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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

21.04.2020 

Arkivsaksnr: 

20/664 

Sak nr: 

104/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

104/20 Formannskapet 21.04.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.04.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 15.04.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 15.04.20 
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HØRING: REGIONAL STRATEGI FOR KLIMAOMSTILLING I TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune slutter seg til forslaget til strategi for klimaomstilling i Trøndelag. 

 

Frøya kommune vil innarbeide strategien ved rullering av egen klima- og energi/miljøplan. 

 

 

Vedlegg: 

 

20/341-1 REGIONAL STRATEGI FOR KLIMAOMSTILLING I TRØNDELAG  

  

 

Saksopplysninger:   

 

Trøndelag fylkeskommune har på oppdrag gitt av Fylkestinget utarbeidet en regional strategi for 

klimaomstilling, som erstatter de to trøndelagsfylkenes tidligere energi- og klimaplaner. 

 

Klimaomstilling omfatter tiltak for reduksjon av klimagassutslipp, tiltak for klimatilpasning og tiltak for å øke 

karbonbinding i skog, jord og hav. 

 

Hensikten med regional strategi for klimaomstilling er å beskrive hvordan det skal arbeides mot et 

klimanøytralt Trøndelag i 2030. 

 

Denne strategien skal være et viktig verktøy for å ta tak i klimautfordringen både regionalt og lokalt. 

Utslippene i Trøndelag må kuttes i henhold til internasjonale (Parisavtalen) og nasjonale (Klimaloven) 

forpliktelser. Samtidig må klimatiltak gjøres på en måte som også ivaretar FNs bærekraftsmål. Trøndelags 

strategi for klimaomstilling skal være et nyttig verktøy for kommunene. 

 

Det har vært viktig i arbeidet med strategien å ha en åpen og inkluderende prosess, slik at store deler av 

trøndelagssamfunnet har fått muligheten til å delta og påvirke innholdet. Ungdommen har kommet med 

innspill (Se vedlagte rapport fra klimaverksted for ungdom). 

 

Nylig har Fylkesutvalget vedtatt å sende den vedlagte versjonen av strategien på høring. Fylkesutvalget hadde 

følgende presisering i vedtaket: i det videre arbeidet med 

Regional strategi for klimaomstilling må hovedårsakene til de globale klimautfordringene 

gjennom brenning av kull, olje og gass komme tydeligere fram. Det må også settes klare mål for reduserte 

klimautslipp fra industrien. Dette vil bli innarbeidet sammen med høringsinnspill. 

 

Høringsfrist er 30. april 2020. 
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Vurdering: 

 

Regional strategi for klimaomstilling inneholder følgende temaområder: 

- Mat 

- Bygg 

- Transport 

- Karbonbinding 

- Plast 

- Handlingsskapende møteplasser. 

 

Det er under arbeid et arbeid i Orkdalsregionen for utarbeidelse av en felles strategi for plast. Frøya kommune 

deltar aktivt i denne arbeidsgruppen. Frøya kommune vil også benytte midler fra havbruksfondet til marin 

forsøpling – og indirekte plast. 

 

Frøya kommune vil innarbeide strategien i rulleringingen av kommunens egen klima og energi/miljøplan. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027: 

 

 

 

Sånn vil vi ha det: Sånn vil vi gjøre det: 

Frøya er framtidsrettet og 

planlegger for de utfordringene 

som kommer med 

klimaendringene og bidrar til å 

redusere klimagassutslipp. 

 

 Frøya skal ha 30 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2020. 

 Rullere energi- og klimaplan, med vekt på: 

- energibruk i bygg og transport 
- tilrettelegge for klimavennlige valg 
- er en pådriver for miljøsertifisering 
- satser på informasjon og holdningsskapende arbeid 
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FRØYA KOMMUNE 
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Møtedato: 
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HØRING - TRØNDELAGSPLANEN: REGIONAL PLANSTRATEGI FOR 

FYLKESTINGSPERIODEN 2020 - 2023  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune tar høringsutkast til planstrategi for Trøndelag 2020 – 2023 til etterretning. 

