klimatilpasning  Eiendommen ligger på en kote fra 0-12 moh. Det er liten fare for ska-

der fra havnivåstigning. Næringstomt som ligger mot sjø må i så fall ha 

faste bygningskonstruksjoner over kote + 3 moh for å unngå springflo. 

Området er værhard og kan oppleve mye vind. 

Levevilkår og fol-

kehelse 

 Kommunen ønsker å styrke grendene og legge til rette for sjønære næ-

ringsarealer jf. Samfunnsplan, dermed anses dette som positivt for om-

rådet.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området i innspillet legger opp til å utvide allerede avsatte nærings-

arealer i Leirvikhamna. Dette er i tråd med strategi i vedtatt planpro-

gram. Området er i dag ubrukt snaumark med tilhørende arealer i sjø. 

Hensynet til naturmangfold i sjø må ivaretas gjennom reguleringsplan.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

N 9 
Arkivsaksnr. 16-2312-85 

Forslagsstiller Atle Arve Kvern 

Gnr/Bnr (Grunneier) 54/1 

Dagens arealbruk LNFR og friluftsområde 

foreslått formål Næring 

Areal (daa) 2 daa 

  

 

Området er i dag avsatt til LNF. Grenser til 

avsatt næringsområde.   

Markert område er ikke bebygd. Omkringlig-

gende område har opparbeidet vei fram til 

næring i øst, med tilhørende havn.   

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for ny la-

gerhall for omlasting av varer/kjølevarer.  

 

Videre beskrivelse av virksomhet og antall 

plasser er ikke oppgitt.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark (grå).   
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Naturmangfold  Det er registrert område for artsmangfold ved den aktu-

elle eiendommen: 2 svært viktige naturtyper: ‘Frøya 

nord’ - Store kamskjellforekomster og ‘Rundt Frøya’ 

(skjellsand). 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431 (Dyrøyveien) med ÅDT 640 

(fartsgrense 50 km/t), adkomstvei (ca. 150 m).  

Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er siste 

10 år registrert en trafikkulykke med lettere skade på fv. 

ved Kvernøystraumen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tettstedet Seter, med skole, barnehage og idrettsbaner 

ligger ca. 1 km unna. Tiltaket berører ikke barn og unges 

oppvekstsvilkår.   

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert som viktig friluftsområde: 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

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

bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra fv. 431 (Dyrøyveien), via adkomstvei (ca. 

150 m). Nærmeste holdeplass er Dyrøy og betjenes av 

bussrute 420, og ligger ca. 500m unna. Dyrøy anløpes av 

hurtigbåt og ferje til Øyrekka.   

 

Næringsarealer  Utvidelse av eksisterende næringsareal. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger i/ved LNF-område. Utvidelse av næringsom-

råde er i tråd med overordna planer. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket kan øke hyppigheten av båter inn til kai.    

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon og bygg 

må forholde seg til krav stilt i TEK.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er snakk om en utvidelse av dagens næringstomt for å få plass 

til en lagerhall. Dette er i tråd med strategi om utvidelse av eksiste-

rende næringsområder i vedtatt planprogram. Det anbefales at tilta-

ket kan gjennomføres. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets 

innstilling 
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N 10 
Arkivsaksnr. 16-2312-78 

Forslagsstiller Reidar Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/3 

Dagens arealbruk LNFR - FB  

foreslått formål Næring 

Areal (daa) 22 daa 

  

 

Deler av området er opplyst å være i bruk til næ-

ring. Innenfor LNFR-formålet tillates spredt næ-

ringsvirksomhet, tilknyttet gårdsdrift.  

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 

‘fremtidige næringsformål’. Mulig bruk til 

langtidsparkering for ferje/hurtigbåtrei-

sende. Evnt. annen næring.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Aktuell tomt er registret med skrinn fastmark (grå) 38,9 daa, jorddekt 

fastmark (grønn) 5,8 daa, innmarksbeite (lys gul) 1,6 daa, fulldyrka 

jord (oransje) 1,8 daa, myr (blå) o,4 daa, og vann (rosa) 0,1 daa 

Tiltaket refererer til en del av tomta, der del av skrinn fastmark og 

fulldyrka jord ikke inngår. Næringstiltak på tomta vil ha konsekvenser 

for arealer for jorddekt fastmark og innmarksbeite.  

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

den aktuelle del av eiendommen. I nærområdet er det registrert flere 

truede arter. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Øyavegen i ca. 400 m avstand til fylkesvei 431, ÅDT 240, 

50 km/t. Det er ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er ikke registrert 

trafikkulykker i området de siste 10 årene. 
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Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Det ligger en markering i SEFRAK- registeret på (en eller flere av) 

driftsbygningene, dvs. at det er meldeplikt ved rivning.   

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Dyrøy oppvekstsenter har skole (1-7), barnehage, SFO og opparbei-

dede ballbaner, ligger ca. 300 m unna. Nærbutikk ligger 400m unna.  

Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området ligger innenfor et viktig friluftsområde: Norddyrøya nærtur-

terreng. ‘Turområde med Norddyrøy slipp, en nedsunket båt og rester av ei 

kaie som tilhørte ei not heng, som attraksjoner. Landskapet er kontrastfullt, rundt 

Dyrøyskaget er det en flott odde med utsikt mot storhavet. Kjellmyra og Myra er 

preget av gjengrodd kulturlandskap og det er fortsatt gamle steingarder der.’ 

Det er markert stier gjennom området i kartgrunnlag av området.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 180m).  

Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje Mausund-Sula.  

Næringsarealer  Arealet har tidligere blitt brukt til næringsformål; pelsdyroppdrett. Til-

taket vil opprettholde og øke tilgang til næringsarealer uten sjøtilknyt-

ning. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struk-

tur 

 Tomta ligger innenfor LNFR-område, ved tettstedet Seter, et lokalmiljø 

med barneskole og fergeanløp. Tiltaket er i tråd med overordnet tett-

stedsstruktur.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger utenfor 100m avstand til strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet oppgir ‘næring’ som ønsket formål. Forslagsstiller ønsker å 

benytte arealet til langtidsparkering, eventuelt etablering for f.eks. 

entreprenører. Området har tidligere blitt benyttet til pelsdyropp-

drett. Tiltaket vil opprettholde og øke arealet for næring uten sjøtil-

knytning i tråd med samfunnsplan og vedtatt planprogram.  

Innspillet tilrådes.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

N 11 
Arkivsaksnr. 16-2312-164 
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Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS (på vegne 

av Mats Ove Vaagø) 

Gnr/Bnr (Grunneier) 55/1 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Næring 

Areal (daa) 4,6 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

Området er regulert til LNFR, og brukes delvis 

til villsaubeite per i dag.  

 

Nord for planområdet er det i KPA avsatt areal 

for LNFR med spredt bolig, fritids og 

næringsbebyggelse.  

 

 

 

Det planlegges å regulere området som 

næringsareal, for å kunne oppføre lager. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ikke relevant. 

Landbruk  Området er registrert som myr i AR5 fra NIBIO. Det er opplyst om at 

området delvis brukes til villsaubeite.  

Naturmangfold  Planområdet er ikke registrert som viktig naturområde. Det er ikke 

registrert arter av forvaltningsinteresse på området.  

Trafikksikkerhet  Området vil betjenes via ny avkjørsel fra Dyrøyvegen (fv 6466). 

Fartsgrensen på Dyrøyvegen er 40 km/t forbi planområdet og sannsynlig 

område for ny avkjørsel. Det er ikke registrert ulykker med personskade på 

Dyrøyvegen de siste 10 år (NVFB). Det er ikke etablert tilbud for gående og 

syklende langs denne delen av Dyrøyvegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket ligger ikke nær eksisterende boligbebyggelse, og vurderes ikke å 

ville ha innvirkning på barn og unges oppvekstvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Planområdet ligger i ytterkanten av det viktige nærturterrenget 

Breivikhaugene. Området har høy lokal bruksfrekvens som blant annet 

fotturområde. Rett sør for planområdet er det registrert en sti innover i 

nærturterrenget. Det er oppgitt at utformingen av næringsområdet vil 

tilpasses ut fra hensyn til turstien.  



 

  

 

 

 

 
 
 

49 

 

 

 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at området ligger ca 50 m fra offentlig VA- anlegg.   

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler adkomst til området fra fv 6466. Adkomst vil kreve ny 

avkjørsel fra fv 6466. Denne må utformes slik at krav til frisikt 

tilfredsstilles.  

Næringsarealer  Tiltaket vil gi tilskudd av nytt næringsareal i området, og kan være med på 

å styrke eksisterende virksomhet i nærheten. Nyskapt trafikk til 

næringsarealet vil ikke belaste eksisterende boligområder.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i planområdet.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Næringsområdet vil få god tilgang fra hovedvegnettet i området, og 

lokaliseringen legger til rette for å kunne betjene maritim virksomhet i 

nærheten.  

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ingen spesielle forhold registrert.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket vil gi noe økt trafikk lokalt, men dette vil ikke 

påvirke boliger eller andre støy- og støyfølsomme områder.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket ligger i utkanten av et område som er registrert 

som lokalt viktig utfartsterreng. Det må sikres at sti sør 

som området som leder til utfartsterrenget ikke påvirkes av 

tiltaket.  

Naturrisiko   Ingen spesielle forhold registrert.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket ligger i utkanten av et viktig turterreng, men det er 

forutsatt at planleggingen av tiltak opprettholder 

eksisterende sti inn mot området. Innspillet vil øke 

tilgangen til næringsarealer. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Sjørelaterte formål og andre kombinerte forhold 

 

SBH 5 
Arkivsaksnr. 16-2312-73 

Forslagsstiller Frøya Kystlag 
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Gnr/Bnr (Grunneier) 61/45 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, LNFR og sjøområde  

foreslått formål Småbåthavn 

Areal (daa) 2 daa 

  

 

Området er i dag regulert LNFR og Sjøareal.  

Markert område er ikke bebygd, men har en 

liten flytebrygge i sjø. Omkringliggende om-

råde har opparbeidet vei fram til et naust/la-

ger, med flere slipper for båt til sjø (område 

for utsetting av båt), samt et naust med 

brygge/flytebrygge uten veiforbindelse.  

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for privat 

småbåtanlegg i sjø for kystlagets virksomhet.  

 

Kystlaget har behov for liggeplasser, samt ad-

komstmulighet med båt til sitt anlegg. 

Videre beskrivelse av virksomhet og antall plas-

ser er ikke oppgitt.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark (grå).   

Naturmangfold  

 

Det er registrert område for artsmangfold ved den aktuelle eiendommen: 

2 svært viktige naturtyper: ‘Frøya nord’ - Store kamskjellforekomster 

(området er markert helt inntil strandlinjen), og ‘Rundt Frøya’ (skjell-

sand).  

Tiltaket vil medføre forankring på sjøbunnen, og kan gi lokalt utslipp til 

sjø, se forurensning.  

Trafikk-sikker-

het 

 Adkomst fra fylkesvei 431 (Dyrøyveien) med ÅDT 640 (fartsgrense 50 

km/t), via traktorvei (ca. 300 m).  

Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er siste 10 år registrert 

en trafikkulykke med lettere skade på fv. ved Kvernøystraumen, ca. 

500m sør for avkjørsel til traktorveg. 

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  
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Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tettstedet Seter, med skole, barnehage og idrettsbaner ligger ca. 1 km 

unna. Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstvilkår.   

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Norddyrøya Turområde 

med Norddyrøy slipp, en nedsunket båt og rester av ei kaie som tilhørte 

ei not heng som attraksjoner. Landskapet er kontrastfullt, rundt Dyrøy-

skaget er det en flott odde med utsikt mot storhavet. Kjellmyra og Myra 

er preget av gjengrodd kulturlandskap og det er fortsatt gamle steingar-

der der.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet ved avkjørsel fra fv. 

Tiltaket trenger VA-tilknytning og renovasjon (mottak latrineavfall og 

spesialavfall).  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst fra fv. 431 (Dyrøyveien), via traktorvei (ca. 300 m). Nærmeste 

holdeplass er Dyrøy og betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m 

unna. Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.   

Tiltaket trenger adkomst med bil og båtopptrekk.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Tomta ligger i/ved LNF-område. Etablering av ny småbåthavn i området 

er i tråd med kommunens strategi om større samlede småbåtanlegg.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket gjelder småbåthavn i sjø, og vil ha virkninger for andel uberørt 

strandlinje. Tiltaket vil medføre forankring i sjø og potensielt utslipp, se 

tema forurensning.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon og bygg 

må forholde seg til krav stilt i TEK.  

Småbåthavner kan gi lokale utslipp til sjø.  

Klimatilpasning  Tiltaket innebærer konstruksjoner og forankring i sjø og 

berøres av fremtidig havnivåstigning og stormflo, med 

ekstremvær (vind) og må dimensjoneres for å tåle på-

kjenningene, jf. TEK.   
Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Småbåthavn:  

Dette er snakk om en nyetablering av småbåthavn, og ikke en utvi-

delse av eksisterende. Frøya Kystlag gir få opplysninger om omfang 

av båtplasser og planer for virksomheten. Innspillet legger til rette 

for økt virksomhet for Frøya Kystlag og deres aktiviteter. Innspillet 

tilrådes derfor.  

Formannskapets 

innstilling 
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SBH 6 
Arkivsaksnr. 16-2312-101 (Dyrøy) 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stockholm Svendsen AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/11 

Dagens arealbruk Naust 

foreslått formål Småbåthavn  

Areal (daa) 5 

 

 

Sjøarealet er uregulert. Landareal er Naust 

og reguleringsplan for Dyrøy fergeleie.  

 

Hele bukta øst for Sæterholmen ønskes utlagt 

til Privat småbåthavn. Resterende del av bukta, 

som ikke er avmerket som SBH i vedlagte kart 

må inngå i endring i reguleringsplan for Dyrøy 

fergeleie. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Sjøarealet er registrert som naturtype av svært viktig 

verdi. Naturtype kamskjell. Lengre ute er det registrert 

skjellsand. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431 Dyrøyveien (ÅDT 240). Fylkes-

vei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det antas at små-

båthavn skal bruke p-plass i tilknytning til Dyrøy ferge-

leie.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

0 Ikke relevant. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er registrert viktig friluftsområde: Skjærgården 

fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde egnet 

for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting av 

rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og hav-

ørnsafari. 

Småbåthavn anses ikke å komme i konflikt med friluftsli-

vet ettersom båtaktivitet er en stor del av friluftsaktivite-

ten i området i dag. 
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Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 

180m). Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og 

ligger ca. 200m unna.  Dyrøy anløpes av hurtigbåt og 

ferje Øyrekka. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Felles anlegg for båter fremfor spredt utbygging er hen-

siktsmessig for ikke å privatisere strandsona.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket gjelder småbåthavn i sjø, og vil ha virkninger for 

andel uberørt strandlinje. Tiltaket vil medføre forankring i 

sjø og potensielt utslipp, se tema forurensning.   

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Landarealet ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. Småbåthavner kan gi lokale utslipp til sjø.  

Klimatilpasning  Tomta ligger i tilknytning til sjø og berøres av fremtidig 

havnivåstigning og stormflo. Dette må hensyntas i di-

mensjoneringen av småbåthavna.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Etablering av småbåthavn er i tråd med kommunens 

overordnete prinsipper om å legge til rette for større 

samlede anlegg for småbåthavner.  

Området er i dag bebygd med naust og flytebrygge og vil 

bidra til fortetting av sjørelaterte formål. Innspillet er i 

tråd med nærliggende strukturer og vil ikke bidra til yt-

terligere privatisering i strandsonen. Innspillet tilrådes 

derfor. 

Formannskapets innstilling   

 

 

 

 

 

 

SBH 7 
Arkivsaksnr. 16-2312-121 

Forslagsstiller Kåre Kværnø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 59/2 

Dagens arealbruk Naustområde og sjø  

foreslått formål Småbåthavn 

Areal (daa) Ca. 14 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 
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Sjøarealet er uregulert. Landareal er re-

gulert til naust i kommuneplanen. 

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for etable-

ring av småbåthavn ved at hele havneområdet 

utenfor hans eiendom reguleres som småbåthavn.  

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Utsnitt av aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark 

(grå) og sjø. 

Tiltaket ligger i et ellers bebygd område.  

Naturmangfold  Området i sjø er registrert som viktige naturtyper Skjell-

sand og har større kamskjellforekomster. Det er regi-

strert en rekke arter av særlig stor forventningsverdi og 

stor forventningsverdi ved den aktuelle del av eiendom-

men. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Båtvikveien i ca. 200 m avstand til fylkesvei 

6466, ÅDT 590, 50 km/t. Fylkesvei har ikke etablert 

gang-/sykkelveg. Båtvikveien er lokalveg og skoleveg, 

uten gangareal, og er ikke asfaltert. Det er ikke registrert 

trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 1 km unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 

1km unna. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 6466 (Øyaveien), via Seterveien (ca. 200 

m).  

Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 

800 m unna. 

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  
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Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor naust og sjøområde, og ligger tett 

på fritidsbebyggelse. Tiltaket er i tråd med overordnet 

tettstedsstruktur. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen, men vil ikke 

privatisere strandsonen noe mer enn naustbebyggelsen 

som allerede er regulert.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Småbåthavner kan gi lokale utslipp til sjø.  

Klimatilpasning  Tomta ligger i tilknytning til sjø og berøres av fremtidig 

havnivåstigning og stormflo.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  En utvidelse av småbåthavn er i tråd med kommunens overordnete 

prinsipper om å legge til rette for småbåthavner framfor spredt 

naustbebyggelse. Dette er i tråd med omkringliggende strukturer. 

Innspillet tilrådes derfor.  

 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

Naust 10 
Arkivsaksnr. 16-2312-155 

Forslagsstiller Kjell Englund 

Gnr/Bnr (Grunneier) 61/19, 61/5 

Dagens arealbruk LNFR. 

foreslått formål Andre typer bebyggelse og anlegg. Sjølending 

Areal (daa) Ca. 2,2 

Dagens situasjon Forslag til arealbruk 

 

 

 

Det er et ønske om å regulere området til 

andre typer bebyggelse og anlegg.   
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Området er i dag ikke bebygd, men ligger i 

en bebyggelsesstruktur med spredt bolig og 

fritidsbebyggelse og naust. Nærområdet er 

regulert med LNFR.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utsnitt av aktuelt område er registret med skrinn fast-

mark (grå) og noe innmarksbeite (gult).  