Frøya kommune har følgende innspill til høringen. 

- Kollektivtransport og infrastruktur i distriktene må det tydelig fokuseres på. Frøya kommune 

har per dags dato en enkelt adkomstvei til kommunen, og kollektivtilbudet er så godt som ikke-

eksisterende. Et større fokus på transport av både gods og persontrafikk i distriktene er 

ekstremt viktig for å sikre at folk fortsatt bosetter seg i hele regionen. Videre så bør det 

fokuseres mer på bruk av sjøveien for å avlaste Fv. 714 og andre lignende ferdselsårer i 

regionen, for å skape sikkerhet og vekstmuligheter. 

 

- Trøndelag har et stort potensial for havbruk og maritim næring, noe som er svært tydelig i 

kystkommunene langs Trøndelagskysten. Et økt fokus på de marine områdene er ønsket, spesielt 

med tanke på å skape synergieffekter og skape videre vekst i distriktene. Her vil utredning og 

forbedring av kunnskapsgrunnlaget være en svært viktig komponent for å kunne tilrettelegge for 

videre vekst i den blå sektor, samt se på mulighetene for nye segmenter, som f.eks havbruk 

basert på LUR-arter (lite utnyttede ressurser), tang og tare samt fornybar marin energi. 

 

- Frøya kommune har gjennom sin store andel havbruksaktører opplevd stort fokus på 

tilrettelegging for utdannings- og FoU-institusjoner gjennom vårt proaktive næringsliv. Selv om 

Frøya ligger i distriktet, så ser vi at den kompetansen som skapes  lokalt hos vårt næringsliv, 

Guri Kunna VGS, NTNU og BLÅTT kompetansesenter er svært ettertraktet utenfor våre egne 

grenser. Som kommentert i høringsinnspill til Trøndelagsplanen 2018 – 2030, så mener Frøya 

kommune at det er viktig å fokusere på de resultater som slike kunnskapssentre skaper, selv om 

det gir en mer desentralisert og dermed noe kostbar struktur. Den kompetansen som skapes i 

godt tilrettelagte miljøer, slik som på Frøya, er vesentlig for fortsatt økt verdiskaping i 

Trøndelag. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 30.08.2018 sak 104/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til Trøndelagsplanen til etterretning. I tillegg ønsker kommunestyret å 

komme med følgende innspill:  
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1. Frøya kommune er ett nasjonalt tyngdepunkt for havbruk og det arbeides bredt med å styrke denne 

rollen fra mange aktører i kommunen. En betydelig del av eksportverdien i Trøndelag kommer fra 

Frøya. Vi opplever et aktivt næringsliv som ligger i fremkant og i nært samarbeid med utdannings- og 

FoU-institusjoner. Dette har bidratt til SalMar sin satsning på Ocean Farming (utviklingskonsesjoner) 

og etableringen av BLÅTT kompetansesenter.  

Samarbeidet mellom næringsliv, Guri Kunna videregående skole og NTNU, gjennom Brohode Frøya, 

har utviklet seg gjennom mange år. Guri Kunna videregående skole har en tydelig satsning på blå 

sektor.  

Det tette samarbeidet mellom FoU-institusjoner og næringsliv utvikles ytterligere, med etablering av et 

Katapult-senter knyttet til BLÅTT kompetansesenter. Sintef er tungt inn i prosjektet, også med 

satsningen på Ocean Space Senter. Målsettingen er å bli en sterk innovasjonsaktør regionalt, nasjonalt 

og internasjonalt. 

Frøya kommunestyre mener dette bør gå tydeligere frem i Trøndelagsplanen.  

2. I tillegg til satsningen på havbruk, bør havet som ressurs tydeligere fremgå i planen. Dette blant annet 

med bakgrunn i fremveksten av nye næringer innen LUR-arter (lite utnyttede ressurser), og tang og 

tare.  