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle del av eiendommen. I nærom-

rådet er det registrert flere arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Holaveien via fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 

km/t. Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er 

registrert en trafikkulykke i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 1,2 km unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 

1,1 km unna.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Det er 

viktig at den ytterste strandsonen holdes tilgjengelig for 

allmennheten, for utforsking og aktiviteter. Tiltaket kan 

begrense allmennhetens tilgang til turområder og strand-

sone. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra Holaveien via fv. 431 (Dyrøyveien). Holde-

plass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 1 km 

unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, utenfor tettstedet Se-

ter, et nærområde med barneskole og fergeanløp. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket ligger innenfor strandsonen. 

 

ROS-analyse 
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Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR. Etablering av naust in-

nenfor disse tomtene viderefører omkringliggende naustbebyggelse. 

Dette vil være i tråd med overordna intensjon. Innspillet tilrådes. 

 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

Arkivsaksnr. 16-2312-16 

Forslagsstiller Bjørnar S. Johansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 44/3 

Dagens arealbruk Småbåthavn/naust(Regplan) 

Foreslått formål Småbåthavn/naust(Regplan) 

Areal (daa)  

Kart dagens situasjon  

 

Innspillet er plassert på Aukaøya. 

 

Ønsker å opprettholde dagens reguleringsplan. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er reguleringsplanen for området som gjelder i kommu-

neplanens arealdel. Ønsker at denne opprettholdes. Dette 

anses som uproblematisk. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-154 

Forslagsstiller Andreas Krogstad 
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Gnr/Bnr (Grunneier) 48/2 Leirvikhavn - Andreas Krogstad 

Dagens arealbruk LNFR og sjø 

foreslått formål Småbåthavn 

Areal (daa) Ca. 44 

Kart gjeldende plan 

 

Området er i dag avsatt til flerbruksformål i 

sjø.  

Kart innspill 

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for små-

båthavn for fastboende og hyttefolk.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri  Småbåthavn foreslås i område uten anlegg for havbruk og 

fiskeri 

Landbruk 0 Ikke aktuelt 

Naturmangfold  Det er registrert flere fugler i nærområdet som er i katego-

rien arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Dette er 

vipe, svarthalespove, storspove, svartbak, havørn, berg-

irisk, heipiplerke, gråtrost, fiskemåke, sivspurv og stær.  

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

veien er smal, har ÅDT 40 (2017) og fartsgrense 50 km/t. 

Det har vært 4 ulykker med skadegrad lettere skadd på 

hele Leirvikveien til Dyrøyveien. 

Kulturminner og kultur-

miljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad til-

rettelagt for barn og unge.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Store natur- og friluftsområder uten tilrettelegging, noen 

stier. Utbygging kan medføre mer forurensing fra støy og 

støv. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 200 meter 

Infrastruktur/ samferdsel  Leirvikveien: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Kværnø. 

Næringsarealer 0 Ikke aktuelt  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage, nærbutikk og post er ca. 

5,5 km – Norddyrøya.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket gjelder småbåthavn i sjø, og vil ha virkninger for 

andel uberørt strandlinje. Tiltaket vil medføre forankring i 

sjø og potensielt utslipp, se tema forurensning.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy. Småbåthavner kan gi lokale utslipp til sjø.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle 
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Levevilkår og fol-

kehelse 

 Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Etablering av større småbåthavn er i tråd med kommunens overordnete 

prinsipper om å legge til rette for småbåthavner framfor spredt utbyg-

ging. Innspillet har sammenheng med foreslått område for fritidsbebyg-

gelse. Fritidsbebyggelse er ikke tilrådd. Behovet for en større småbåt-

havn i området synes derfor å ikke være til stede. Innspillet frarådes 

derfor.  

 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

Arkivsaksnr. 16-2312-177 

Forslagsstiller Helge A. Stranden 

Gnr/Bnr (Grunneier) 56/20 

Dagens arealbruk LNFR. 

foreslått formål Andre typer bebyggelse og anlegg. Sjølending 

Areal (daa) Ca. 27,5 

Dagens situasjon Forslag til regulering 

 

Området er i dag delvis bebygd, og ligger i en 

bebyggelsesstruktur med spredt bolig og fri-

tidsbebyggelse og naust. Nærområdet er re-

gulert med LNFR.  

 

Det er et ønske om å opprettholde dagens re-

gulering i KPA.    

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk   
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Utsnitt av aktuelt område er registret med skog (grønt), skrinn 

fastmark (grå), bebygd område (rosa) og innmarksbeite (gult).  

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for artsmangfold 

ved den aktuelle del av eiendommen. I nærområdet er det regi-

strert flere arter av særlig stor og stor forvaltningsinteresse. Nær-

området er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Holaveien via fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 km/t. Fylkes-

vei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er registrert en trafikk-

ulykke i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges opp-

vekst-vilkår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger ca. 3400 

m unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 1100 m unna,  

Folkehelse/ Frilufts-

liv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjærgården fra 

Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde egnet for familieakti-

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

eggsanking, bærplukking og havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd 

nærområde. Det er viktig at den ytterste strandsonen holdes til-

gjengelig for allmennheten, for utforsking og aktiviteter. Tiltaket 

kan begrense allmennhetens tilgang til turområder og strandsone. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Adkomst fra Holaveien via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass Dyrøy 

betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 1000 m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvik-

ling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, utenfor tettstedet Seter, et 

nærområde med barneskole, butikk og fergeanløp. 

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Tiltaket ligger innenfor strandsonen. 

 

ROS-analyse 



 

  

 

 

 

 
 
 

61 

 

 

 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR. Etablering av naust in-

nenfor disse tomtene viderefører omkringliggende naustbebyggelse. 

Dette vil være i tråd med overordna intensjon.  

Innspillet er i tråd med gjeldende arealplan. Innspillet tilrådes og 

formålet videreføres.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-203 

Forslagsstiller John Arne Tørum 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/8 

Dagens arealbruk Naust  

Foreslått formål Rorbu/servicebygg 

Areal (daa) 0,3 

Kart dagens situasjon  
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Ønsker å endre reguleringsplanen 

 

Anbefaling 

Innstilling  Reguleringsplan gjelder for området. Det må søkes om en 

reguleringsendring.  

Formannskapets innstilling   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Offentlige formål  

 

VA 1 
Arkivsaksnr. 16-2312-145 D 

Forslagsstiller Frøya kommune/VA 

Gnr/Bnr (Grunneier) 55/8 Anne Karin Lindstad 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Nytt avløpsrenseanlegg Dyrøy 

Areal (daa) Uklart (ca. 0,5 daa) 
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Området er i dag avsatt til LNF i kommunepla-

nen og grenser til kommunal veg og boligom-

råde. 

Areal for avløpsrenseanlegg Dyrøya. Grunnen 

den eksisterende kommunale slamavskilleren 

står på i dag (G55/8) er ikke regulert til form-

ålet eller eid av Frøya kommune. Det kan bli 

behov for fremtidig oppgradering av dette an-

legget.   

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Arealet ligger på åpen fastmark egnet for beite. 

Naturmangfold  Ingen spesielle registreringer i området 

Trafikksikkerhet  Aktuelt område ligger i enden av atkomstveg til boliger. 

Drift av anlegget må hensynta dette. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området inngår i strandsonen nord-øst på Dyrøy og lig-

ger til boligområdet. Ingen spesiell tilrettelegging på til-

taksområdet. Tiltaket privatiserer ikke og påvirker derfor 

i liten grad bruk av nærliggende områder. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området inngår i strandsonen nord-øst på Dyrøy og lig-

ger til boligområdet. Begrenset anlegg vil neppe ha kon-

sekvenser for friluftslivet 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Tiltaket bygger ut kommunal infrastruktur. Atkomst via 

kommunal veg (Kv20121) Myrhaugveien. 

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Tilgren-

sende område er regulert til boligformål. 

Tiltaket er infrastrukturtiltak rettet mot etablert bebyg-

gelse i området. 
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Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen spesielle. Utbygging og utslipp må skje i tråd med 

forskrifter. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket lar seg gjennomføre uten konflikt med andre in-

teresser. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-131 

Forslagsstiller Frøya kommune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/43 m.m.  

Dagens arealbruk Ikke bebygd, regulert LNFR, LNFR spredt bolig- 

fritids- og næringsbebyggelse og offentlig eller 

privat tjenesteyting 

foreslått formål offentlig eller privat tjenesteyting 

Areal (daa) Ca. 30 daa 

Dagens situasjon Innspill 

 

Dyrøy oppvekstsenter er regulert til offentlig 

eller privat tjenesteyting. Deler av området 

er i dag ikke bebygd, men ligger i en bebyg-

gelsesstruktur med spredt og tett bolig- be-

byggelse. Nærområdet er regulert med 

LNFR-FB 6, bo.  

 

Det er ønskelig å vurdere om avsatt område til  

Dyrøy oppvekstsenter er stort nok for fremti-

dige behov.  

 

Vurdering av konsekvenser 
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Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utsnitt av aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark 

og bebygd område. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle del av eiendommen. I nærom-

rådet er det registrert flere arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 km/t og Seter-

veien. Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er 

ikke registrert trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Det er positivt for området at Dyrøy oppvekstsenter med 

opparbeidede ballbaner, utvides. Nærbutikk ligger langs 

Dyrøyveien, ca. 250 m unna. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Det er 

viktig at den ytterste strandsonen holdes tilgjengelig for 

allmennheten, for utforsking og aktiviteter. Tiltaket vil i 

liten grad begrense allmennhetens tilgang til turområder 

og strandsone. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass ligger rett 

ved og betjenes av bussrute 420.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettste-

det Seter, et nærområde med fergeanløp. Tiltaket er i 

tråd med overordnet struktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området avsatt til offentlig tjenesteyting rundt Dyrøy oppvekstsen-

ter synes tilstrekkelig til vedtatt utbygging og eventuelle fremtidige 

behov utover det. Innspillet tilrådes ikke. Avsatt areal i gjeldende 

plan opprettholdes.  
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Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Andre formål 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-178 

Forslagsstiller Knut Wågø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/2 - Andreas Krogstad 

Dagens arealbruk LNFR – Beiteområde for villsau 

foreslått formål Hensynssone landskap og friluftsliv 

Areal (daa) 100 

Kart gjeldende plan 

 

Kart innspill 
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Leirvikhamn er lokalisert 5 kilometer sør for 

Norddyrøy. Området er i store deler regulert 

til LNFR. 

Det er ønskelig å bevare dette området som 

landbruk- og friluftsområde.  

Området benyttes i dag som rekreasjonsom-

råde for grenda og beiteområde for villsau. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0  

Landbruk  Består i hovedsak av skrinn fastmark. Hele arealet er utleid 

til beitemark for villsau. 

Naturmangfold  Det er registrert flere fugler i nærområdet som er i katego-

rien arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Dette er 

vipe, svarthalespove, storspove, svartbak, havørn, berg-

irisk, heipiplerke, gråtrost, fiskemåke, sivspurv og stær.  

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

veien er smal, har ÅDT 40 (2017) og fartsgrense 50 km/t. 

Det har vært 4 ulykker med skadegrad lettere skadd på 

hele Leirvikveien til Dyrøyveien. 

Kulturminner og kultur-

miljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad til-

rettelagt for barn og unge. Tiltaket vil bidra til å opprett-

holde et stort natur- og friluftsområde.   

Folkehelse/ Friluftsliv  Store natur- og friluftsområder uten tilrettelegging, noen 

stier. Tiltaket ivaretar dette. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke relevant. 

Infrastruktur/ samferdsel  Leirvikveien: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Kværnø. 

Næringsarealer 0 Ikke aktuelt  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser. 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage, nærbutikk og post er ca. 

5,5 km – Norddyrøya.  

Vann og vassdrag 0 Ikke aktuelt 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og fol-

kehelse 

 Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det anses som positivt å bevare et område som i dag benyttes til beite-

område og rekreasjon. Dette innspillet må ses i sammenheng med inn-

spill om å bygge ut felt for fritidsboliger i området (16/2312-9). Fritids-

boliger ble frarådet med bakgrunn i landbruks- og fritidsinteresser. 

Gjennom å opprettholde området til LNF vil disse interessene ivaretas. 

Innspillet tilrådes.  

Formannskapets 

innstilling 
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1. BAKGRUNN 

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

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

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

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

beidet med planen. 

 

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

bindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og fore-

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

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

for vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

2. METODE 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens 

arealdel1. I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, revidert 

desember 2011. 

 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering 

av utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

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

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

 

1.1 Utredningstema 

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

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

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

basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 

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

Det faglige skjønnet er gjort av prosjektgruppe og referansegruppe. Deltakerne er beskrevet i 

planprogrammet. 
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Tema Utredningsbehov Konsekvensutred-

ninger 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes hvordan 

nye havbrukslokalite-

ter påvirker eksiste-

rende og hvordan 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Hvordan vil nye hav-

bruks-lokaliteter på-

virker de eksiste-

rende, og hvordan vil 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Verdisetting av områ-

der, dokumentere og 

illustrere dagens for-

hold. Bruk kompe-

tanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, regi-

streringer og annet 

kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større sam-

menhengende land-

bruksområder. Nye 

føringer for strengere 

jordvern og hvordan 

styre bebyggelse 

unna landbruksområ-

der slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av 

LNF-områder skal føl-

gende utredes: 

-Arealomfang 

-Type jordbruksareal 

(fulldyrka, overflate-

dyrka, innmarksbeite) 

samt jordkvalitet. 

- Jordens og skogens 

produksjonsevne (bo-

nitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige kon-

sekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt boligbebyg-

gelse 

Utredninger i henhold 

til AR5, beitekart og 

øvrige landbruks-

kart, landbrukssjef i 

kommunen og lokal 

kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan tiltak 

vil påvirke nasjonalt 

og regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man unngår 

oppstykking av områ-

der ved styre mot al-

lerede bebygde om-

råder. 

Utredninger skjer 

med bakgrunn i opp-

lysninger i naturba-

sen. Jf. Naturmang-

fold-loven skal det i 

alle forslag til nye til-

tak i kommuneplanen 

gis en vurdering og 

vektlegging av kon-

sekvensene samlet 

for naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kart-

databaser, lokal 

kunnskap, Miljøkon-

sulent i kommunen 

og lokal kunnskap. 

Trafikksikkerhet Se på områder med 

trafikksikkert tilbud, 

tilgang på gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode trafikksik-

re tilbud. I hvilken 

grad utbyggingen på-

virker muligheten folk 

har til å gå til og fra 

skole, jobb, ser-vice-

funksjoner og handel. 

Hvordan vil foreslått 

arealbruk føre til økt 

transport-behov. 

Ta i bruk kartdataba-

ser, ulike regionale 

og lokale del- og te-

maplaner. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det tas kontakt med 

Fylkeskommunen for 

å se om områder bør 

settes av til hensyns-

soner. I hvilken grad 

vil foreslått arealbruk 

Konsekvensene av og 

konfliktpotensial ved 

planlegging av ulike 

tiltak. Se på kultur-

minner så vel som 

Kulturminnemyndig-

heter uttaler seg om 

kulturminner i plan-

områdene. Kart-

grunnlag og kunn-

skap i Askeladden 
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påvirke kultur-minner 

og kulturmiljø. 

kulturmiljøer og kul-

turlandskapet. 

brukes, Regional plan 

for kulturminner 

2013-2017. 

Barn og unges opp-

vekstvilkår 

Se på registering av 

barnetråkk, tilgang 

på nærmiljøanlegg. 

Vurdere konsekven-

ser ved utbygging for 

nærmiljøanlegg, fri-

luftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det 

utføres kartlegging 

gjennom barne-tråkk, 

vurderinger viderefø-

res inn i detaljregule-

ring. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

Kartlegge viktige ut-

farts- og tur-områ-

der, områder med 

støy og støv fra ulike 

virksomhet og veitra-

fikk. 

I hvilken grad tiltaket 

ivaretar muligheter 

for friluftsliv og re-

kreasjon i nærområ-

det, direkte fra bolig. 

-I hvilken grad tilta-

kene påvirker kom-

munens rus og krimi-

nalitets-forebyggende 

tiltak.  

-I hvilken grad tilta-

ket medfører støy, 

støv og annen for-

urensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike 

regionale og lokale 

del- og temaplaner. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur tilknyt-

tet VA og hovedplan 

for vann- og avløp. 

Se på skolekretser og 

nedslagsområder 

Vurdere konsekven-

ser og tilbud av kom-

munale tjenester og 

infrastruktur med 

tanke på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med hoved-

plan for vann og av-

løp samkjøres med 

kommuneplanens 

arealdel 

Hovedplan for vann- 

og avløp. Skolebruks-

plan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale 

og kommunale lover 

og føringer. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge eksiste-

rende infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det fin-

nes gode nok tilbud 

til myke trafikanter, 

tiltak som kreves. Se 

om eksiterende infra-

struktur krever ut-

bygging, må allerede 

planlagt på plass 

først. 

Ta i bruk eksiste-

rende kartgrunnlag 

og lokal kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. Kart-

legge behov for ulike 

næringstyper og plas-

sering av disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et differen-

siert tilbud. 

Hvilke ulike nærings-

typer passer ulike 

steder og hvilke kon-

sekvenser støy, lukt 

og støv kan medføre. 

Se på nærområder i 

tilknytting til næ-

ringsområder. 

Utrede behov for 

ulike handel- og næ-

ringsområder. Strate-

gisk Næringsplan. 
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Mineralressurser Se på hvordan plan-

lagte tiltak påvirker 

mineral-forekomster. 

Hva er kommunens 

ressursbehov og hva 

kan tilbys? 

Vurdere påvirkninger 

på mineralforekoms-

ter og eksisterende 

anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

Kartlegge bo-set-

ningsmønster og be-

folkningsutvikling hos 

unge og eldre. 

Vurdere bosetnings-

mønster og befolk-

ningsmønster i ulike 

områder og befolk-

nings-sammenset-

ning. 

Befolkningsanaly-

ser/prognoser, mulig-

het for fortet-

ning/spredt bebyg-

gelse. Se på regio-

nale og nasjonale fø-

ringer, temaplaner. 

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone,  

Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og vann-

ressursene blir be-

rørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med vannres-

sursene, Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone. 

Ulike kartdatabaser, 

VA- avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

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

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjor-

der (avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, 

erosjon. 

 

2.1 Konfliktnivå 

Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi hvilken konflikt som kan forventes mellom fo-

reslått arealbruk og berørte verdier og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår 

under: 

 

 Ingen negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 
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3. INNSPILL FRA ØYREKKA VALGKRETS  

3.1 BOLIG- /FRITIDSBOLIG/KOMBINERTE FORMÅL 

 

(20) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16-2312-103 

Forslagsstiller Sigrun I. Antonsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/1 

Dagens arealbruk LNFR (LNFR areal for spredt bolig- fritids- el-

ler næringsbebyggelse, mv) 

foreslått formål LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næ-

ringsbebyggelse, mv 

Areal (daa) Ca. 45 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

Eiendommen ligger i Mausund, i et område 

regulert som LNFR og LNFR spredt bolig- 

fritids- eller næringsbebyggelse, mv. Det er 

registrert myr og åpen jorddekt fastmark 

på området (AR5).  