3. I forhold til kollektivtransport skal også distriktene få tilnærmet samme kollektivtilbud som urbane 

strøk, i tråd med strategien om livskraftige distrikter. Her bør det også fokuseres mer på alternative 

løsninger som bestillertransport for å gjøre dette økonomisk bærekraftig, som foreslått i høringsforslag 

til drosjepolitikk for Trøndelag.  

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 30.081.8: 

 

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

 

I punkt 3 skiftes «..bør også distriktene få…» ut mot «…skal også disriktene få…» 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.08.2018 sak 114/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til Trøndelagsplanen til etterretning. I tillegg ønsker kommunestyret å 

komme med følgende innspill:  

1. Frøya kommune er ett nasjonalt tyngdepunkt for havbruk og det arbeides bredt med å styrke denne 

rollen fra mange aktører i kommunen. En betydelig del av eksportverdien i Trøndelag kommer fra 

Frøya. Vi opplever et aktivt næringsliv som ligger i fremkant og i nært samarbeid med utdannings- og 

FoU-institusjoner. Dette har bidratt til SalMar sin satsning på Ocean Farming (utviklingskonsesjoner) 

og etableringen av BLÅTT kompetansesenter.  

Samarbeidet mellom næringsliv, Guri Kunna videregående skole og NTNU, gjennom Brohode Frøya, 

har utviklet seg gjennom mange år. Guri Kunna videregående skole har en tydelig satsning på blå 

sektor.  

Det tette samarbeidet mellom FoU-institusjoner og næringsliv utvikles ytterligere, med etablering av et 

Katapult-senter knyttet til BLÅTT kompetansesenter. Sintef er tungt inn i prosjektet, også med 

satsningen på Ocean Space Senter. Målsettingen er å bli en sterk innovasjonsaktør regionalt, nasjonalt 

og internasjonalt. 

Frøya kommunestyre mener dette bør gå tydeligere frem i Trøndelagsplanen.  

2. I tillegg til satsningen på havbruk, bør havet som ressurs tydeligere fremgå i planen. Dette blant annet 

med bakgrunn i fremveksten av nye næringer innen LUR-arter (lite utnyttede ressurser), og tang og 

tare.  

3. I forhold til kollektivtransport bør også distrikene få tilnærmet samme kollektivtilbud som urbane 

strøk, i tråd med strategien om livskraftige distrikter. Her bør det også fokuseres mer på alternative 

løsninger som bestillertransport for å gjøre dette økonomisk bærekraftig, som foreslått i høringsforslag 

til drosjepolitikk for Trøndelag.  
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Enstemmig. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

 

1. Følgebrev – Trøndelagsplanen 2020 - 2023 

2. Høringsutkast – Trøndelagsplanen 2020 - 2023 

 

Saksopplysninger: 

 

Frøya kommune mottok 20.03.2020 utkast til Regional Planstrategi 2020 – 2023 til høring. Høringsfrist er satt 

til 30.04.2020. 

Hentet fra innledningen til planutkastet: 

Fylkeskommunen er regional planmyndighet. I begynnelsen av hver valgperiode, og senest ett år etter 

konstituering av fylkestinget, skal regional planstrategi vedtas. Planstrategien gjør rede for viktige 

regionale utviklingstrekk, utfordringer og utviklingsmuligheter i Trøndelag, og peker på 

satsingsområder og nødvendige prioriteringer for valgperioden. 

De langsiktige målene i Trøndelagsplanen er førende for prioriteringene i regional planstrategi. I 

tillegg skal FNs bærekraftsmål være en del av grunnlaget for all videre planlegging og i forvaltningen 

for øvrig. 

Trøndelagsplanen er bygd opp rundt tre innsatsområder og ni prioriterte retningsmål. Disse er beskrevet som 

følgende: 

Bolyst og livskvalitet 

I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag. 

I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag. 

I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling. 

Kompetanse, verdiskaping og naturressurser 

I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv. 

I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi. 

I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff. 

Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner 

I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur. 

I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster. 