 

 

Feltet i (LNFR spredt) øst ønskes flyttet vest-

over.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert med åpen fastmark 

(grå), overflatedyrka jord (gult) og fulldyrka jord (oransje).  Planforslaget 

vil gjøre at noe dyrka mark vil bli nedbygd. Dette anses som negativt. 

Innspillet går på å flytte avsatt område på eiendommen. Dette vil redu-

sere press på landbruksarealer.  
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Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverdi for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinvender, 

svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med grusveistandard til den aktuelle tomta. 

Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er registrert.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller SE-

FRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vil-

kår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og unge 

i planlagt område vil ha fortsatt god tilgang til friluftsområder. Det er 

også kort vei til Mausund idrettsplass, samt oppvekstsenter.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/traktor-

veier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med bade-

plasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten av området, ført fram 

til eksisterende boliger. Mausund oppvekstsenter ligger ca. 500 meter 

unna, hvor det er barnehage og skole opp til 10. trinn. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Forslaget legger opp til LNFR spredt bebyggelse nær strandsonen. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Kommunen ønsker å styrke øyrekka jf. Samfunnsplan, 

dermed anses dette som positivt for området. 
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Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

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

rette for å styrke øyrekka i Frøya kommune. Utbygging 

av boliger og fritidsbebyggelse anses som positivt for 

Mausund. Presset på dyrket mark vil reduseres ved å 

flytte avsatt område for LNF FB. Dette anses også som 

positivt. Det anbefales at det settes en byggegrense på 

55 m fra sjø, noe som vil redusere privatisering av 

strandsonen. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

(21) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16-2312-105 

Forslagsstiller Sigrun I. Antonsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/353 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næ-

ringsbebyggelse, mv 

Areal (daa) Ca. 2,5 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

Eiendommen ligger i Mausund, i et område 

regulert som LNFR og LNFR spredt bolig- fri-

tids- eller næringsbebyggelse, mv. Det er re-

gistrert myr og åpen jorddekt fastmark på 

området (AR5).  

 

 

Feltet i sørøst ønskes flyttet til området i nord-

øst. Det er ønskelig å bygge boliger der i ste-

det.  

 

 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert med åpen fast-

mark (grå) og myr (lyseblå).  Eiendommen vil kun ligge i åpen fastmark 

som avsatt tidligere.  
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Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverdi for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinvender, 

svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med grusveistandard til den aktuelle tomta. 

Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er registrert.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstvilkår. Barn og unge 

i planlagt område vil ha fortsatt god tilgang til friluftsområder. Det er 

også kort vei til Mausund idrettsplass og oppvekstsenter.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/traktor-

veier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med bade-

plasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksis-

terende boliger. Mausund oppvekstsenter ligger ca. 500 meter unna, 

hvor det er barnehage og skole opp til 10. trinn. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

  Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk. Innspillet er en utvi-

delse av allerede avsatte områder til bolig, og vil bidra til fortetting.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  
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Levevilkår og folkehelse  Kommunen ønsker å styrke grendene jf. Samfunnsplan, 

dermed anses dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

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

rette for å styrke øyrekka i Frøya kommune. Utbygging 

av 2 boliger anses som positivt for Mausund. Naturmang-

foldet anses som noe berørt av dette tiltaket. Innspillet 

bidrar til utvidelse og fortetting av allerede avsatte områ-

der. Innspillet tilrådes. Det anbefales at avsatt område til 

LNF FB utvides til å gjelde hele teigen mellom kirkegård 

og regulert boligfelt.  

Formannskapets innstilling   

 

 

KBA 3 
Arkivsaksnr. 16-2312-193 

Forslagsstiller Joar Johansen  

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/28 (Ellen Johansen og Karin Anton-

sen) 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligbebyggelse og kombinert bolig- og 

fritidsbebyggelse. 

Areal (daa) Ca. 63 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Eiendommen ligger i Mausund, i et om-

råde regulert som LNFR. Åpen fastmark 

på området (AR5).  

 

 

Området er ønsket regulert til 2 områder 

med kombinert bolig- og fritidsbebyg-

gelse og ett område til boligbebyggelse.   

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 
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Landbruk  

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert som myr og åpen 

fastmark (grå).  

 

 

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverdi for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinvender, 

svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med grusveistandard til den aktuelle tomta. 

Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er registrert. 

En økning i bebyggelse kan skape mer trafikk som igjen kan skape farlige 

situasjoner.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger, men rett utenfor planområdet er det en 

boplass fra steinalderen.

 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Avsetting av området til bolig og fritidsbebyggelse vil i noen grad sette 

begrensinger for arealene til barn og unge, da området er relativt stort.    

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/traktor-

veier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med bade-

plasser. Nedbygging av LNF anses som negativt for friluftsliv. 
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Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten til området. Mausund 

oppvekstsenter ligger ca. 500 meter unna, hvor det er barnehage og 

skole opp til 10. trinn. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst til boliger må vurderes oppgradert ved en utbygging. Kort vei til 

Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer  Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark og myr, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone,  

 Ingen betydning  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Til-

tak mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.   

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen gang/sykkelveg på Mausundvær. Kommunen øns-

ker å styrke Øyrekka jf. Samfunnsplan, dermed anses 

dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tomta ligger relativt sentralt på Mausund. Kommunen 

ønsker å styrke øyrekka og dermed er dette positivt. Det 

negative med denne utbyggingen er at det bygges ned 

LNF-område. Det stilles også spørsmål ved det reelle be-

hovet for boligbebyggelse på øya. Det er beskrevet at det 

er ønskelig med 30 bolig- og fritidsenheter, dette anses 

som mye for dette området. Det foreligger planer om 

etablering av folkehøyskole på Mausund. Innspillet ses i 

sammenheng med eventuelle behov dette utløser. Inn-

spillet tilrådes derfor.  

Formannskapets innstilling   

 

KBA 4 
Arkivsaksnr. 16-2312-167 

Forslagsstiller Mausund Idrettslag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/45, 65/544, 65/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Idrettsanlegg 

Areal (daa) Ca. 13 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 
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Eiendommen ligger i Mausund, i et område 

regulert som LNFR. Åpen fastmark på om-

rådet (AR5).  

 

 

 

Eiendommen benyttes som idrettsplass 

med skotthyll og fotballbane, i tillegg er 

området bebygd med idrettshus/forsam-

lingshus og svømmehall. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert som bebygd og 

med åpen fastmark (grå).  

 

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverdi for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinven-

der, svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med grusveistandard til den aktuelle tomta. 

Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er registrert.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Regulering av området til Idrettsanlegg anses som positivt for barn og 

unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/trak-

torveier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med ba-

deplasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten til området. Mausund 

oppvekstsenter ligger ca. 500 meter unna, hvor det er barnehage og 

skole opp til 10 trinn. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer  Ikke aktuelt 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark og bebygd, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone,  

 Ingen betydning  
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ROS-analyse 

Forurensing  Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Til-

tak mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.   

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Kommunen ønsker å styrke øyrekka jf. Samfunnsplan, 

dermed anses dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Eiendommen har en etablert idrettsplass og har blitt be-

nyttet til dette lenge, det anses dermed som uproblema-

tisk og positivt å avsette dette området i tråd med bruk 

til idrettsanlegg og grendahus. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

KBA 5 
Arkivsaksnr. 16/2312-218 

Forslagsstiller Froheim AS/Bjørnar Johansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 66/54 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Overnatting og servering, både i sjø og på 

land. 

Areal (daa) 12 daa 

Kart gjeldende plan 

 

 

Området er i gjeldende KPA avsatt til LNFR. 

Det er åpnet for LNF FB 4 på 

grunneiendommen, men utenfor innspillets 

avgrensning. Det er også avsatt ett 

naustområde i nærheten. Området ligger i sin 

helhet innenfor dyrelivsfredningsområdet i 

Froan.  

Kart innspill 
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Innspillet beskriver opparbeidelse av 

Sørburøya Hotell og 

Kystkulturformidlingssenter med 40 

dobbeltrom, undersjøisk restaurant og 

formidlings/utstillingsrom. Anlegget vil ligge 

delvis ute i sjø. Anlegget vil også ha havn.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri  Området ser ikke ut til å ha påvirkning på særlige 

havbruks- eller fiskeriinteresser.  

Landbruk  Den delen av grunneiendommen som omfattes av innspillet 

er registrert som åpen fastmark i AR5. 

Naturmangfold  Området ligger innenfor dyrelivsfredningsområdet i Froan 

verneområde. I området på land er det kartlagt 

kystlynghei. I sjø er det forekomst av skjellsand.  

 

Trafikksikkerhet  Sørburøya har svært lite trafikk. Tiltaket vil kunne øke 

dette i anleggsperioden. Etter realisert vil det antas at 

mesteparten av trafikken går sjøveien.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Det er fastboende barnefamilier på Sørburøy. Tiltaket ser 

ikke ut til å påvirke barn og unges oppvekstvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Det ser ikke ut til at det går stier eller tråkk gjennom 

området. Tiltaket vil redusere andelen ubebygd areal. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann, privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Sørburøy har hurtigbåtforbindelse til fastlandet. Øya har 

ellers smale internveier med lite trafikk.  

Næringsarealer  Innspillet vil øke andel areal avsatt til næringsformål både 

innenfor kommunen, og Sørburøy spesielt. Tilrettelegging 

for økt næringsaktivitet i øyrekka er i tråd med 

kommunens overordnede strategier.  

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tilrettelegging for arbeidsplasser i øyrekka er i tråd med 

kommunens overordnede strategier og kan bidra til økt 

tilflytting til Sørburøy.  

Vann og vassdrag  Innspillet omfatter bygging innenfor strandsonen, samt i 

sjø.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kartlegging i forhold til radon eller andre kjente 

forurensningskilder.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Tiltaket må ta høyde for ekstremvær 

og havnivåstigning.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Innspillet kan bidra til flere arbeidsplasser ogøkt tilflytning til Sørburøy.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter område innenfor dyrelivsfredningsområdet på land 

og landskapsvernområde i sjø, i Froan. Det er registrert kystlynghei og 

skjellsand på aktuelt område. Tiltaket må hensynta verneforskiften i 

Froan.  

Innspillet er i tråd med vedtatte strategier om tilrettelegging for 

turisme og arbeidsplasser i øyrekka. Tiltak må ta høyde for ekstremvær 

og havnivåstigning. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

(22) LNF F 
Arkivsaksnr. 16-2312-213 

Forslagsstiller Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne 

Gnr/Bnr (Grunneier) 66/105,66/128, 66/4, 66/245 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Rorbuer 

Areal (daa) - 

  

 

Området er i dag avsatt til LNFR i gjeldende kommu-

neplan. I tillegg ligger det over en hensynssone for 

bevaring av naturmiljø  

 

Kommuneplanens bestemmelser sier under pkt 2, 

Hensynssoner; 

Det ønskes fradelt tomter og 

muligheter for rorbuer, delvis i tråd 

med Bebyggelsesplan fra 

Kulturavdelingen i Sør-Trøndelag 

fylkeskommune  14.09.1994,(omr 1, 

omr 2 og omr 3) 

 

Husøya – 6-10 rorbuer i område 1, 

uoppgitt i område 4 (anslag 2-3 ror-

buer) 
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Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning 

rammer inn de største øyene på Halten. Froan dyre-

livsfredning dekker landskapsvernområdet, samt 

områdene som er unntatt der, i tillegg Haltenøyene, 

og en 2 km bred sone omkring alle. Hensikten med 

vern er å verne fugler og pattedyr mens de opphol-

der seg i sine viktigste aktivitetsområder, inkludert 

nærliggende beiteområder. Området er et svært vik-

tig myteområde for andefugler. Det vises til nær-

mere omtale av verneverdiene i egne rapporter og 

verneplandokumenter. 

 

Vernebestemmelsene for dyrefredningsområdet; 

 

 

 

Område 2, på Purkholmen, 5 rorbuer 

og område 3 på Rorsøya, uoppgitt (an-

slag 6-7 rorbuer) 

 

Planlagt størrelse på hver enkelt tomt 

vil ligge på 250 – 300 m². Hver enkelt 

tomt må tilpasses høydekoter på det 

avsatte området. Alle bygninger som 

blir bygget skal tilpasses rorbustilen på 

Halten. Maksimal grunnflate på 50 m². 

Rafthøyde på ca 3 m, og mønehøyde 

på ca 4,5 m. 

Materialer som ønskes er bindingsverk 

med utenpåliggende bordkledning. Ma-

les rødt eller hvitt. Stiftelsen vil jobbe 

videre med regulering av områdene og 

utarbeiding av spesifikasjon av byg-

ning. 

 

Stiftelsen oppfordrer eiere av eksiste-

rende tomter om å jobbe for fortetting 

der det tidligere har vært rorbuer. 

Opptegning av fiskeværet – 1920/1992 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant – tiltakene er på land. 

Landbruk  Området er i hovedsak registrert som åpen fastmark, noe 

som i praksis kan fungere som beiteland. Det er ikke 

landbruksdrift på øyene. 

Naturmangfold  Området berører dyrefredningsområdet i Froan. Se egne 

dokumenter knyttet til verdi og bestemmelser. Fylkes-

mannen i Trøndelag er forvalter av verneområdene. 

 

Alle tiltak som ønskes gjennomført bør underlegges nød-

vendige utredninger som dokumenterer at verneforskrif-

tene overholdes.  

Trafikksikkerhet  Området ligger utenfor trafikkert veg.    
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Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert flere kulturminner i nærhet til aktuelle 

utbyggingsområder.  

  

Kulturmiljøer som disse inngår i bør hensyntas i utvik-

lingen av Halten.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Besøkende, grunneiere, brukere og besøkende vil oppleve 

Halten mer attraktivt.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tiltaket vil virke positivt for nye etablerere som ønsker 

tilgang til natur- og kulturhistoriske områdene på Halten 

og Froan.  Årlig arrangeres «Haltendagene». I den anled-

ning kommer mange besøkende og det settes opp egne 

transporter fra bla Trondheim. Det er egen stiftelse som 

ivaretar felles interesser i området. Sosiale- og kulturelle 

aspekter framstår som viktige for eiere og besøkende, 

noe som igjen er av stor betydning for folkehelsen. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Vannforsyning er via lokalt system. 

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Halten er et gammelt fiskevær som i dag brukes av 

grunneiere, men hvor eiendommene og bygningsmassen 

i hovedsak er fungerer som fritidsbebyggelse. Bebyggel-

sen ligger i små klynger spredt utover øyene, men i ho-

vedsak er det klare konsentrasjon av bygninger – som 

den tradisjonelle fiskeværbebyggelsen. 

Nye prosjekter her vil ikke være rettet mot fast bosetting. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ikke relevant for omsøkte tiltak 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke spesielt relevant, da det søkes om tradisjonell be-

byggelse på land. VA-løsningene må følge de krav som 

ellers er i området. 

Klimatilpasning  Området ligger langt til havs og er lett påvirket av klima. 

Klimatilpasning vil i hovedsak være å plassere klassifisert 

bebyggelse i henhold til DSBs veileder, samt sørge for ut-

forming, materialbruk og sikring mot vind og nedbør.  

Levevilkår og folkehelse  Positivt å la flere få ta del i historiske miljøer som dette. 

Det er viktig at allmennheten sikres fri tilgang til Halten. 
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Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreligger 4 konkrete innspill. Antallet nye rorbuer kan 

være opp mot 25, noe som vil innebære nær en dobling 

av dagens antall. 

 

Det er viktig at nye tiltak underordnes og tilpasses dagens 

situasjon, bebyggelsen, naturen og kulturhistorien. Nye 

tiltak bør skje i tråd med et kulturhistorisk tenkesett og i 

en slik sammenheng vil alt annet enn fortetting være en 

utfordring. Størrelse, plassering, utforming, materialbruk 

og fargebruk er derfor svært viktig.  

 

Utbygging bør skje skånsomt og i en takt der det under-

veis kan høste erfaring med utviklingen. Prioritet bør 

være på de tomter det har stått bebyggelse tidligere, 

samt fortetting.   

 

Innspillet tilrådes. Forslag til planbestemmelser for områ-

det vil utarbeides i samarbeid med Trøndelag fylkeskom-

mune og Fylkesmannen i Trøndelag.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-79 

Forslagsstiller Karsten Knutsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/10 

Dagens arealbruk Fritidsbebyggelse i regplan 

foreslått formål LNFR 

Areal (daa) Ca. 29 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

 

 

Eiendommen ligger på Mausund, i et område 

hvor regplan skal gjelde. Det er registrert myr 

og åpen jorddekt fastmark på området (AR5).  

 

 

 

 

 

Feltet ønskes omregulert fra fritidsboliger til 

LNFR. Det er ønskelig at det ikke bygges på 

området.    



 

  

 

 

 

 
 
 

22 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NIBIO viser AR5 at de aktuelle tomtene er registrert med skrinn fast-

mark (grå) og myr (lyseblå). 

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverdi for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinven-

der, svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med traktorveistandard til den aktuelle 

tomta. 

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og 

unge i planlagt område vil ha fortsatt god tilgang til friluftsområder. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/trak-

torveier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med ba-

deplasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksis-

terende boliger.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

  Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

  Svekker Mausund som sted for fritidsboliger.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger delvis innenfor 100m avstand fra sjø. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke aktuelt. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 
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Innstilling  Reguleringsplanen som omfatter fritidsboliger anses som 

relativt ny, og er delvis bebygd. Innspillet avvises derfor.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-50 

Forslagsstiller Anton Stenhaug 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/19 

Dagens arealbruk Boligbebyggelse/LNF 

foreslått formål Boligbebyggelse/LNF 

Areal (daa) -  

 

Kart innspill ikke mottatt.  

 

Ønsker å beholde grensene som de er på 

eiendom 65/19. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Ønsker å opprettholde grensene som er i gjeldende areal-

plan. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling   

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 
 
 

24 

 

 

 

 

3.2 NÆRING OG FORRETNING 

 

N 12 
Arkivsaksnr. 16-2312-106 

Forslagsstiller Arnstein U. Antonsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/1 

Dagens arealbruk LNFR  

foreslått formål Forretning 

Areal (daa) Ca. 1,4 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Eiendommen ligger i Mausund, i et om-

råde regulert som LNFR. Åpen fastmark 

på området (AR5).  