I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem 

Ut fra de punktene nevnt ovenfor, så ønsker fylkeskommunen å prioritere de følgende områdene for denne 

fylkestingsperioden: 

- Klimaendringer 

- Demografisk utvikling og sentralisering 

- Bærekraftig næringsliv 

- Kompetansebehov og et arbeidsliv i endring 

- Kultur som drivkraft i samfunnsbyggingen 

- Samarbeid i nye strukturer 

 

Kommunedirektørens vurdering:  

De innkomne dokumenter er i hovedsak et svært generelt strategidokument, som tar for seg noen 

innsatsområder og prioriterte retningsmål som der er ønskelig at det skal fokuseres på i fylkestingsperioden. 

Kommunedirektøren har valgt å legge fokus på de samme områdene som det ble kommentert på ved høring av 

Trøndelagsplanen i 2018, ettersom planstrategien som nå er på høring skal jobbe seg frem mot de mål som er 
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satt i Trøndelagsplanen. Høringsuttalelsen inneholder derfor momenter som ansees som svært viktige for Frøya 

kommune, og som det er ønskelig at det fokuseres mer på i den kommende fylkestingsperioden. 

Forhold til overordna planverk: 

Trøndelagsplanen for fylkestingsperioden 2020-2023 blir et overordnet strategidokument som legger føringer 

for hvordan fylkeskommunen skal styre Trøndelag i perioden fra 2020 til 2023. Planen vil også kunne legges til 

grunn for kommunale planstrategier i samme periode. 
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FRØYA KOMMUNE 
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Arkivsaksnr: 
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107/20 Formannskapet 21.04.2020 

 

EKSTERN HØRING - GRENSEREGULERING AV NAMSDISTRIKT I TRØNDELAG 

POLITIDISTRIKT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune tar høring om ny organisering av den sivile rettspleien og grenseregulering av 

namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt til orientering. 

 

Frøya kommune har følgende innspill til høringen. 

 

- Frøya kommune ønsker å understreke viktigheten av at dagens tilbud videreføres, samt at de 

lokale publikumspunktene på dagens namsdistriktskontor blir videreført. 

 

 

Vedlegg:  

 

1. Høring – Organisering av den sivile rettspleie (grenseregulering av namsdistrikt) 

2. Følgebrev 
 

Saksopplysninger: 

 

Frøya kommune har mottatt et høringsdokument om forslag til ny organisering av den sivile 

rettspleie i Trøndelag politidistrikt, også beskrevet som grenseregulering av namsdistrikt. 
Høringen omhandler den sivile rettspleien, og ikke polititjenesten for øvrig. Det er blitt varslet om budsjettkutt 

på 836 000,- for politidistriktet i året 2020, konkret knyttet til de sivile gjøremålene. 

 

I dagens situasjon kan de forskjellige namsdistriktene kun behandle saker fra sine egne distrikt. Dette fører til 

at det blir en ujevn fordeling av saker og saksbehandlere, som igjen fører til ulik behandling og servicegrad i 

namsdistriktene. 

 

Ved en sammenslåing til et enkelt namsdistrikt, så kan arbeidsoppgavene fordeles til distriktskontorene som 

har liten pågang, slik at kontorene med stor pågang får avlastning. Dette vil også sikre produksjon ved sykdom 

og ferieavvikling, samt jevne ut saksbehandlingstiden i regionen. 

 

En annen effekt av sammenslåingen vil være at en kan få spesialiserte saksbehandlere, samt styrke den faglige 

kompetansen til alle avdelinger, ettersom en da vil få et jevnt trykk med de forskjellige sakstypene i alle 

avdelinger. 

 

Det er tenkt å legge namsmyndigheten hos Namsfogden i Trondheim, ettersom fagansvaret for den sivile 

rettspleien ligger her, samt totalansvaret for gjeldsordningssaker. Videre har Namsfogden 40 % av den totale 

saksmengden i Trøndelag politidistrikt. 
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Omorganiseringen vil ikke stenge ned distriktskontorene, inkludert kontoret i Orkanger, noe som blir beskrevet 

som ikke mulig å videreføre hvis namsdistriktene skal fortsette som separate enheter. Det vil bli opprettet et 

felles postmottak, men publikumsmottakene vil fortsatt være hos distriktskontorene. 