 

LNFR-området langs vegen ønskes av-

satt til forretning for å kunne lage ad-

komst til området. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert med åpen fast-

mark (grå).  

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverd for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i norge (storsporve, steinvender, 

svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer. Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er 

registrert.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og 

unge i planlagt område vil ha fortsatt god tilgang til friluftsområder.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/trak-

torveier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med ba-

deplasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten til området. Mausund 

oppvekstsenter ligger ca. 500 meter unna, Hvor det er barnehage og 

skole opp til 10 trinn. 
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68Infrastruk-

tur/ samferdsel 

 Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer  Dette anses som positivt for området, når deler av arealet likevel er av-

satt til forretning. 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone,  

 Forslaget legger opp til forretningsvirksomhet i strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Til-

tak mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.  Det kan 

forekomme utslipp i fjord i forbindelse med næring som 

blir etablert på området.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Kommunen ønsker å styrke Øyrekka jf. Samfunnsplan, 

dermed anses dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

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

rette for å styrke øyrekka i Frøya kommune. Utbygging 

av næring anses som positivt for Mausund. Innspillet vil 

gjøre allerede avsatt område til forretning lettere til-

gjengelig. Arealformålet for både nåværende og fremtidig 

endres til næring, da arealformål forretning ikke synes 

hensiktsmessig. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-26 

Forslagsstiller Hans Kristian Berge 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/25 

Dagens arealbruk Sjøhustomter 

foreslått formål Næring – verksted/lager 

Areal (daa) 1 
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Deler av tomta inngår i reguleringsplan for 

sjøhustomter. Del av tomta som inngår i regu-

leringsplanen står ubrukt i dag.  
 

 

Forslagsstiller ønsker sin tomt regulert til næ-

ring – verksted/lager. Resten av tomta er re-

gulert til forretning i kommuneplanens areal-

del. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Området bærer preg 

av å være bebygd.  

Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra fylkesveien med en fartsgrense på 

30 km/t og en ÅDT på 50. Tiltaket vil ikke medføre noen 

betydelig økning i trafikk. Det er ingen gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen konsekvenser. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er en del av et større kartlagt friluftsområde av 

svært viktig verdi. Området er bebygd og tiltaket vil ikke 

ha noen konsekvenser for friluftsliv. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke opplyst om VA-nett. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra fylkesveien.  

Næringsarealer  Grunneiers tomt er regulert til næring med unntak av 

areal omtalt i innspillet. Omregulering av det aktuelle 

arealet gir grunneier mulighet til å utnytte hele tomten 

sin. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

0 Ikke relevant 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 
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Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Tomta ligger innenfor høy aktsomhet for 

radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter et mindre areal av tomta gnr/bnr 

65/25 som inngår i en eldre reguleringsplan for sjøhus. 

Sjøhus er bygd ut, det aktuelle arealet er ikke bebygd. 

Resten av grunneiers tomt er regulert til næring.  

Innspillet bør løses med en omregulering av området. 

 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-37 

Forslagsstiller Egil Berge 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/0 

Dagens arealbruk Næring og havneområde i sjø (Mau-

sund Havn) 

foreslått formål Næring og havneområde i sjø (Mau-

sund Havn) 

Areal (daa)  

Fra innspillet: Mausund Fiskarlag ber om at reguleringsplan for Mausund havneområde blir tatt 

opp til ny rullering, dette har sammenheng med den pågående prosess om å ta vekk flere fis-

kerihavner, bla Måøyhullet og Aursøy fiskerihavn på Mausund. Mausund Fiskarlag ønsker at 

bare ytre del av Kjeila skal bestå som fiskerihavn, og samtidig ønsker vi en liten oppmyking i 

lovverk, når det gjelder bruk i havneområdene. Mausund Fiskarlag mener at det må tillates 

noe annen bruk av eiendommene enn kun som sjøhus, bla må det tillates at stedets fiskere må 

få lov til utleie av brygger og ellers annen næringsvirksomhet på eiendommene. Dette for å 

prøve å bevare fortsatt bosetting her ute. Dette sier Frøya Kommune noe spesifikt om i dagens 

strategiske næringsplan, man skal stimulere til kreativ tenkning i øyrekka for å prøve å skape 

noe her ute. 

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Dette må tas som en revidering av reguleringsplanen. Det har 

kommet flere innspill innenfor samme reguleringsplan. 

Formannskapets innstil-

ling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-61 

Forslagsstiller Stig Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/417, 65/446, 65/543, 65/463, 65/386, 

65/387 

Dagens arealbruk Den nordlige delen av området brukes til åpen 

lagring og fiskeriformål. Området i sør er be-

bygd med brygger/ lagerbygg og har kaier for 

fiskerivirksomhet.  

Foreslått formål 65/417 og 65/446: Naust/ fiskeri 

65/543, 65/463, 65/386, 65/387: Fiskeri/ an-

nen næring (først og fremst turistvirksomhet). 

Areal (daa) 2,4  

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

 

 

Reguleringsområdet ligger i et område som er 

regulert til havneformål/ fiskeri og forretning i 

gjeldende plan.  

 

 

Eiendommene 65/417 og 65/446 ønskes ut-

viklet til naust/ sjøhus (nord i planområdet). 

De øvrige tomtene (sør i området) ønskes 

brukt til fiskeri/ næring, rettet mot utleie til 

turister. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Eiendommene 65/417 og 65/446 framstår som aktivt brukt i fiskeri-

virksomhet. Dersom eiendommene utvikles til ren turistrettet virk-

somhet, vil dette redusere bruksmulighetene til kommersielt fiske.  

Landbruk 0 Ikke relevant. 

Naturmangfold  Planområdet ligger i en sone som omfatter Mausund og Gårdsøya, 

som er hekkeområde for stær, toppskarv og havørn. Det finnes ikke 

eksisterende eller foreslåtte naturvernområder i eller nært området. 

Sjøarealet rundt planområdet er registrert som svært viktig naturom-

råde på grunn av forekomst av store kamskjell.  

Trafikksikkerhet  Området betjenes av Måøyvegen, som er en privat veg med svært lav 

ÅDT (ikke registrert i NVDB). Tilrettelegging for økt turisme i området 

kan bidra til å øke biltrafikken. Vegen er smal, med bredde ned mot 

3,5 m.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert verneverdige bygninger eller kulturminner in-

nenfor planområdet. Sør og øst for planområdet er det flere SEFRAK- 

registrerte bygninger som ikke påvirkes av reguleringsplanen.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert steder eller områder som har relevans for barn 

og unges oppvekstsvilkår innenfor planområdet. Prosjektet påvirker i 

liten grad oppvekstsvilkår for barn og unge.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Reguleringsområdet inngår i et kartlagt friluftslivsområde registrert 

som svært viktig strandsone med tilhørende sjø og vassdrag. Det er 

påpekt at området rundt Mausund brukes mye til ulike skjærgårdsba-

serte friluftsaktiviteter og at det foregår mye kulturelt arbeid i områ-

det- blant annet flere festivaler.  

 

Tiltaket medfører bygging i strandsonen, men i et område som per i 

dag framstår som lite viktig for offentlighetens tilgang til sjøen.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det finnes offentlig vann- og avløpsnett i området som foreslås omre-

gulert.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nærmeste skole og barnehage er Mausund oppvekstsenter, ca 800 m 

fra reguleringsområdet. Tilgang på skole og barnehage vil imidlertid 

være lite relevant for planen, siden det ikke jobbes for å legge til rette 

for permanente boliger. Nærmeste dagligvaretilbud er Mausund Coop 

marked, ca 250 m sørøst for reguleringsområdet. Her finnes også post 

i butikk- tilbud. Veien mot skolen og mot handelstilbudet er smal, 

men har sannsynligvis en trafikkmengde som tilsier at blandet trafikk 

kan være trafikksikkerhetsmessig akseptabel.   

Næringsarealer  Tiltaket vil medføre nedbygging av et areal som er regulert til forret-

ningsformål. Kan bidra til annen næring.  

Mineralressurser  Området er ikke registrert som mineralressurs.    

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

 Tiltaket kan bidra til økt turistaktivitet i området rundt eksisterende 

havn. Eksisterende og ny fiskerinæring kan sameksistere med ny næ-

ring.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Tiltaket innebærer bygging av naust og sjøhus i 100 m- sonen, innen 

aktsomhetssonen for havstigning/ stormflo.   
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ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

høy aktsomhetssone for radon, men skal ikke benyttes 

som boligformål. Behov for avbøtende tiltak avklares i 

byggesak ut fra TEK. Utslipp i forbindelse med fiskerivirk-

somhet kan forekomme. 

Klimatilpasning  Berøres av havnivåstigning og stormflo. Naustbebyggelse 

er i sikkerhetsklasse F1, som krever at byggene skal tåle 

en 20-årsflom. 

Levevilkår og folkehelse  Planlagt virksomhet i området vil ikke bidra til å svekke 

kvaliteter som kan knyttes til levevilkår eller folkehelse. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er vurdert til å bidra til å øke aktivitetsnivået i 

havneområdet, og til å sikre grunnlag for kommersielt og 

fritidsmessig fiskeri.  

Tiltaket må vurderes gjennom en omreguleringsprosess 

for området, framfor i behandlingen av revidert KPA. Det 

har kommet flere innspill innenfor samme regulerings-

plan. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-97 

Forslagsstiller Håvard Sørgård 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/235 

Dagens arealbruk Fiskerihavn 

foreslått formål Næring, opplæring, fiske og utleie 

Areal (daa) 0,6 

Planstatus: Innspill: 

Gjeldende planstatus er reguleringsplan iD: 

1620-200403, hvor aktuell tomt er regulert 

sammen med flere som Havn. 

 

Bestemmelsene knyttet til havneformålet i regu-

leringsplanen er: 

 

 

 

Sjøhuset er utbygd, men det ønskes mulig-

heter for utvikling av tilleggsnæring, opp-

fattet som turisme. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk - fiskeri  Havbruksinteressene (oppdrett) berøres ikke. Eiendom-

mene 65/235 framstår som aktiv i fiskerivirksomhet. Der-

som eiendommen utvikles til ren turistrettet virksomhet, 

vil dette redusere muligheten for operativt kommersielt 

fiske. 

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Eiendommen er fullt ut nedbygd og i kommersiell bruk. 

Temaet er ikke relevant for denne tomta spesifikt, men 

tomta ligger i en sone som omfatter Mausund og Gårds-

øya, som er hekkeområde for stær, toppskarv og havørn. 

Det finnes ikke eksisterende eller foreslåtte naturvernom-

råder i eller nært området. Sjørarealet rundt planområdet 

er registrert som svært viktig naturområde på grunn av 

forekomst av store kamskjell. 
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Trafikksikkerhet  Området grenser til Fv6468, Gårdsøyvegen, med ÅDT på 

50. Fartsgrensa forbi eiendommen er 50 km/t. Det er 

ikke registrert trafikkulykker på denne vegen. Dekke-

bredden på vegen er 3,2 meter og det er ikke fortau 

langs vegen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrerte automatisk fredete kulturminner 

innenfor området. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ikke relevant da tomta brukes i kommersiell fiskesam-

menheng 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ikke relevant 

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Veg, vann og avløp ligger til tomta. 

Infrastruktur/ samferdsel  Fv 6468 med direkteavkjørsel til eiendommen 

Næringsarealer  Kan bidra til tilrettelegging for nye næringer. 

Mineralressurser  Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Innspillet bygger på ønske om at lokalt forankret næ-

ringsliv kan utvikle seg i tråd med samfunnsendringene. 

Fiskeriene er i endring og turismen er i vekst.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Endring av formål anses ikke som konfliktfylt i forhold til 

vann og vassdrag og i forhold til eksisterende situasjo-

nen.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Må undersøkes nærmere i forhold til tidligere bruk av om-

rådet.  

Klimatilpasning  Området ligger ved sjøen, men tiltak vil skje i dagens an-

legg. Evt nybygg må tilpasses anbefalingene i DSBs veile-

der til plassering i forhold til stormflo og havnivåstigning.  

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil sikre grunnlaget for bosetting og dermed 

grunnlaget for fortsatt gode levevilkår og folkehelse i om-

rådet. 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Til-

tak må dokumenteres å hensynta dette. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan.  

Innspillet må håndteres i en omregulering. Det bemerkes 

at også andre innspill i området gjelder samme regule-

ringsplan. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-99 

Forslagsstiller Arild Nordvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/88 

Dagens arealbruk Fiskeri (Mausund Havn) 

foreslått formål Fiskeri og ferieformål 

Areal (daa) 150 kvm 

 

Innspiller er enig i fiskerlagets inn-

spill. Han ønsker at det skal være 

mulighet for å bruke brygga til fly-

tebrygge til turister i tillegg til fiske. 

Men ønsker ikke at fiskerihavnen 

skal bli til noe annet enn fiskeri 

(f.eks. slik som Ballstad og Hen-

ningsvær). 

 

Reguleringsplan for Mausund havn gjelder. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Dette må tas som en revidering av reguleringsplanen eller en helt ny 

reguleringsplan. Kommet flere innspill innenfor samme reguleringsplan.  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-208 

Forslagsstiller Gustav Gjevik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/529 

Dagens arealbruk Delvis regulert, delvis uten arealformål 

foreslått formål Forretning/kontor 

Areal (daa) -  

 

Kart innspill ikke mottatt.  

 

Forslagstiller foreslår at gnr./brnr. 65/529 får 

samme status som gnr./bnr. 65/408. 

Eiendommene har samme eier og dette vil 

bidra til at området får enn mer helhetlig 

utforming.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Deler av eiendommen som det ønskes endret formål på 

er en del av gjeldende reguleringsplan. Endring av formål 

bør skje ved reguleringsendring og evt. utvidelse av re-

guleringsplan dersom resten av eiendommen skal inngå.  

Formannskapets innstilling   
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3.3 ANDRE FORMÅL  

 

VA 2 
Arkivsaksnr. 16-2312-145 C 

Forslagsstiller Frøya kommune/VA 

Gnr/Bnr  64/1 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Nytt avløpsrenseanlegg Sula 

Areal (daa) Uklart (ca 2,6 daa) 

  

 

 

Aktuelt område er i dag avsatt til LNF i kom-

muneplanen, men grenser til veg, boliger og 

næringsområde. 

Areal for nytt avløpsrenseanlegg på Sula som 

er tenkt etablert på kommunal eiendom 

G64/1

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Arealet ligger på åpen fastmark egnet for beite. 

Naturmangfold  Ingen spesielle registreringer i området. 

Trafikksikkerhet  Aktuelt område ligger i enden av privat atkomstveg til 

boliger. Drift av anlegget må hensynta dette. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området ligger inn mot veg og bebyggelse. Ingen spesiell 

tilrettelegging på tiltaksområdet. Tiltaket privatiserer ikke 

og begrenser i liten grad bruk av nærliggende områder.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen spesielle interesser her 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Vil bidra til å bygge opp kommunal infrastruktur.  

Atkomst via private veger, Skuthaugvegen og Pensjonat-

veien.  

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 
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Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur da tiltaket 

er infrastrukturtiltak rettet mot etablert bebyggelse i om-

rådet. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Bekkedrag i aktuelt område må hensyntas.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen spesielle.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket lar seg gjennomføre uten konflikt med andre til-

tak. Området bør avsettes i tråd med innspillet. Innspillet 

tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

OT 2 
Arkivsaksnr. 16-2312-165 

Forslagsstiller Håvard Holte Os 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/275 (Mausund Grendelag) 

Dagens arealbruk Boligbebyggelse 

foreslått formål Offentlig eller privat tjenesteyting 

Areal (daa) Ca. 0,5 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Eiendommen ligger i Mausund, i et område av-

satt til bolig. Åpen fastmark på området (AR5).  

 

Eiendommen benyttes som brannstasjon 

og burde avsettes som offentlig eller privat 

tjenesteyting.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 
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Landbruk  

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert som bebygd og 

med åpen fastmark (grå).  

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverd for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinven-

der, svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med grusveistandard til den aktuelle tomta. 

Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er registrert.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/trak-

torveier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med ba-

deplasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten til området. Mausund 

oppvekstsenter ligger ca. 500 meter unna, hvor det er barnehage og 

skole opp til 10 trinn. Tiltaket understøtter kommunal infrastruktur.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer  Ikke aktuelt 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark og bebygd, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone,  

 Ingen betydning.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Til-

tak mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.   

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Kommunen ønsker å styrke grendene jf. Samfunnsplan, 

dermed anses dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Eiendommen er en brannstasjon og har blitt benyttet til 

dette lenge, det anses dermed som uproblematisk å av-

sette dette området til offentlig eller privat tjenesteyting.  

Formannskapets innstilling   

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-24 

Forslagsstiller Ola Flyum 

Gnr/Bnr (Grunneier)  
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Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Tursti fra Sula til Sør-Sula 

Areal (daa)  

Planstatus: Innspill: 

I kommuneplanen er landområdene avsatt 

til LNFR. 

 

 

 

Ønskelig å binde Sula og Sulaholmene (Sør-

Sula) i sør-vest sammen med gang- og 

bruforbindelse 

 

Innspillet tolkes til å innebære en trasé som 

dette: 

 

Det vises til måten det er gjort på Verdens Ende 

(Tjøme) (se bildet nedenfor) 

 

Hensikten er å tilrettelegge bedre for friluftslivet 

på Sula. 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk - fiskeri  Grunne farvann – ikke havbruk eller fiskerier. 

Tiltaket berører heller ikke farleder til sjøs. 

Landbruk  Øyene og holmene er åpen skrinn mark uten interesse for 

landbruket  
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Naturmangfold  Tiltaket berører store områder og må vurderes nøye i for-

hold til virkninger for naturmangfold.  

Trafikksikkerhet 0 Ikke relevant  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrerte automatisk fredete kulturminner 

innenfor området.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tilretteleggingstiltak for friluftsliv. Innbyggere og tilrei-

sende på Sula får gjennom dette utvidet område for ferd-

sel. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Positivt tiltak for friluftslivet. Tilrettelegger områder for 

allmennheten. Imidlertid kan det være motstridende in-

teresser i forhold til småbåt- og kajakkbrukere.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Innspillet vil være tilretteleggingstiltak for å styrke fri-

luftslivstilbudet på Sula. Kan gjøre Sula mer attraktivt 

som reisemål.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Poller vil bli fylt igjen. Marine naturmiljøer vil endres. Iva-

retakelse av vannutskifting og strømmer blir en viktig del 

av et slikt prosjekt. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket vil neppe fremme forurensning gjennom utslipp. 