 

Til slutt kommenteres det at Forliksrådene ikke vil berøres, men det kan åpnes for forslag om å 

etablere felles forliksråd innen de enkelte domssogn i fremtiden. 

 
Kommunedirektørens vurdering:  

 

Den ønskede organiseringen er i hovedsak fremmet for å kunne mer effektivt utnytte de ressurser 

som Trøndelag politidistrikt har tilgjengelig på tvers av namsdistriktene, noe som per dags dato ikke 

er mulig. Samtidig er det nødvendig med noe utgiftsreduksjon innen den sivile rettspleien, noe som 

politidistriktet ser kan i hvert fall delvis løses gjennom sammenslåing av dagens syv namsdistrikt. 

 

Endringen vil i teorien ikke ha noe å si for Frøya kommunes tilbud, ettersom det ikke er snakk om 

reduksjon av saksbehandlere eller stenging av nærmeste publikumsfilial på Orkanger, men heller en 

styrkning av tilbudet, ettersom saker kan fordeles ut over et større antall saksbehandlere. 

 

Riktignok kan dette bety at Frøya saker vil kunne bli behandlet av saksbehandlere fra andre deler av 

Trøndelag, men ettersom sakene behandles etter det samme lovverket, så ansees dette som 

uvesentlig for kommunens innbyggere, og vil ikke forringe dagens tilbud. 

 

Kommunedirektøren kan derfor ikke se at den foreslåtte endringen vil skape noen større ulemper for 

Frøya kommune, men ønsker å videreformidle viktigheten av at dagens tilbud ikke reduseres. 
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108/20 Formannskapet 21.04.2020 

 

BEHANDLING AV NORM FOR LEKEPLASS I FRØYA KOMMUNE  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar «Norm for oppføring og utføring av lekeplass i Frøya kommune». Normen skal 

gjelde for alle områder der det er krav om opparbeidelse av 

lekeplass/lekeareal/uteoppholdsarealer/fellesområde i nåværende og fremtidige reguleringsplaner og der 

det er krav om lekeplass/lekeareal/uteoppholdsarealer/fellesområde jfr. KPA kapittel 12, jfr. §§ 12.1 og 

12.2. 

 

Rådmannen gis delegert myndighet for mindre endringer og kvalitetssikring før normen kunngjøres. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.02.2020 sak 41/20 

 

Vedtak: 

Saken sendes for videre behandling til kommunestyret, og sendes over til barnas representant i plansaker samt 

FUR for en uttalelse. 

 

Enstemmig 

 

 

Formannskapets behandling i møte 18.02.20: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken sendes for videre behandling til kommunestyret, og sendes over til barnas representant i plansaker samt 

FUR for en uttalelse. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Arbeidsdokument: Norm for oppføring og utføring av lekeplass i Frøya kommune 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Nytt: Saken har vært til høring hos barnas representant i plansaker samt FUR for en uttalelse.  
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Ingen innkomne merknader. 

 

 

I forbindelse med byggesaker i etablerte boligområder og arbeide med nye reguleringsplaner fremskyndet seg et 

behov for en norm med tanke på utforming og utførelse ved etablering av lekeplass(er).  

 

Planavdelingen har derfor sett på problemstillingen om hva som menes med lekeplass, og derfor utarbeidet en 

norm for oppføring og utføring av lekeplass i Frøya kommune. 

 

Vurdering: 

 

Normen følger intensjonen i KPA kap. 12, og referer også til denne. Normen skal både være et verktøy i 

behandlingen av byggesaker og i reguleringssaker, samt at det skal være klart for utbyggerne om hva som 

menes med lekeplass.  

Normen skal gjøre seg gjeldende i alle reguleringssaker og ved søknad om tiltak med fellesareal. 

Det er vurdert at normen ivaretar barn og unges interesser, jfr. rundskriv T-2/08- Om barn og planlegging, 

datert 12.06.2008. 

Konklusjon 

Rådmannen tilrår at formannskapet vedtar Norm for oppføring og utføring av lekeplass i Frøya kommune. 

 

Forhold til overordna planverk: 

KPA kap. 12 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

194/18 Formannskapet 04.12.2018 

169/18 Kommunestyret 13.12.2018 

43/20 Formannskapet 18.02.2020 

109/20 Formannskapet 21.04.2020 

 

SALG/LEIE AV AREAL PÅ TITRAN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune tegner leieavtale med Titran Invest for eiendommen gnr 1 bnr 91 på Titran. Avtalen har 

en løpetid på 20 år. Avtalen skal ha en opsjon for kjøp og forkjøpsrett. Avtalen skal også kunne 

forlenges. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.02.2020 sak 43/20 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune tegner leieavtale med Titran Invest for eiendommen gnr 1 bnr 91 på Titran. Avtalen har en 

løpetid på 20 år. Avtalen skal ha en opsjon for kjøp og forkjøpsrett. Avtalen skal også kunne forlenges. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 18.02.20: 

 

Rep. Svein Viggo Johansen erklærte seg inhabil etter fvl. § 6 a. da han er part i saken. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.12.2018 sak 169/18 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune går i forhandlinger om salg av området som omsøkt til Titran Invest AS  

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.12.2018 sak 194/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommune går i forhandlinger om salg av området som omsøkt til Titran Invest AS  

 

Enstemmig. 
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Behandling: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Frøya kommune går i forhandlinger om salg av området som omsøkt til Titran Invest AS  

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Forslag til leieavtale 

 

 

Saksopplysninger:   

 

_____ 

Nytt: etter delegert vedtak fra KST i sak 16/20 kommer saken opp til endelig godkjenning i Formannskapet. 

_____ 

 

I kommunestyrets møte 13.12.2018 – sak 169/ 18 – ble følgende vedtak fattet: 

 

Frøya kommune går i forhandlinger om salg av området som omsøkt til Titran Invest AS. 

 

I prosessen mellom kommunen og Titran Invest AS, har det vært diskutert både kjøp og leie. Titran Invest har 

landet på at de ønsker en leieavtale med kjøpeopsjon. Dette av økonomiske årsaker. 

I 2018 rettet Titran Invest AS en forespørsel til Frøya kommune om erverv eller leie av eiendommen. 

Eiendommen består en gammel fotballbane (grus) samt et lekeområde knyttet til tidligere drift av kommunal 

barnehage. 

 

 
 

Eiendommen har et areal på ca 6,2 daa. 

 

Titran Invest AS mener at eiendommen kan være et godt alternativ for å bygges om til 

oppstillingsplass for bobil og campingvogn. Titran Invest ervervet skolen på Titran fra Frøya 

kommune i 2003, og benyttes i dag som overnattingsted for turister og grupper fra bla NTNU. 

Skolen har i dag gode toalett og dusj muligheter, noe som også er mulig å utvide. I tilknytning 

til dette bygget er det en septikk på hele 20m3. Det er også mulig å sette opp et eget 
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servicebygg med toaletter og dusj til benyttelse for bobil/ camping-turister. Infrastruktur – VA, 

el – ligger også godt til rette.  

Det er tenkt at den gamle fotballbanen skal benyttes som oppstillingsplasser for bobiler og 

campingvogner. Ved store arrangement/ tilstelninger på Titran, kan også plassen benyttes som 

ren parkering, som ved oppsetting av Titran-spelet i 2019. 

Del av eiendommen ble benyttet som lekeområde da kommunen drev barnehage på Titran. 

Noen lekeapparater finnes fortsatt, men er i elendig forfatning. Her ser de mulighet for å 

plassere en ballbinge. 