Dog bør en ha opplegg som sikrer mot dette i anleggsti-

den. 

Klimatilpasning  Tiltaket vil bli utsatt for kraftig værpåkjenning, og på lang 

sikt også klimaendringene. Utforming og byggemetoder, 

herunder materialbruk vil være avgjørende for at tiltaket 

står seg over tid. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil gi flere tilgang til denne delen av Sulaøyene. 

Sikkerhetsaspektet må ivaretas i et slikt prosjekt, slik at 

folk kan være trygge, tross ekstreme værforhold. 

Naturrisiko   Ingen spesielle for denne typen tiltak.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er av typen som kan aksepteres innenfor allerede 

avsatt formål i kommuneplanens arealdel. 

Virkningene av tiltaket må vurderes grundig, da det i 

sterk grad berører viktige naturmiljøer. 

Grunnet manglende detaljering i prosjektet avsattes ikke 

formål i plan på dette tidspunkt.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-206 

Forslagsstiller SuMaBo Felleslag (Sigbjørn Larsen) 

Gnr/Bnr (Grunneier)  

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Hovedvei  

Areal (daa)  

Dagens trasè 

 

Forslag til trasè 

 

 

1. Traseen endres til å gå direkte fra Lomsøya like sør for fergeleiet, direkte mot Skjerv-

øya via Lomsøygalten, langs Skjervøya over øyrekken i SV og mest mulig rett fram 

via Oløya til Pålen der nytt fergeleie for Sula bygges.  Det vil være en vurderingssak 

om traseen, fra Oløya skal gå over den lokale farled med bro til de andre store øyene 

i nord, slik at landbruk og annet næringsliv kan utvikles der. 

2. Vi vil ikke se bort fra at dersom øysamfunnene får utvikle seg, vi det langsiktige mål 

med bare ett fergeleie, vil denne trase være den mest framtidsrettede. 

3. Derfor vil SuMaBo Felleslag foreslår at disse store øyene avsettes til jordbruk og ut-

byggingsområder, helst ikke hytteområde. Da det vil skape interessemotsetninger. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk   

Landbruk  De fleste av øyene er registrert som åpen jorddekt fastmark. Det er 

dermed ikke noe landbruksarealer ved denne traseen. 

Naturmangfold  Det må gjennomføres en utredning da det er viktige områder over alt 

på øyene.  

Trafikksikkerhet  Innspillet vil gjøre innbyggere og tilreisende mindre avhengig av båt-

transport. Veiforbindelsen må opparbeides i tilstrekkelig standard for 

å ivareta trafikksikkerheten. 

Kulturminner og kul-

turmiljø 

 Det er kulturminner på Oløya og på Hjertøya 

Barn og unges opp-

vekst-vilkår 

 Ikke aktuelt 

Folkehelse/ Frilufts-

liv 

 Det antas at øyene benyttes til friluftsliv. En vei vil ødelegge mye av 

dette uansett trasè. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

 Vil gi veiforbindelse mellom øyene. 

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Ferge går i dag via Bogøya. 

Næringsarealer  Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvik-

ling/ struktur 

 Det er positivt for næring og befolkningen at det bygges veiforbin-

delse mellom øyene. 

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Vann og vassdrag, inkl. Strandsone vil påvirkes av en utbygging av 

veg. Det må gjennomføres grundige undersøkelser ved en regule-

ringsplan.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Anleggsarbeid for veg ved sjøen vil føre til utfyllinger og 

dette kan skade dyreliv til sjøs og til lands.  

Klimatilpasning  Området er utsatt for ekstremvær.  

Levevilkår og folkehelse 0 Ikke relevant 

Naturrisiko   Tiltaket må vurderes i forhold til naturrisiko.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er vanskelig å ta noe standpunkt om trasevalg uten å 

gjennomføre en større utredning. Avsatt trase i gjeldende 

plan foreslås tas ut av planen. Innspillet tilrådes ikke.  

Formannskapets innstilling   
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Rambøll 

1. SAMMENDRAG 

Rambøll har som del av kommuneplanens arealdel gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS-analyse) i henhold til kravene i plan- og bygningsloven § 4-3 (1). ROS-analysen er tilpasset 

kommuneplannivået og denne rapporten utgjør en generell del for hele kommunen, mens det i 

KU-arbeidet er utarbeidet en spesifikk del for nye utbyggingsområder. 

 

Denne rapporten setter fokus på sårbarhet ved fastlandsforbindelsen Hitra – Frøya (Fv. 714), 

brannberedskap og vind og brannfare. I kraft av å være en øykommune er Frøya i noe større 

grad utsatt for naturfare som ekstremvær og stormflo.  

 

2. INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn og hensikt 

Rambøll Norge AS har på oppdrag for Frøya kommune utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS-analyse) i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3 (1). Arbeidet gjøres i forbindelse 

med rullering av kommuneplanens arealdel for 2018-2028. Denne ROS-analysen er ikke en 

fullverdig oppdatering av tidligere gjennomført helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2015, 

men kan ses på som en supplering til denne. ROS-analysen baserer seg på planprogram 

kommuneplanens arealdel, vedtatt i kommunestyret 14.12.2017. 

 

Lovkravet i PBL § 4-3 er definert som følger, og stiller krav til gjennomføring av ROS-analyser 

ved utarbeidelse av alle typer planer: 

 

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse. Analysen skal 

vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. § 11-8 og 12 - 

herunder forbud som er nødvendig for å avverge skade og tap.» 

 

2.2 Analyseområdet 

ROS-analysen ser på kommunen som en helhet og vurderer risiko og sårbarhet for det totale 

arealet. Enkeltområder/innspillsområder er vurdert i kommuneplanens konsekvensutredning 

(KU).  

 

Kommunens totalareal: 

Inkluderer alle arealer som inngår i kommunen, tilsvarende kommuneplankartet. 
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Ramboll 

Forkortelser og terminologi 

 

ALARP - "As low as reasonable practicable" 

DSB 

 

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

FBR 
 

- Frøya Brann & Redning 

NVDB - Nasjonal vegdatabank 

ROS - Risiko og sårbarhet 

NS - Norsk Standard 

NGU - Norges geologiske undersøkelse 

NVE - Norges vassdrags - og energidirektorat 

SVV - Statens vegvesen 

Konsekvens - Virkningene av en hendelse eller fare. 

Sannsynlighet - Målet på om en hendelse vil inntreffe. 

Risiko 
 

- Risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens, og er et mål 

som kombinerer sannsynligheten og virkningen (konsekvensen) av 

en hendelse. 

Risikoobjekt - Stedet eller virksomhet der en hendelse inntreffer. 

Risikomatrise 

 

- Visuell fremstilling av hendelser i matrise basert på forholdet 

mellom sannsynlighet og konsekvens. 

Tilsiktede handlinger - Planlagte handlinger gjennomført med forsett. 

Naturfare 
 

- Hendelser, ulykker eller situasjoner som kan utgjøre en fare for 

det biologiske mangfoldet. 

Storulykke - Ulykker på landbasert virksomhet der det benyttes farlige 

kjemikalier mv. og hvor en ulykke kan skape særlige konsekvenser 

for liv og helse og miljø. 

T-1442/2016 - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

T-1520 - Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

dB - Desibel 

Støysone - Sone for støy angitt på kart som er definert av myndigheter, og 

der sonegrensene er fastsatt ved gitte størrelser for støy. 

Lydnivå (støynivå) 
 

- Beskriver styrken av lyd (støy) i eller utenfor en bygning. Angis i 

NS8175 ved målestørrelsene A-veid ekvivalent lydtrykknivå, 

LpA,eq,T, A-veid maksimalt lydtrykknivå, LpA,max, C-veid 

maksimalt lydtrykknivå, LpC,max eller oktavbåndnivåer, og med 

enhet desibel (dB). 

ÅDT 
 

- Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt vegstrekning 

per år delt på 365 døgn. 
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3. METODE  

Metodikken som har blitt benyttet i denne ROS-analysen er i tråd med NS 5814 Krav til 

risikovurderinger (3) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin temaveileder 

Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (4). Prosessen for gjennomføring av ROS-analysen har 

foregått i følgende trinn: 

• Initiering 

• Tematisk identifikasjon av farer/uønskede hendelser 

• Analyse av årsaker, sannsynligheter og mulige konsekvenser 

• Risikoevaluering 

• Dokumentasjon 

 

Det er gjennomført en fareidentifikasjon basert på farekategoriene beskrevet i veilederen fra DSB 

for å identifisere aktuelle risikoforhold. En oversikt over de vurderingene som er gjort er 

presentert i kapittel 4.2. De uønskede hendelsene og farene er identifisert med tematisk 

gjennomgang. 

 

Rambøll Norge AS, avd. Areal og samferdsel Trondheim har utarbeidet og sammenstilt rapport. 

 

Identifikasjon av uønskede hendelser og farer - Generell del 

Identifikasjonen av uønskede hendelser og farer er gjennomført på overordnet nivå. Tema var 

gjenstand for en gjennomgang i vedtatt planprogram, og deles i denne rapporten opp i følgende 

temaområder: 

 

Nr. Temaområde Beskrivelse 

1 Forurensning  Luft, støy og grunnforurensning. Biologisk mangfold.  

 

 

2 Klimatilpasning 
 

Flom og overvann, stormflo og havnivåstigning 

3 Levevilkår og 

folkehelse 
Bortfall kritisk infrastruktur – tunneler, vei, strømforsyning og 

vann- og avløpstjenester, brannvannforsyning og 

beredskap/utrykning.  

3 Naturrisiko Ras/skred/ustabil grunn, vind og uvær, skogbrann og lyngbrann 

 

Dette er ytterligere beskrevet i kapittel 4. 

 

3.1 Forutsetninger og avgrensninger 

Følgende forutsetninger og avgrensninger ligger til grunn for arbeidet med denne analysen: 

 
Analysen tar utgangspunkt i plankart, bestemmelser, beskrivelse og konsekvensutredning av 
kommuneplanens arealdel ved rulleringen av denne. 

• Analysen er overordnet og kvalitativ 
• Analysen omfatter ikke tilsiktede hendelser, sabotasje og terror 
• Analysen benytter tidligere ROS-analyser og annen relevant informasjon i Frøya 

kommune 

• Offentlig tilgjengelig materiale og databaser 
 
Nivå på analysen 
Denne ROS-analysen omfatter de mest kjente hendelsene som kan tenkes å inntreffe i Frøya 
kommune. Analysen gjennomføres på kommuneplannivå og er derfor utarbeidet på et overordnet 
og generelt nivå. Analysen dekker ikke alle hendelser som kan få konsekvenser for liv og helse, 
miljø eller økonomiske konsekvenser, men omfatter tema som er dekkende for de fleste 

risikoområdene. Analysen tar særlig hensyn til kommunens beliggenhet og viktige tema som 
belyses er hendelser på sjø som grunnstøting, brann, havstigning og stormflo. 
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3.2 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

For hver uønsket hendelse/fare er sannsynlighet og konsekvens vurdert etter følgende 

klassifisering: 

 

Kategorisert vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse/ fare: 

Kategori  Beskrivelse 

Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 100. år. 

Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 50. år og en gang hvert 100. år. 

Sannsynlig  Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50. år. 

Meget sannsynlig Mellom en gang årlig og hvert 10. år. 

Svært sannsynlig/ Oftere enn en gang hvert år/ forhold som er kontinuerlig til stede i  

kontinuerlig  området. 

 

Kategorisert vurdering av konsekvenser for uønsket hendelse/fare: 

Kategori   Beskrivelse 

Ufarlig Ingen person- eller miljøskader, men enkelte tilfeller av misnøye. 

Økonomiske tap opp til 500 000 kr. 

En viss fare Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for 

enkeltpersoner. Økonomiske tap opp fra 500 000 til 4 millioner kr. 

Farlig Kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe 

personer. Individer av fugler eller pattedyr omkommer, eller truede 

arters leveområder trues. Økonomiske skader for mellom 4 millioner 

og 20 millioner kr. 

Kritisk Behandlingskrevende person- eller miljøskader og kritiske 

situasjoner. Økonomiske skader for mellom 20 millioner og 100 

millioner kr. 

Katastrofalt Personskade som medfører død eller varig mén, mange skadde 

og/eller langvarige eller omfattende miljøskader. Økonomiske skader 

for mer enn 100 millioner kr. 

 

3.3 Vurdering av risiko 

Risiko er definert som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens. Alle identifiserte hendelser 

gis i rapporten en sannsynlighet for å inntreffe og konsekvenser for hendelsen beskrives. 

 

For å presentere risiko benyttes en risikomatrise. Hendelsene får en plassering i matrisene på 

bakgrunn av vurderingene av sannsynlighet og konsekvenser. 

 

Risikomatrisene er delt inn i 3 risikoområder, og fargene gir en grov oversikt over hvor det vil 

være behov for implementering av ytterligere risikoreduserende tiltak: 



 

8 (30) ROS-ANALYSE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

 

Hendelser som havner i det røde området er vurdert som høy risiko. 

Risikoreduserende tiltak er normalt nødvendig. 

 

Hendelser som havner i det gule området er vurdert som betydelig risiko. 

Risikoreduserende tiltak bør normalt vurderes ut ifra ALARP-prinsippet1. 

 

Hendelser som havner i det grønne området er vurdert som lav risiko. 

Risikoreduserende tiltak er normalt ikke nødvendig. Hver fare med tilknyttede 

tiltak må likevel vurderes isolert. 

 

Sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens danner grunnlaget for å vurdere risiko. For hver 

uønsket hendelse/fare vurderes risiko etter risikomatrisen som vist under. Risikomatrisen gir en 

kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og bygger på resultater 

som fremgår av sjekklisten. Risikomatrisen vil benyttes til sammenstilling i ROS- analysens andre 

del. 

 

Figur 1: Risikomatrise. Konsekvens og sannsynlighet danner grunnlaget for risiko. Grønt felt viser 
ingen/lav risiko, gult felt viser middels risiko, og rødt felt viser høy/svært høy risiko. 

 

3.4 Usikkerhet i ROS-analyser 

Denne ROS-analysen er gjennomført på bakgrunn av eksisterende grunnlagsmateriale og 

konsekvensutredning. Dersom forutsetningene endres i etterkant eller variabler som tidligere 

ikke var kjent, gjøres kjent, vil dette kunne påvirke den gjennomførte ROS-analysen, og den bør 

da gjennomgå revisjon. 

 

ROS-analysen er utført på kommuneplannivå og vil følgelig ikke fange opp alle variabler og 

detaljer. 

 

Generelt vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. Kvantifisering av sannsynlighet og 

konsekvens vil også medføre usikkerhet da det mangler informasjon og metoder for å påvise 

hendelser som gir eksakte beregninger av sannsynlighet. 

 

  

      Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. Betydelig/ 

kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 

     

4. Meget 

sannsynlig/Periodevis, 

lengre varighet 

     

3. Sannsynlig/ 

flere enkelttilfeller  

     

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

     

1. Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
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4. DEL 1 – BESKRIVELSE OG RISIKOVURDERING 

4.1 Generelt om risiko i Frøya kommune 

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten. Selve Frøya ligger omkranset av mer enn 5400 

holmer og skjær. Det bor nå over 5000 mennesker i kommunen. Reisetid fra Trondheim til Frøya 

er på ca. 2 timer med bil, men man kan også reise med hurtigbåt og buss. Tettstedet Sistranda 

ligger øst på hovedøya og er det kommunale sentrumsområdet med offentlige kontorer, skoler og 

et variert tilbud innenfor handels- og servicenæringene.  

 

Frøya Brann & Redning (FBR) er et kommunalt brannvesen med samarbeide innenfor 

forebyggende og feiertjenesten med Hitra kommune. Kjernevirksomheten er brannforebyggende 

arbeide og brann- og redningsarbeid. Overordnet mål er rettet mot å forebygge branner, samt å 

redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker. Brannvesenets primæroppgave er i denne 

sammenheng: 

• Hindre at personer omkommer i brann. 

• Redusere antall omkomne i trafikken. 

• Tilsyn i særskilte brannobjekter som pleieinstitusjoner, overnattingssteder, 

forsamlingslokaler etc. 

• Gjennomføre feiing og tilsyn i bolig og fritidsbolig. 

• Gjennomføre forebyggende informasjons og motivasjonstiltak. 

• Ved brannutrykninger: brannslokking, livredning/røykdykking. 

• Ved andre ulykker: frigjøring av fastklemte personer. 

• Å være en instans hvor kommunens innbyggere kan henvende seg for å få råd og 

veiledning om brannforebyggende arbeid. 

 

FBR består av et deltidsmannskap på 34. Disse er fordelt på to depoter i øyrekka, Mausundvær 

og Sula med 6 mannskaper hver. En lokalstasjon på Nordskag med 6, og Sistranda 

hovedbrannstasjon med 16 mannskaper. 

 

Fastlandsforbindelse til Frøya går langs Fylkesvei 714 fra Orkanger gjennom Snillfjord til Sunde 

og videre gjennom den undersjøiske Hitratunnelen (264 meter under havet) og Frøyatunnelen 

(150 meter under havet). Dersom en eller begge av disse tunnelene er stengt vil innbyggerne på 

Frøya være uten vegforbindelse. På Frøya går Fylkesvei 716 fra sør til nord via Nordskag. Det går 

lokalbåt til øyene Sula og Mausund flere ganger daglig, noe sjeldnere til Froan. 

 

Kommunen startet sommeren 2017 arbeidene med en saneringsplan for avløp i spredt 

bebyggelse. Denne planen har som formål å sørge for et godt vannmiljø i alle vannresipienter på 

og rundt Frøya innen 2021, noe som er pålagt kommunen gjennom statlige direktiv.  

 

Skipstrafikken langs norskekysten passerer på utsiden av Frøya, noe som gjør området sårbart i 

forbindelse med skipsuhell og akutt forurensning. Det går skipsfarleder på østsiden av Frøya i 

tillegg til at det går ferger og hurtigbåter på nordsiden.  

 

I sommerhalvåret er det forholdsvis mye båttrafikk i kommunen, både i form av skipstrafikk og 

fergetransport mellom øyer, men også mange fritidsbåter som benytter seg av området. Den 

høye båttrafikken om sommeren gir økt risiko for uønskede hendelser til havs. Dette fordi 

område stedvis kan være utfordrende å navigere i, både på grunn av antallet personer og båter 

som ferdes i skjærgården og stedvis utfordrende farvann med skjær og grunner. 
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4.2 Temaområder som inngår i ROS-analysen 

Det er utarbeidet en liste med uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og som kan få 

konsekvenser for enten menneskers liv og helse, ytre miljø, økonomi, og/eller samfunnsviktige 

funksjoner. Listen er basert på planprogrammets temaliste for ROS, men omarbeidet noe som 

følger av dialog med kommunen underveis i planprosessen. 

 

Følgende temaområder er identifisert og vil bli analysert: 

Tabell 1: Liste med uønskede hendelser som er analysert. 

Nr. Uønsket hendelse 

Forurensning 

1 Radon (ID 1) 

2 Støy (næring og veg) (ID 2) 

3 Grunnforurensing (ID 3) 

4 Luftkvalitet (ID 4) 

5 Biologisk mangfold (ID 5) 

Klimatilpasning 

6 Stormflo og havnivåstigning (ID 6) 

7 Flom og overvann (ID 7) 

Levevilkår og folkehelse 

8 Stenging eller brudd på Frøyatunnelen (ID 8) 

9 Stenging eller brudd på øvrig vegnett (ID 9) 

10 Bortfall av strømforsyning (ID 10) 

11 Bortfall av vann- og avløpstjenester (ID 11) 

12 Manglende brannvannsforsyning (ID 12) 

13 Beredskap knyttet til utrykningstjenester (brann, ambulanse, politi) (ID 13) 

Naturrisiko 

14 Ras/skred/ustabil grunn (ID 14) 

15 Vind (ID 15) 

16 Skogbrann/lyngbrann (ID 16) 
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4.3 Temaområde – Forurensing 

Frøya har flere sårbare naturområder hvor det er registrert rødlistearter. Akutt forurensning vil 

kunne forekomme til havs og til lands i forbindelse med transport og anleggsarbeider. Dette vil 

kunne medføre skader på naturmiljøet. Hendelser tilknyttet akutt forurensning vurderes som 

sannsynlig, og vil i ytterste konsekvens medføre kritiske konsekvenser. 

4.3.1 Radon (ID 1) 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens strålevern har utarbeidet nasjonale 

aktsomhetskart for radon. Kartene er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om 

geologiske forhold. Aktsomhetskartet gir et grunnlag for en første vurdering av radonfare, men 

kan ikke brukes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkelte bygninger. Radon i inneluft avhenger 

ikke bare av geologiske forhold men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten 

av radonforebyggende tiltak. 

 

 

Figur 2: Kartutsnitt som viser aktsomhetsområder – Radon (NGU.no). 

 

Aktsomhetskartene viser at nærmest hele kommunen er vurdert i aktsomhetsområdet høy. På 

bakgrunn av aktsomhetskartleggingen må det tas høyde for at det er radon i grunnen som kan 

forårsake konsentrasjoner av radongasser i bygninger som overskrider anbefalte grenser for de 

foreslåtte nye utbyggingsområdene. 

 

Radon utgjør først og fremst risiko i forbindelse med langvarig eksponering og i bygninger 

beregnet på varig opphold. Langvarig eksponering for høye radonkonsentrasjoner i innendørsluft 

kan medføre økt risiko for utvikling av luftveissykdommer og kreft. 
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Vurdering av aktuelle tiltak 

Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 13-5 (2) krever for bygg beregnet for varig opphold at det 

gjennomføres tiltak mot inntrenging av radon. 

 

Risikoanalyse 

 

 

 

 

4.3.2 Støy (ID2) 

Støy er et alvorlig helseproblem for mange, og i mange kommuner er veitrafikken den største 

kilden til støy. Risiko tilknyttet støy avhenger av grad av eksponering. Ved å isolere støykildene 

slik at befolkningen ikke blir eksponert, er ikke støy nødvendigvis en fare. En støykilde som kan 

føre til langvarig eksponering av støy kan medføre alvorlige konsekvenser for liv og helse. 

 

Statens vegvesen har utarbeidet støyvarselkart som viser beregnede støysoner (rød 

(Lden>65dB) og gul (Lden>55dB)) langs riks- og fylkesveg (11). Støyvarselkartene viser en 

prognosesituasjon 15 – 20 år frem i tid. Støyvarselkartene viser at områdene langs Fv. 714 fra 

Frøyatunnelen til Dyrvik er mest utsatt for vegstøy. 

 

 

Figur 3: Kartutsnitt fra Støyvarselkart for Frøya kommune i 2030 (Kilde: Statens vegvesen). 

 

Helseskadelig eksponering for støy er i Frøya kommune vurdert som mindre sannsynlig, og 

vurderes å kunne medføre en viss fare for mindre personskader/belastende forhold. 

Konsekvensene vil kunne være mer omfattende lokal i avgrensede områder og bør følgelig 

vurderes mer detaljert i forbindelse med konkrete utbyggingsplaner for nye områder. 

 Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå 

Dagens situasjon 3 2 Gul 
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Figur 4: Oversikt over massetak og deponi. Massetaket ved Nordhammarvika er ikke lenger i drift, og det 
er opparbeidet et næringsområde på området. Det er foreslått ett nytt massedeponi ved flyplassen på 
Flatval. (Kilde: Direktoratet for Mineralforvaltning). 

 

Massedeponi og massetak på Frøya ligger i all hovedsak noe unna bebyggelse. Ev. nye 

masseuttak/deponi må ta hensyn til eksisterende bebyggelse, og det bør gjøres overordnede 

vurderinger i forhold til lokaliseringen av disse.  

 

Støy tilknyttet ulike havner på Frøya kan være en problemstilling som vil kunne dukke opp. For 

øvrig er det ikke støyende industri i Frøya kommune i særlig grad.  

 

Vurdering av aktuelle tiltak 

Det må gjennomføres mer detaljerte vurderinger av støyeksponering og aktuelle tiltak ved 

utbyggingsplaner som medfører økt risiko for dette. 

 

Risikoanalyse 

 

 

 

 

4.3.3 Grunnforurensning (ID 3) 

Miljødirektoratet har kartlagt omtrent 2500 steder i Norge for forurenset grunn. Det er registrert 

tre lokaliteter kategorisert med «Mistanke om forurensning». Disse er: 

• Burøs båtbyggeri 

• Tuvnes mek. verksted 

• Ørnli slip og mek. verksted 

 

 Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå 

Dagens situasjon 2 2 Grønn 



 

14 (30) ROS-ANALYSE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

Kommunalt deponi i Nordhammervik er registrert under kategori «Akseptabel forurensning med 

dagens areal- og resipientbruk».  

 

Det er ikke registret områder med alvorlig forurensning i Frøya kommune i dette kartgrunnlaget, 

noe som sannsynligvis skyldes manglende kartlegging. Det antas derfor at det allikevel vil 

forekomme ulike typer grunnforurensning i kommunen. Den gamle søppelfyllingen på Kvisten er 

mest sannsynlig forholdsvis sterkt grunnforurenset. I områder som tidligere har blitt benyttet til 

oppbevaring av drivstoff eller forskjellige typer kjemikalier kan dette ha lekket til grunnen. I deler 

av kommunen er det fritidsboliger og her kan det finnes nedgravde septiktanker, hvor lekkasje 

også kan ha forårsaket grunnforurensning. Det er flere områder i kommunen som benyttes til 

båtopplag og som havner. I disse områdene er det svært sannsynlig at det vil finnes 

grunnforurensning, eksempelvis fra kjemikalier bruk til vedlikehold av båter eller drivstoff. I 

vedlikehold av båter benyttes ofte kjemikalier og stoffer som kan være svært miljøskadelige. 

Omflytting av masser fra disse områdene kan medføre spredning av forurenset grunn. Ved 

nyetablering av områder for båtopplag vil dette kunne medføre risiko for avrenning fra forurenset 

grunn. 

 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 

Det vurderes som sannsynlig at det finnes områder i kommunen der det er forurenset grunn som 

ikke er kartlagt. Ved utbygging av nye områder vil dette kunne medføre risiko for spredning av 

forurenset grunn. Konsekvensene vurderes å være mindre alvorlige og kunne medføre lokale 

miljøskader. 

 

Vurdering av aktuelle tiltak 

Ved mistanke om grunnforurensning i planlagte utbyggingsområder må det gjennomføres 

prøvetaking og kartlegging, dersom det oppdages områder med grunnforurensning må det 

iverksettes avbøtende tiltak. Avfallsforskriften (12) stiller krav om levering og mottak av 

miljøskadelig (farlig) avfall, og avfall/lasterester fra skip. Båthavner har plikt til å motta 

driftsavfall fra båter. Kommunen har i forskriften ansvar for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud 

for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall. 

Alle kystkommuner skal utarbeide en felles avfallsplan for sine småbåthavner og private brygger, 

som skal godkjennes av Fylkesmannen. 

 

Risikoanalyse 

 

 

 

 

4.3.4 Luftkvalitet (ID 4) 

Biltrafikk, industriutslipp og vedfyring er de viktigste kildene til luftforurensning. Forurensningene 

er nitrogenoksider (særlig NO2) som kommer fra forbrenningsmotorer og vedfyring, samt 

svevestøv (PM 10) fra vegslitasje og piggdekkbruk. 

 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 

Det er ingen industrivirksomhet i Frøya som pr. i dag bidrar til betydelig luftforurensning. 

Årsdøgntrafikken i kommunen (Fv. 714) er også lav (i underkant av 2000 ÅDT) at kommunen 

ikke er plaget av luftforurensning av samme omfang som større norske byer er, spesielt på 

vinterstid. Kommunens topografi og beliggenhet nær havet er også faktorer som bidrar at 

luftforurensning vurderes som en mindre utfordring i Frøya en i byer. Forurensningsforskriften 

angir grenseverdier for maks-konsentrasjoner i utendørsluft for gitte midlingstider, og eventuelt 

antall tillatte overskridelser. Det er ikke kjent at dette overskrides i kommunen. 

 Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå 
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Det kan allikevel forekomme mindre lokal luftforurensning i enkelte områder, og kanskje også 

akutte punktutslipp, men dette er ikke kartlagt i analysen. Luftforurensning er vurdert som 

mindre sannsynlig og vil kun medføre få/små person- og miljøskader. 

 

Vurdering av aktuelle tiltak 

Ved utbyggingsplaner som kan medføre risiko for luftforurensning må dette kartlegges og 

eventuelle avbøtende tiltak vurderes. 

 

Klima- og miljødepartementet har vedtatt Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging- T-1520 (10), etter plan- og bygningsloven (1). T-1520 inneholder statlige 

anbefalinger for håndtering av luftkvalitet i kommunenes arealplanlegging, med hensikt å 

forebygge og redusere helseskadelige effekter av luftforurensning. Grensene oppført i T-1520 

skal legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse, blant annet ved 

etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. Følsom 

bebyggelse omfatter helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs 

idrettsanlegg, samt grønnstruktur. 

 

Risikoanalyse 

 

 

 

 

4.3.5 Biologisk mangfold (ID 5) 

Frøya innehar et rikt og spesielt kystlandskap. Kystlyngheia er et kulturlandskap som er skapt 

gjennom aktiv bruk. Frøya består av til sammen rundt 5400 øyer, holmer og skjær. En god del 

av dette er vernet gjennom Froan naturreservat og landskapsvernområde for å ta vare på dyr, 

planter og deres leveområder, og det særegne kystlandskapet. Sularevet, like utenfor øyrekka er 

en av verdens største forekomster av kaldtvannskorallrev.  

 

Reduksjon og oppsplitting av leveområder som en følge av økt utnyttelse av arealer og ressurser 

medfører at relativt urørte økosystemer stadig avtar. Veier, landbruk (jord- og skogbruk), vann- 

og vindkraftutbygging, nærings- og boligarealer, samt båtanlegg kan true eller føre til forringelse 

av det biologiske mangfoldet og sårbare rødlistearter. Utbygging av nye områder og endring av 

arealbruk medfører også risiko for introduksjon av uønskede svartelistede arter til nye områder.  

 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 

Det vurderes som sannsynlig at utbygging vil kunne medføre en viss fare for mindre, lokale 

skader i forbindelse med naturmiljø og biologisk mangfold. 

 

Vurdering av aktuelle tiltak 

Kommunens ansvar for å ivareta biologisk mangfold er regulert gjennom naturmangfoldloven. 

Det må i videre planarbeid utredes konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold ved 

utbygging og nye inngrep i uberørte naturområder. Ved planlegging av utbyggingstiltak må det 

stilles krav til å forhindre spredning av svartelistede arter, og disse må behandles på rett måte 

for å unngå spredning.   

 

Risikoanalyse 
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Dagens situasjon 2 2 Grønn 
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4.4 Temaområde – Klimatilpasning 

4.4.1 Stormflo og havnivåstigning (ID 6) 

NVEs aktsomhetskart for flom viser at det er flere områder i kommunen som vil kunne bli berørt 

av økt vannstand ved stormflo og havnivåstigning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB) publiserte i 2016 en veileder for hvordan man skal ta hensyn til framtidig 

havnivåendring og stormflo i kommunal planlegging, "Havnivåstigning og stormflo - 

samfunnssikkerhet i kommunal planlegging". 

 

Tallene gjelder øst i Frøya kommune. Utgangspunktet for modellene er Sistranda.  

 2041-2060 2081-2100 2100 

Lavt utslipp (RCP2.6) 10 cm 

(-1 － 22 cm) 

13 cm 

(-6 － 33 cm) 

14 cm 

(-7 － 34 cm) 

Redusert utslipp 

(RCP4.5) 

12 cm 

(0 － 23 cm) 

22 cm 

(1 － 42 cm) 

24 cm 

(0 － 47 cm) 

Høyt utslipp (RCP8.5) 15 cm 

(3 － 28 cm) 

38 cm 

(14 － 63 cm) 

42 cm 

(14 － 72 cm) 

Figur 5: Tabellen presenterer framskrivinger for framtidig havnivå for årene fram til 2100 sammenlignet 
med perioden 1996-2005. Tabellen viser framskrivingenes middelverdier samt nedre og øvre grense for 
det sannsynlige intervallet for havnivåendringene (Kilde: Kartverket) 

 

Kartverket har nylig lansert data og et nytt verktøy som skal hjelpe norske kommuner i 

arealplanleggingen. Kartet fins her: https://kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/   

 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 

Stormflo og havnivåstigning vurderes som sannsynlig og vurderes å kunne medføre omfattende 

konsekvenser og belastende forhold for en gruppe mennesker. Dette gjelder både infrastruktur 

og bebyggelse langs sjøen.  

 

Vurdering av aktuelle tiltak 

Frøya kommune bør utarbeide egne kart for områder som vil bli berørt av fremtidig 

havnivåstigning. Her kan Kartverkets nylig etablerte verktøy brukes på en mer detaljert måte. 

Kartene bør ta hensyn til fremtidig stormflonivå og bølgeoppskylling som vil komme som et 

tillegg. Kartene ville være ment som illustrasjoner på hvordan havnivåstigning kan ramme. I 

detaljreguleringer vil nøyere vurdering og beregning måtte gjennomføres. Som et minimum bør 

det innarbeides saksbehandlingsrutiner som sikrer at dette blir fulgt opp både i plan- og 

byggesaker.  

 

Risikoanalyse 

 

 

 

 

4.4.2 Flom og overvann (ID 7) 

Frøya som øykommune er uten større vassdrag tilknyttet kommunen. Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) har utarbeidet egne aktsomhetskart som viser arealer som kan være 

utsatt for flomfare, og disse kan legges inn som hensynssone i plankartet. Ved utbygging 

innenfor disse områdene bør reell flomfare vurderes nærmere. Aktsomhetskart for Frøya 

kommune sine arealer omfatter i hovedsak områder utsatt for flom i forbindelse med stormflo og 

havnivåstigning.  
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Figur 6: Aktsomhetskart for flomfare – Frøya øst, Inntian og Uttian (Kilde: NVE.no). 

 

Overvann 

Klimaendringer medfører økte og kraftigere nedbørsmengder, både i intensitet og volum. 

Overflatevann i form av nedbør og smeltevann byr på utfordringer, særlig i tettbebygde områder 

med en høy andel av harde flater. Her vil vannet renne mot de laveste punktene, heller enn 

gradvis å bli tatt opp i terrenget. Dette medfører en risiko for flomskader og vanninntrenging i 

bygg, tilbakeslag fra kommunalt vann- og avløpsnett og spredning av forurenset vann eller 

grunnforurensning mot sårbare områder.  

 

Nedbygging av myrområder vil også kunne gi konsekvenser som følger av at slike områder er 

viktige naturlige fordrøyningsanlegg for overvann.  

 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 

Hendelser med omfattende konsekvenser tilknyttet flom i kommunen vurderes som mindre 

sannsynlig. Det vurderes som sannsynlig at det vil forekomme en økning i ekstrem nedbør i 

fremtiden og at dette vil kunne by på utfordringer for systemene som er etablert for å håndtere 

overflatevannet. Konsekvensene av ekstrem nedbør vil være stedsspesifikke og avhengig av 

hvilke løsninger som er etablert for håndtering av overvann. I tettbebygde områder vil overvann 

og manglende eller ikke-tilstrekkelige løsninger for å håndtere dette kunne medføre flom, 

bygningsskader, redusert fremkommelighet og føre til at systemer for infrastruktur eller 

tjenesteyting settes ut av drift over lengre tid og omfattende økonomiske skader. 
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Ved utbygging nær sårbare natur- og kulturmiljøer vil overvannsflommer i ytterste konsekvens 

kunne medføre kritiske skader på miljø. 

 

Vurdering av aktuelle tiltak 

Ved utbygging innenfor aktsomhetsområder og hensynssoner for flom må det gjøres detaljerte 

vurderinger av flomrisiko som omfatter kartlegging av flomveger og aktuelle risikoreduserende 

tiltak. NVE har utarbeidet veilederen "Flomfare langs bekker" som gir råd om hvordan man kan 

identifisere og kartlegge flomutsatte områder. 

 

Ved utbygging i nye områder må det vurderes løsninger for håndtering av overvann som ikke 

medfører risiko for omkringliggende områder. Aktuelle avbøtende tiltak kan omfatte: 

• Gjenåpne bekker som er lagt i rør 

• Flomveier som samler og leder vannet bort 

• Etablering av grøntområder som drener vann og kan oversvømmes. Eksempelvis 

lekeplasser og fotballbaner 

• Frakopling av takrenner og nedløp 

• Grønne tak og vegger på bygninger 

• Infiltrasjonsgrøfter og regnbed (fordrøyningstiltak) 

 

Forebygging med en mer tilrettelagt infrastruktur som tar høyde for kraftige regnbyger vil 

redusere konsekvensene av flom. Pågående prosjekt med utbedring av vann- og avløpsnett må 

hensynta dette. Det må innarbeides saksbehandlingsrutiner for håndtering av overvann ved flom 

fra snøsmelting og styrtregn i plan-, dispensasjons- og byggesaker.  