 

Muligheter eiendommen gir: 

 
 

 

Titran Invest AS ønsket i utgangspunktet å erverve eiendommen, men har nå landet på en 

leieavtale. Planene er sendt på høring til Titran Grendalag. Grendalaget har ingen innvendinger 

mot at Titran Invest AS erverver eller leier eiendommen for å kunne utvikle den til 

oppstillingsplass for bobil/ campingvogn. 
 

Parkeringssituasjonen på Titran har vært ei utfordring i lengre tid. Henvendelser fra næringsdrivende og 

grendalag, med alternative forslag har vært evaluert under flere år.  

 

Henvendelsene til kommunen har handlet om å løse flere utfordringer;  

 

1. Parkeringssituasjonen ved Gaustad-brygga - Snuplassen ved Gaustad-brygga blir benyttet som 

parkering for turistbusser, bobiler og andre besøkende. Det har skapt vanskeligheter for boende, 

næringsdrivende og rutegående busser 

2. Mangel på toalettmuligheter – Cafeen, som er det eneste alternativet for toalettbesøk, opplever at 

turister invaderer cafeen kun for å benytte toalettene. Dette oppleves som en meget uheldig situasjon. 

Boende i området opplever også uønskede besøk på sin eiendom 

3. Bobil-parkering – Bobil-turister benytter snuplassen som parkering, noe som skaper vanskeligheter for 

boende, næringsdrivende og rutegående busser 

4. Ved arrangement i Titran kapell oppleves mangel på parkeringsmuligheter som utfordrende. I mangel 

på alternativ, benyttes tilfartsvei og hovedvei som parkering, noe som skaper trafikkfarlige situasjoner 

5. I forbindelse med Titran-spelet i 2019, ble arealet benyttet som parkering. 

 

Leieavtale 
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Det er utformet et forslag til leieavtale mellom Frøya kommune og Titran Invest AS. Avtaleutkastet ligger som 

vedlegg til saken. 

 

 Leietiden er 20 år. Leietaker kan kreve avtalen fornyet på samme vilkår for 20 år av gangen 

 Leieprisen pr m2 settes til 0 kr. Dette forutsetter at Leietaker oppfyller krav som er regulert i avtalen 

 Areal skal gjøres tilgjengelig som parkering ved store arrangement på Titran (som Titran-spelet) 

 Areal skal gjøres tilgjengelig for turister som besøker Titran, både personbiler, større biler og busser 

 Leietaker skal ha toalettfasiliteter tilgjengelig for besøkende, både for turister og for besøkende ved 

større arrangement 

 Leietaker har opsjon på kjøp av eiendommen i avtaleperioden 

 

Avtalen med Titran Invest kan løse en del av utfordringene rundt parkering på Titran. Turister, som kommer 

med egne busser, kan benytte seg av toalettfasilitetene ved Titran skole, busser kan transportere turister til 

Gaustad-brygga, for så å parkere ved Titran skole. Bobil-turister får en mulighet til å parkere på en lovlig og 

organisert måte, med tilgang på sanitære fasiliteter, strøm etc. For arrangement, som Titran-spelet, blir den 

gamle grusplassen et positivt tilskudd til parkeringsmulighetene på Titran. I tillegg blir dette et positivt 

tilskudd til næringsvirksomheten i Titran Invest. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen ser store fordeler med inngåelse av leieavtale med Titran Invest AS og tilrår derfor at: 

 

Frøya kommune tegner leieavtale med Titran Invest for eiendommen gnr 1 bnr 91 på Titran. Avtalen har en 

løpetid på 20 år. Avtalen skal ha en opsjon for kjøp og forkjøpsrett. Avtalen skal også kunne forlenges. 
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RESULTAT AV FOLKEAVSTEMNINGEN: VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgresultatet tas til orientering 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Vedtak fra 31.01.19 

 

Frøya kommunestyre gjorde følgende vedtak i KST-sak 3/19 om å holde lokal folkeavstemning om 

vindkraftverk på Frøya. 