 

Risikoanalyse 

 

 

 

 

4.5 Temaområde – Levevilkår og folkehelse 

Skader eller brudd på viktig infrastruktur vil kunne medføre svikt i kommunens 

tjenesteleveranser. I Frøya kommune er det særlig vegnett, elektrisitetsforsyning, vann- og 

avløpstjenester og tilgang på brannvann som utgjør viktige deler av den kommunale 

infrastrukturen. 

 

4.5.1 Frøyatunnelen (ID 8) 

Frøya kommune har kun én vegforbindelse til fastlandet via Fv. 714 over Hitra. Frøyatunnelen 

(undersjøisk tunnel mellom Frøya og Hitra) er 5 305 meter lang, og har en maks stigning på 

opptil 10 %. Tunnelen har en beregnet gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 1940.  

 

Det har vært flere ulykker i tunnelen, deriblant en dødsulykke.  
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Figur 7: Trafikkulykkeregistreringer. Det er registrert til sammen 6 ulykker i tunnelen, hvorav en 
dødsulykke (Kilde: NDVB.no) 

 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 

Undersjøiske tunneler er generelt veldig sårbare i forhold til trafikkulykker, og hendelser i slike 

tunneler kan få katastrofale konsekvenser som følger av vanskelige stigningsforhold og 

røykutvikling.  

 

Hendelser som fører til stenging eller brudd på tunnelen vil kunne medføre at hele kommunen vil 

være uten vegforbindelse. Vegnettet har en lav ÅDT (en del høyere i forbindelse helger og ferier). 

Tungtransportandelen er forholdsvis høy (22%), blant annet som følger av laksetransporten fra 

Frøya. Trafikkulykke i tunnel der trailer er involvert vil kunne få enda større negativt utfall i 

forhold til både omfang og skade på tunnel.  

 

Tunnelen tilfredsstiller ikke dagens krav, og det er en økning i antall transporter med farlig gods. 

 

Stengning av, eller brudd på vegnettet gjennom tunnelen vurderes som sannsynlig, og 

konsekvensene er vurdert å kunne medføre risiko for alvorlige personskader/belastende forhold 

for en gruppe personer. Dette vurderes av brannvesenet på Frøya som svært sannsynlig og med 

svært alvorlige samfunnskonsekvenser. Frøyatunnelen er dessuten en av 41 tunneler i Norge 

vurdert som høyrisikotunnel og tilfredsstiller i dag ikke krav i forskrift. 
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Vurdering av aktuelle tiltak 

Tunnelen er ikke brannventilert, og vegeier må oppgradere i henhold til dagens krav. En mer 

generell utbedring av tunnelen og sikkerheten i denne, herunder blant annet 

belysning/lyssetting, elektroinstallasjoner, nødstrømsaggregat for strømsvikt og 

sikkerhetssystemer, må også med i denne oppgraderingen. Det bør også vurderes en eventuell 

oppgradering av vegen til riksvei. 

 

Fartsnivået anses å være høyt, og det må gjøres grep som gjør at dette går ned, f.eks. 

strekningskontroller, eller annen type trafikkovervåkning for å redusere farten gjennom tunnelen. 

 

Et beredskapsferjeleie vil kunne være med på sikre en viss trafikkflyt til og fra øya.  

 

For øvrig er det begrensede beredskapsmuligheter. Langvarig stengning i tunnelen vil få svært 

store samfunnsmessige konsekvenser.  

 

Risikoanalyse 

 

 

 

 

4.5.2 Stenging eller brudd på øvrig vegnett (ID 9) 

Det øvrige vegnettet til og fra Frøya er også sårbart. Hitratunnelen (undersjøisk tunnel mellom 

Hitra og fastlandet) er 5 645 meter lang, og har en maks stigning på opptil 10 %. Mot fastlandet 

går denne forbindelsen med fylling og bru mellom øya Hemnskjel og Sunde på fastlandet.  

 

Fv. 714 fra tunnelen og nordover forbi Sistranda mot Dyrvik har høyest trafikkbelastning i 

kommunen og en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 1940.  

 

 

Figur 8: Vegnettet i Frøya kommune. Mørk grønne linjer viser vegstrekninger med ÅDT>2000 (Kilde: 
NDVB.no) 
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Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 

Det kan være flere typer hendelser som medfører at vegnettet eller de undersjøiske tunnelene 

stenges for trafikk. Samme forhold som beskrevet ovenfor for Frøyatunnelen gjelder også for 

Hitratunnelen, som dessuten er mer trafikkert. Hendelser som fører til stenging eller brudd på 

vegnett vil kunne medføre at både Frøya og Hitra vil være uten vegforbindelse til fastlandet.  

 

Stenging av eller brudd på vegnettet vurderes som sannsynlig, og konsekvensene er vurdert å 

kunne medføre risiko for alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe personer. 

 

Vurdering av aktuelle tiltak 

Det må vurderes å gjøre samme tiltak på Hitratunnelen som dem som er beskrevet ovenfor for 

Frøyatunnelen. Standardheving og tiltak på bruer må også vurderes nærmere. Vegeier står 

sentralt i dette standardhevingsarbeidet.  

 

Risikoanalyse 

 

 

 

4.5.3 Bortfall av strømforsyning (ID 10) 

Frøya blir forsynt med strøm både via kabler i Frøyatunnelen og kabler langs sjøbunnen. Kablene 

i tunnelen er nedgravd og ligger forholdvis trygt til i forhold til ev. brannhendelser i tunnelen. Det 

går totalt tre sjøkabler til Frøya, men det opplyses fra Trøndernett at det er planer om å fjerne to 

av disse.  

 

Til Sula og Mausund går det to linjer, slik at det ved brudd på den ene kan strømmen sendes 

med den andre. For øvrige øysamfunn er det bare en linje som går.  

 

Det er i dag et nødaggregat på Frøya sykehjem som fungerer når strømmen går. Statens 

vegvesen har også et nødaggregat på Hitra/Frøya til bruk for tunnelene.  

 

I forbindelse med en ev. etablering av Frøya vindmøllepark, vil det bli sett på nye nettsystemer 

til og fra Frøya, og det ligger an til en stor oppgradering av elektriske anlegg.  

 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 

Frøya, Sula og Mausund har flere alternativer når det gjelder strømforsyning, og for disse øyene 

anses situasjonen som holdbar. For de øvrige øysamfunnene er situasjonen noe mer kritisk og 

brudd på linja vil få negative konsekvenser.  

 

Klima- og værmessige forhold gjør at beredskapen i forhold til strømkabler allikevel må settes på 

dagsordenen. Mindre strømbrudd inntreffer flere ganger årlig. Det bør gjennomføres tiltak for å 

sikre linjer, spesielt de som går med luftspenn.  

 

Vurdering av aktuelle tiltak 

• Legge kabler under bakken. 

• Hogst av trær langs linja.  

• Oppgradering av elektriske anlegg.  

• Tilsyn. 
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22 (30) ROS-ANALYSE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

Risikoanalyse 

 

 

 

 

4.5.4 Bortfall av vann- og avløpstjenester (ID 11) 

Frøya kommune har utført en egen risiko og sårbarhetsanalyse for vannforsyningen i kommunen 

og avdekket hendelser som kan utgjøre en fare for vannkvalitet, leveringssikkerhet, omdømme, 

liv og helse, samt materielle skader. Det ble utarbeidet en liste på 21 uønskede hendelser, 

hvorav 11 ble vurdert til høy-, 4 til middels-, og 6 til lav risiko. 

 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 

Utfordringene som er avdekket i analysen spenner over et vidt område. Det er blant annet tatt 

opp begrenset kildekapasitet, behov for å øke kapasitet i høydebasseng, behov for brannsikring 

av vannbehandlingsanlegget, behov for å skille utstyr som brukes til arbeid med vann og avløp, 

problemer med at personell jobber innenfor begge felt, samt andre hendelser med fare for 

forurensning på vannforsyningsnettet. Rekruttering av personell og overføring av kompetanse før 

personell med lang erfaring går av med pensjon er også belyst. 

 

Flere av de uønskede hendelser er ivaretatt i kommunens beredskapsplan for vannforsyningen. 

Det er i tillegg identifisert 21 risikoreduserende tiltak. Blant disse er det både investeringstiltak, 

utredninger og behov for å utarbeide nye rutiner samt å gjennomgå de eksisterende rutinene. 

 

Vurdering av aktuelle tiltak 

Noen prosjekter for tiltak er startet opp, med blant annet utbygging av Bremnestuva 

høydebasseng. Tiltaket med tilknytning til Hamarvik vannverk som reservevannkilde vil redusere 

risikoen ved flere av hendelsene tilknyttet vannbehandlingsanlegget.  

 

Kommunen har i dag to medarbeidere ved vannverket som snarlig går av med pensjon. Disse 

sitter på essensiell kompetanse og erfaring. Kommunen har opplevd det vanskelig å rekruttere 

nye medarbeidere innen sektoren og det er foreslått tiltak for å bedre dette. Det er også svært 

viktig at det settes av tid til en god kompetanseoverføring ved nyansettelser.  

 

Egen ROS-analyse for vannforsyning vil legge grunnlaget for en tiltaksplan med allokerte 

kostnader fordelt utover en angitt tidsperiode. Dette brukes videre i kommende prosjekt med 

hovedplan for vannforsyning.  

 

ROS-analysen har også gitt utgangspunkt for oppdatering av beredskapsplanen.  

 

Risikoanalyse 

 

 

 

 

4.5.5 Manglende brannvannsforsyning (ID 12) 

Det er gjennomført en utredning av brann- og beredskapssituasjonen på Frøya i forbindelse med 

en ev. sammenslåing av Frøya brann og redning og Trøndelag brann og redning. Denne peker på 

at Frøya er vidstrakt og utfordrende både logistikkmessig og værmessig, og at det er utfordrende 

å levere en forskriftsmessig tjeneste hvor kapasitet og ressurser står i forhold til behovet.  
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Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 

Bortfall av vann- og avløpstjenester for deler av kommunen i en kortere periode vurderes som 

meget sannsynlig, og vil kunne medføre kritiske konsekvenser ved manglende tilgang på 

brannvann. 

 

Vurdering av aktuelle tiltak 

• Ny brannstasjon nærmere sykehjemmet, for å kunne rykke ut raskere dit om en 

storbrann skulle oppstå. 

• Anskaffelse av en tankbil for å sikre vanntilførsel ved startfasen av en innsats. 

• I forbindelse med utbygging av nye områder må VA-nettet utbedres slik krav til 

slukkevann tilfredsstilles. Utbygging må ha tilfredsstillende trykk og kapasitet for 

brannsikkerhet for slukkeberedskap og må tilfredsstille kravene til slukkevannstilknytning 

i PBL § 27-1/TEK17. 

• Generell oppgradering av ledningsnettet.  

 

Risikoanalyse 

 

 

 

 

4.5.6 Beredskap knyttet til utrykningstjenester (brann, ambulanse, politi) (ID 13) 

Kvaliteten på utrykningstjenestene varierer geografisk sett, og i kommunen er det kun «generell 

beredskap». Alle vakter er i beredskap når det gjelder brann. Politi er ikke tilgjengelig på 

nattestid på Frøya. Det er redusert beredskap når det gjelder ambulanse. Generelt ligger det mye 

ansvar på lokalt brannvesen.  

 

Det er kun mannskap tilknyttet lager i øyrekka. 

 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 

Store materielle skader ved brann, forsinket hjelp til syke/ skadde, forverring av sykdom/ skade, 

død. 

 

Store avstander fra stasjon til ytterkantene i kommunen: Titran og øyrekka. 

 

Vurdering av aktuelle tiltak 

• Tilgang på båter som går uansett værforhold 

• Opplæring/ øvelser og tilgang på nødvendig utstyr for fastboende. 

• Må ligge avtaler for båttransport til grunn for å møte kravene til beredskap. Kanskje kan 

dette håndteres fra andre kommuner ang. Froan/Halten.  

 

Risikoanalyse 

 

 

 

4.6 Temaområde - Naturrisiko 

4.6.1 Ras/skred/ustabil grunn (ID 14) 

Ras/skred 
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Det er til sammen registrert fire skred/ras-hendelser i Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin 

database over skredhendelser i Norge (Skrednett) for Frøya kommune.  

 

I NVE sine aktsomhetskart for skred er det registret noen mindre aktsomhetsområder for skred 

på Frøya (figur 9). 

 

Figur 9: Kartutsnitt over aktsomhetsområder for skred (rødmarkerte områder) i Frøya kommune (Kilde: 
NVE). 

 

Grunnforhold 

NGU sine løsmassekart viser at store deler av kommunen er preget av områder med bart fjell og 

stedvis tynt løsmassedekke. Det er også flere områder preget av torv- og myrområder. Enkelte 

steder på øst-/sørøstsiden av Frøya viser løsmassekartene områder med marine avsetninger 

(områder med blå farge i figur 10). Dette er områder der det finnes finkornete marine 

avsetninger som også omfatter leire og kvikkleire. Kvikkleire dannes når salt vaskes på grunn av 

bevegelse i grunnvannet. Dette kan medføre at den faste leira omdannes til kvikkleire som kan 

føre til løsmasseskred. Kvikkleireskred oppfører seg annerledes enn andre skred, ved at grunnen 

plutselig kan endre karakter til suppe, ved at skredmassene kan flyte langt avgårde, og ved at 

skredet kan forplante seg bakover og sidevegs. Kvikkleireskred kan utløses ved graving, erosjon 

og massedeponering. 



 

ROS-ANALYSE 25 (30) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

 

Figur 10: Løsmassekart for Frøya kommune (Kilde: NGU). 

 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 

Generelt er det liten risiko for ras og skred i Frøya i kommune, men i forbindelse med utbygging 

innenfor aktsomhetsområder for skred bør det gjøres egne vurderinger av risiko for ulike typer 

skred, herunder også steinsprang. Eksisterende skjæringer kan også teoretisk være rasutsatt 

uten at dette er blitt fanget opp i NGU-kartet.  

 

Det er ikke identifisert faresoner for kvikkleire i kommunen, men det kan ikke utelukkes at det i 

fremtiden vil kunne inntreffe løsmasse/kvikkleire-skred. Hendelsen vurderes som sannsynlig og 

vil kunne medføre alvorlige konsekvenser. 

 

Vurdering av aktuelle tiltak 

Ved utbygging i eller nært skredutsatte områder må det gjøres en detaljert vurdering av 

skredrisiko, herunder også steinsprang og vurdere behov for aktuelle sikringstiltak. 

 

Vegutbygginger må vurdere behovet for ev. fanggrøfter ved lokalisering av veg i skjæringer. 

 

Ved utbygging i områder som kan medføre risiko for påvirkning av områdestabiliteten må det 

gjennomføres detaljerte grunnundersøkelser og eventuelle avbøtende tiltak. 

 

Risikoanalyse 

 

 

 

 

 
  

 Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå 

Dagens situasjon 3 4 Gul 
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4.6.2 Vind/uvær (ID 15) 

Frøya er med sin beliggenhet vindutsatt i tillegg til å ha et forholdsvis raskt skiftende vær.  

 

 

Figur 11: Figuren viser målte vindhastigheter på Sula i 2017. 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 

Generelt veldig sannsynlig – konsekvensen vil hovedsakelig kunne bli materielle skader, og i 

tillegg langvarig strømbrudd.  

 

Vurdering av aktuelle tiltak 

• Vurdere hvorvidt nye bygg kan ha konsekvenser for vindforholdene. Vindskjerming og 

klimatiltak mht. lokalisering av uteoppholdsareal.  

• Hvordan nye bygg/tiltak skal plasseres og konstrueres i forhold til vindeksponering.  

 

Risikoanalyse 

 

 

 
 

4.6.3 Skogbrann/lyngbrann (ID 16) 

Dette temaet ble omfattende behandlet og vurdert i ROS-analysen fra 2015. Årsak kan være at 

bråtebrann som kommer ut av kontroll.  

 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser 

Ødeleggelse på skog og bygninger.  

 

Vurdering av aktuelle tiltak 

• Forebyggende arbeid fra brannvesen rundt forbud mot åpen ild ved tørke/ bålforbud. 

• Tilgjengelig brannutstyr til store utmarksbranner. 

• Kompetanse på innsatsledelse. 

 Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå 

Dagens situasjon 3 2 Gul 
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• Beredskapsanalyse ved krise 

• Kompetanse og øvelse på beredskapsledelse/stabsøvelse på krisehendelser 

• Tilrettelegge for trygge bålplasser 

 

Risikoanalyse 

 

 

 

 
  

 Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå 

Dagens situasjon 3 3 Gul 
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5. RISIKOANALYSE 

5.1 Sammenstilling av risikoforhold 

De aktuelle risikoforholdene som er vurdert for kommunes totalareal er gitt en sannsynlighet og 

en konsekvens beskriver risikonivået. Tallene i matrisene tilsvarer ID-nummeret for hver enkelt 

hendelse presentert i figur 1 på side 8. 

 

 

5.2 Konklusjoner 

Det er totalt identifisert og vurdert 16 aktuelle risikoforhold/uønskede hendelser i ROS-analysen. 

2 av hendelsene vurderes som akseptabel risiko, 10 av hendelsene vurderes som middels risiko 

og til at det bør vurderes avbøtende tiltak og 4 av hendelsene vurderes som uakseptabel risiko 

med behov for avbøtende tiltak. Den generelle delen vurderer risiko på et overordnet nivå for 

hele kommunen.  

 

I Frøya kommune er det spesielt infrastrukturen som gjør kommunene sårbar. Hendelser 

tilknyttet bortfall og skader på vegnett/tunnel, vann- og avløpstjenester, og brannvann vurderes 

sammen med forholdet til framtidig havnivåstigning og stormflo å utgjøre høyest risiko. Den 

generelle beredskapssituasjonen for brann, utrykning, ambulanse og politi anses også som 

sårbart, og for disse bør det gjøres avbøtende tiltak som forbedrer beredskapsforholdene.  

 

  

      Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. Betydelig/ 

kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 

     

4. Meget 

sannsynlig/Periodevis, 

lengre varighet 

  6, 12   

3. Sannsynlig/ 

flere enkelttilfeller  

 1, 3, 5, 15 7, 10, 11, 

16 

13, 14 8, 9 

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

 2, 4    

1. Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
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6. KILDER  

Forslag til revidert kommuneplanens areadel 

Plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Plan- og bygningsloven -pbl. LOV-2008-06-27-71 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

2008. 

 

Direktoratet for byggkvalitet. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Direktoratet for 

byggkvalitet, 2017. 

 

Standard Norge. NS 5814 Krav til risikovurderinger. Lysaker: Standard Norge, 2008. 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. 

Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2011. 

 

Frøya kommunes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2015.  

 

Frøya kommunale vannverk: ROS-analyse 2018. 

 

Bakgrunnsmateriell kommunestyremøte Frøya 2017-01-26: Utredning sammenslåing FBR og 

TBRT.  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat. Rettleiar: Flaumfare langs bekker - Råd og tips om 

kartlegging. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat, 2015. 

 

Klimatilpasning Norge. Havnivåstigning - estimater av fremtidig havnivåstigning i norske 

kystkommuner (rev.utgave). Miljødirektoratet, 2009. 

 

Klima- og miljødepartementet. Naturmangfoldloven. Lov om forvaltning av naturens mangfold. 

Klima- og miljødepartementet, 2009. 

 

Klima- og miljøverndepartementet.. Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

(T-1520). Klima- og miljøverndepartementet, 2012. 

 

Statens vegvesen. Støyvarselkart Frøya. 

 

Klima- og miljødepartementet. Avfallsforskriften. Forskrift om gjenvinning og behandling av 

avfall. Klima- og miljødepartementet, 2004. 

 

Nettsteder: 

https://www.Froya.kommune.no/  

www.nvdb.no  

https://www.dsb.no/  

http://www.miljostatus.no/kart/  

https://www.vegvesen.no/vegkart/  

https://www.atlas.nve.no/   

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ 

http://www.skrednett.no/  

https://www.ngu.no   
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https://www.naturbase.no   

https://www.artskart.artsdatabanken.no/FaneArtSok.aspx   

http://www.norskeutslipp.no  

https://www.lovdata.no   

https://www.finn.no   

https://www.maps.google.com   

https://www.norgeskart.no   

https://www.norgeibilder.no  

www.miljostatus.no/kart 
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U ttal el se kom m u n epl an en s areal del , F røya
Sam m en drag

FNF Trøndelag ber om at følgende områder i sjø blir klassifisert som natur - og friluftsområder :

• Frøya sørvest: Sjøarealet i kystsonen mellom Aunvågen og Ommaholmen
• Område mellom Kya – Toskjæret og Hillbåskjæret

I n n l edn in g

I denne uttalelsen ønsker vi å fokusere på tildeling av arealformål i kystsonen. Frøya er en stor
oppdrettskommune, og har store arealressurser i sjøen som er attraktive for en rekke næringer, men
som også er verdifulle fellesgoder (kan også være næringer) . Eksempler på fellesgodene er tilgang på
attraktive områder til fritids - og nærings fiske, ferdsel, friluftsliv og naturopplevelser. Naturens
egenverdi må også inkluderes her. Kommuneplanens arealdel er det viktigste verktøyet vi kan bruke
for å få en bala nse mellom de marine næringenes behov og fellesgodene . Regjeringens målsetning
om vekst i oppdrettsnæringen gjør at arealkonfliktene i kystsonen vil øke. En annen faktor som vil
bidra til dette er at v i får stadig mer tid og penger til å bruke på fritiden vå r – friluftsliv og
naturopplevelser blir mer populært , og en stadig voksende økoturisme næring trenger også
natur opplevelser de kan selge .

I utgangspunktet ønsker vi at Frøya går bort fra prinsippet om at man tildeler spesifikke arealformål i
sjø på små arealer for så å gi det meste av arealet en s tatus som flerbruksområde som inkluderer
akvakulturformål. Dette prinsippet gjør at det er vanske lig å medvirke i planprosesser og i andre
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arealtildelingsprosesser (f. eks ved akvakultursøknader). Vi stiller oss bak betraktningene i rapporten 

«Hvordan planlegges kystsonen?» utgitt av Nofima i 20171. På side 33 står det:  

«Enkelte av sektormyndighetene forteller at det erfaringsmessig oppstår flere konflikter ved søknad om 

akvakulturtillatelse i områder hvor kommunene ikke har prioritert mellom ulike formål. En anbefaling fra 

sektormyndigheter er altså at flerbruksområder med A ikke bør være for store, altså slik at de kan regnes som 

uplanlagte.» 

 

Forslag til nye natur- og friluftsområder 

Frøya kommune har mange områder med store friluftsverdier. Ikke minst knyttet til spesielle 

opplevelser man kan finne på kysten. Å gå på tur for å oppleve ro, stillhet og være i urørt natur er en 

hovedmotivasjon for flest av de spurte i natur- og miljøbarometeret for 20172. Dette fordrer at vi tar 

vare på natur som fremstår som uberørt for å fortsatt kunne tilby et friluftsliv som flesteparten 

etterspør.  

I tillegg har Frøya med sine mange holmer og skjær et rikt biomangfold. Spesielt finnes det stor 

artsrikdom og gode naturgitte forhold for fugler som er tilknyttet marine økosystem. En fjerdedel av 

alle sjøfugler som hekker i Europa hører hjemme i Norske farvann. Norske bestander av pelagiske 

sjøfugler har gått kraftig tilbake de senere år3, spesielt i Sør-Norge, og derfor bør kommunen ta sin 

del av ansvaret for at artenes leve- og hekkeområder blir ivaretatt. Et poeng som også kan nevnes er 

at det i oppdrettsnæringa årlig blir søkt om å felle sjøfugl som blir ansett som skadedyr, derfor er det 

ekstra viktig at vi ivaretar leveområder innenfor artenes naturlige utbredelsesområde. I Frøya 

kommunes samfunnsdel står det: «Kommunen skal forvalte og ta vare på mangfoldet av arter og 

landskap, og ha en bærekraftig bruk av naturressursene». Dette vil vi henstille til at kommunen tar på 

alvor og viser handling når arealressursene nå skal fordeles. 

I denne planprosessen vil vi oppfordre Frøya kommune til å klassifisere slike attraktive friluftsarealer 

som natur- og friluftsområder, hvor inngrep som oppleves som permanente ikke får planhjemmel til 

etablering. Store deler av Frøya kommune har et oppdrettsanlegg liggende rett utenfor 

fjæresteinene. Dette kan være med på å begrense friluftsverdien i området ved at opplevelsen av 

urørthet forsvinner, dyr og fugleliv er heller ikke like rikt i områdene rundt anleggene4, og det kan 

legge restriksjoner på fritidsfiske.  

Det er noen områder i kommunen hvor det i dag ikke finnes oppdrettsvirksomhet, og som i tillegg har 

blitt klassifiserte med viktig eller svært viktig verdi for friluftslivet. Her bør det tildeles arealformål 

som ikke inkluderer akvakultur for at områdenes verdi skal opprettholdes i det lange løp. Dette vil 

være konfliktdempende, og man vil unngå at protestene mot f. eks oppdrettsetableringer kommer i 

prosesser hvor kravene til medvirkning og utredning ikke er like strenge.  

Vi ber om at følgende områder får et arealformål eller en hensynssone for å ivareta natur og 

friluftsliv:  

                                                           
1 https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/11659/article.pdf?sequence=2 
2 https://www.norskfriluftsliv.no/natur-miljobarometer-2017/ 
3 http://www.seapop.no/opencms/export/sites/SEAPOP/no/filer/pdf/arsbrosjyrer/SEAPOP-arsbrosjyre-2016-
web.pdf 
4 http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M452/M452.pdf 
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Frøya sørvest: Kystsonen mellom Aunvågen og Ommaholmen 

 

Figur 1: Blått felt er vårt forslag til areal som bør klassifiseres som natur- og friluftsområde. Røde felt er viktige og svært 
viktige friluftsområder. Kilde: Naturbase.no 

Dette området dekker flere viktige friluftsområder og et svært viktig friluftsområde. Her er det gode 

muligheter for å bedrive et mangfoldig friluftsliv med turgåing, kajakk/båtliv, og det er et svært rikt 

fugleliv her. Det er god tilgjengelighet til strandsonen her, og det er ingen ferdselsrestriksjoner i 

sjøen. Det finnes også mange hytter og fritidsboliger i området.   

Ved å unnta dette området fra oppdrettsvirksomhet vil man også hjelpe levekårene for sjøørreten 

som gyter i Blakstadvassdraget. Denne oppholder seg som regel i kyst og fjordstrøk nær gyteelva, og 

vil ha godt av å ikke ha oppdrett i nærheten som kan bidra til unødig høyt lusepåslag. Når kommunen 

har iverksatt biotopforbedrende tiltak i elva ved å fjerne vandringshinderet under Buaveien så bør 

det også følges opp på andre måter. Vi mener det vil være et godt tiltak å bevare dette som en 

oppdrettsfri sone.  

Man vil også ivareta fuglelivet bedre ved å definere dette som et naturområde. Eksempelvis kjenner 

vi til at det hekker hubro i nærheten her, og at det er blitt observert hubro rett sør for Ilsøya 

tidligere. Arten er sterkt truet på den norske rødlista, og dermed må vi jobbe for at bestanden skal 

komme opp på et bærekraftig nivå. For at dette skal skje er den avhengig av å ha gode arealer den 

kan etablere seg på utenom minimumsområdene hvor den nå hekker. Vi mener at det finnes gode 

biotoper innenfor dette området som kan egne seg, men det fordrer at områdene blir unntatt fra 

arealinngrep som virker fortrengende.  
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Kya – Toskjæret – Hilbåskjæret 

 

 

Figur 2: Blått omriss er vårt forslag til areal som bør klassifiseres som naturområde. Lyseblå felt er områder som allerede har 
status som naturområder i kommuneplanens arealdel. Kilde: KPA Frøya 2011. 

Her foreslår vi et større naturområde som kan ses på som en styrking av de allerede klassifiserte 

naturområdene vi ser. Et stort naturområde som inkluderer allerede «vernede» arealer vil være mer 

robust mot forstyrrelser.  

 

 

 

Marius Nilsen 

Koordinator 

FNF Trøndelag 

Dokumentet er elektronisk godkjent 



1 

 

 

Innspill til rulleringa av kommuneplanens arealdel, 2018. 

Noen overordna synspunkt 
 

Johan G Foss 

 

1. Skal vi bygge samfunn, må vi tenke kvalitet, ikke bare kvantitet 
Frøya er i dag en presskommune. Er mer press det en presskommune trenger mest av? Dette 

er et aktuelt spørsmål å stille i forbindelse med rullering av kommuneplanen.  

 For utkantkommuner er utbyggingspress et luksusproblem. Men også luksusproblem må 

handteres med forstand, om det skal bli til det beste for samfunnet. I utviklingssammenheng 

fokuseres det på kvantitet, lite på kvalitet. Stedets kvaliteter, de verdiene vi har, og som gjør 

at vi er glade i stedet, blir ikke tatt med i bildet. Det gjelder sosiale verdier, og det gjelder 

naturverdier. Dette er verdier som er sårbare for raske endringer og store inngrep. Det er 

større mulighet for å skape et godt samfunn under rolige vekstforhold enn under raske. Det 

er vanskelig å unngå at en rivende utvikling også blir en opprivende. 

 

2. Skal naturformuen videreføres eller brukes opp? 

Frøya-naturen er under sterkt press som følge av utbygging og ikke-bærekraftig bruk – og av 

manglende forståelse for det grunnlaget og de verdiene naturen representerer. Den 

pågående rulleringa av kommuneplanen vil ganske sikkert øke presset ytterligere, og nye 

rulleringer vil komme med ca. 6 års mellomrom. Hver av dem vil ta svære jafs av Frøya-

naturen – hvis vi ikke får økt bevisstheten om at naturgrunnlaget er viktig for oss, og at vi har 

forpliktelser overfor naturen, naturlandskapet og det biologiske mangfoldet. Så lenge 

naturvern er et fy-ord, naturvernere er ugjerningsmenn og naturområder ikke har verdi før 

de blir tatt i bruk av mennesker, vil all natur og alle landskapskvaliteter bli spist opp. 

Inngrepa er enten «veldig små» eller «veldig viktige». Alt som fins av idyller vil bli bygd ned. 

Kystlinja vil bli prega av svære utfyllinger og fjellskjæringer, hyttefelt og flytebrygger. 

 Natur er en engangsressurs. Når den er utbygd eller sprengt vekk, får vi den aldri tilbake. 

Vi kommer likevel ikke utenom å tære på naturformuen. Men målet kan ikke være å bygge 

ut mest mulig nå. Særlige vernehensyn må tas for de mest verdifulle natur- og 

landskapsområda. For Frøya gjelder det: 

● Strandsona. 

● Store, relativt uberørte områder med fjellandskap, kystlynghei, «de tusen tjørners land», 

og det som er igjen av sammenhengende, uberørte kystområder. 

● Øyriket utafor Frøya, «de tusen øyers land» – eventyrlandet. 

 

3. Uakseptabel byggeskikk 

Byggeskikken, både for næringsbygg og privatboliger, er blitt mer natur-uvennlig. Det er ikke 

lenger noe mål at bygningene skal gli inn i landskapet. De skal tvert imot hoppe ut av 
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landskapet. Mens et gammelt hus som står i et vakkert kystlandskap, ofte er en berikelse for 

landskapet, så er det nå i stigende grad blitt slik at nye bygninger står og gneller i landskapet. 

 Byggetrenden er nå den at det helst bygges nede i fjæra eller oppe på toppene. Begge 

deler er uakseptable. Det går ikke an å vise til at «folk vil ha det sånn» – underforstått: ellers 

vil de ikke bygge her. Til det er å svare: da får dere bygge andre steder! Vi vil ikke la 

bygningsmiljøet vårt forsøples på denne måten – 

● ikke i fjæra. Strandsona og øyriket på Frøya utgjør en makeløs naturarv. Skal denne arven 

videreføres, må det tas spesielle vernehensyn. Men strandsona er under press og 

naturhensyna må nesten alltid vike. Naturarven blir rasert. Dette må endres. Vi må våkne, og 

sørge for at naturen i strandsona ikke blir rasert, nedbygd, privatisert, gjort utilgjengelig for 

allmennheten og utskjemt av gneldrehus. 

● ikke på toppene. Vi vil ikke at Frøya-landskapet skal bli prega av hus og hytter på alle 

topper, verken i naturområder eller i bebygde strøk. Aktuelle og attraktive topper i bebygde 

områder er det en begrensa mengde av. De som springer raskest til mølla, får bygge, til 

fortrengsel for dem som kommer etter. Et «vakttårn» på en topp i et bebygd område er også 

uakseptabelt fordi det røver privatliv fra dem som bor nedafor. 

Frøya kommune bør i denne rulleringa sette stopp for slik bygge-uskikk, i fjæra og på 

toppene. 

 

4. Ta vindkraft-området ut av planen! 
Frøya kommune bør gjøre det som er mulig for å få tatt området som er avsatt til vindkraft, 

ut av kommuneplanen. 

 

5. Tiltak for å begrense motorisert ferdsel i naturen. 
Kommunen må drøfte og finne tiltak som kan gjøre at motorisert ferdsel i naturen ikke tar 

overhånd – på land så vel som på sjø. 

 

6. Dispensasjons-praksisen må strammes inn! 

Dispensjoner fra arealplanen bør i utgangspunktet ikke gis. Dispensasjoner innebærer 

forskjellsbehandling, dispensasjoner innebærer manglende saksbehandling, og 

dispensasjoner skaper uforutsigbarhet og bryter ned respekten for planverket. Blir det gitt 

mange dispensasjoner, er det uttrykk for at de besluttende myndighetene ikke skjønner hva 

de driver med. At det er utbyggingspress på Frøya, er ikke noe argument for å hoppe på alle 

forespørsler og hoppe bukk over grundig saksbehandling. Tvert imot! Presskommunen Frøya 

er i den heldige situasjon at den ikke trenger å hoppe på alle tilbud. 

 

 

Svellingen 31.5.2018 

 



Referat fra møter med Frøya/Hitra fiskarlag 
 

Sted: Frøya herredshus 

Datoer: 08.05. og 23.05. 

Tilstede:  

 Møte 1: Trond Harald Iversen, Karl Inge Vikan, Øyvor Helstad, Nils Jørgen Karlsen og Kristin 

 Strømskag. 

 Møte 2: Karl Inge Vikan, Øyvor Helstad, Nils Jørgen Karlsen og Kristin Strømskag. 

Referent: Kristin Strømskag 

 

Sak: Etterspørre innspill fra fiskarlaget til kommuneplanens arealdel.  
Møte 1: 

Fiskarlaget har generelt en god dialog med oppdrettsnæringa. Blir kontaktet før søknadene sendes 

og oppnår enighet da.  

Vanskelig å angi eksakte arealer, da det fiskes der fisken er til enhver tid.  

Frohavet –drives krepsefiske fra mars til desember.  

Frohavet og Vestfjorden er oppvekstområder.  

Ligger en seigrunn innenfor Froan hvor det drives aktivt fiske. Var ønsket lokalitet for havmerda. 

Denne ble flyttet utenfor etter dialog mellom fiskarlaget og aktør.  

Opptatt av utviklingen av tang- og tareoppdrett. Dette er arealkrevende. Bør skje en avklaring 

mellom dette og fiskeriinteresser. Kan bli ønskelig å lokalisere dette i nærheten av 

oppdrettslokaliteter. 

Føre var-prinsippet i forvaltning av sjøarealene viktig.  

Beskytte fiskeplassene er plikten til fiskarlaget. Bør avsettes gyteplasser.  

Har samarbeid med Aktiv forvaltning. Områdene som undersøkes vil gis 10 års fredning for aktivitet.  

Kystverket ønsker å avhende fiskerihavner. Fiskarlaget ønsker at Kystverket tar gjennomgang av 

fiskerihavner. En prosess fiskarlaget har gitt innspill til i flere runder. Bør ta havn for havn i en 

gjennomgang.  

Møte avsluttes og fiskarlaget får med kartgrunnlag for diskusjon med styre og medlemmer.  

Møte 2: 

Etter møte med styret og medlemmer kommer fiskarlaget tilbake med ett område i Froan de ønsker 

skal holdes utenfor mulighet for å drive aquakultur. Avgrensningen er avmerket i kart på bakgrunn av 

registrering fra Fiskeridirektoratet. Dette registreres som innspill fra fiskarlaget. 

 



Titran 22. mai 2018 

 

 

Til  

Frøya kommune 

Kristin Strømskag 

 

 

 

Ang. Arealplanen 

Titran Grendalag ønsker dypt og inderlig at det blir lettere å få bygge hus og 

hytter på Titran. Vi ønsker også at de strenge reglene ang. LNF, regelen om 100 

meter til sjø og silhuettvirkning blir ”myket” opp. 

De som vil bo eller ha feriehus på Titran må få mulighet til dette uten å bli 

”drept” av beinharde restriksjoner. 

 

Med hilsen 

For Titran Grendalag 

Grethe Lund 
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