 
 

Vilkår 

 

Ved den lokale folkeavstemningen hadde de som oppfyller følgende vilkår stemmerett: 

  

1. Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: 

a. Vedkommende vil ha fylt 16 år innen utgangen av 2019 

b. Vedkommende ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53 og 

c. Vedkommende er folkeregistrert i Frøya kommune pr. 01.01.19 

  

2. Ikke norske statsborgere som for øvrig fyller vilkårene, men også fyller følgende vilkår: 

a. Har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller er 

b. Statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest pr.01.01.19 

  

3. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i Frøya kommune på valgdagen. 
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Forhåndsstemming 

 

Det ble gitt mulighet for forhåndsstemming. Tid og sted for forhåndsstemming: 

Dato                            Tidspunkt                   Sted/lokale 

11. – 15.mars             kl.0815 – 1500           Frøya Herredshus v/Servicekontoret 

18. – 22.mars             kl.0815- 1500             Frøya Herredshus v/Servicekontoret 

20.mars                      kl.0930 – 1430           Coop Sørburøy 

21.mars                      kl.1100 – 1215           Coop Sula 

21.mars                      kl.1300 – 1500           Bogøy, Supen Pøbb 

25. – 29.mars             kl.1000 – 1800           Stjernesenteret på Sistranda 

26.mars                      kl.1000 – 1200           Frøya Sykehjem og trygdeboliger v/sykehjemmet 

26.mars                      kl.1230 – 1430           Beinskardet omsorgsboliger 

 

For de som av helsemessige årsaker ikke hadde mulighet til å komme seg til lokaler hvor det avholdes 

forhåndsstemming eller til valglokalet på valgdagen, kunne man søke om ambulerende stemmegiving. 

Ambulerende stemmegiving betyr at vi kommer hjem til vedkommende for å motta stemme. – Frist for å søke 

var 8.mars kl.15.00. 

For de som ikke var hjemme på Frøya i løpet av forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, hadde fortsatt 

mulighet til å stemme. Følgende fremgangsmåter kunne benyttes: 

1. De som var innenlands kunne avgi stemme hos hvilken som helst kommune 

2. De som var utenriks kunne ta kontakt med den norske ambassaden og avgi stemme 

3. Brevstemmer utenriks var også et alternativ  

Alle forhåndsstemmer måtte være valgstyret i hende innen kl. 17.00 på valgdagen 02.04.19. 

 

Valgdag 

Valgdagen for den lokale folkeavstemningen ble av valgstyret i Frøya kommune satt til tirsdag 02.april 2019. 

Følgende valglokaler var tilgjengelig i de forskjellige stemmekretsene: 

Dyrøy krets:  Dyrøy grendahus 

Nabeita krets:  Nabeita oppvekstsenter 

Nesset krets:  Frøya Næringspark 

Nordskag krets: Nordskag oppvekstenter 

Sistranda krets: Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 

Øyrekka krets:  Mausund oppvekstsenter 

 

Alle valglokalene hadde åpent fra kl 10:00 – 18:00 den 02.april. 

 
Alternativ 

 

På stemmeseddelen ble det gitt tre alternativ: 

 

4. Ja til vindkraftverk på Frøya 

5. Neil til vindkraftverlk på Frøya 

6. Blankt 

 

Resultat av folkeavstemningen: 

 
Totalt antall stemmeberettigede:  3.966 

Totalt antall stemmer:   1.910 

Valgdeltakelse:    48,16% 

Antall Ja til vindkraftverk på Frøya:  378  (19,8%). 

Antall Nei til vindkraftverk på Frøya:  1.503  (78,7%). 
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Blankt:      29  (1,5%). 
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/ Kommunestyret  

 

BUDSJETTJUSTERING NR. 1 2020 - INVESTERINGSBUDSJETT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya formannskap på vegne av Frøya kommunestyre, etter delegert myndighet i K-sak 16/20, vedtar  

følgende budsjett for investeringene i 2020 

 

  Ramme fellestjenester Justert budsjett 2020 

111305 Startlån 30 000 000  

      

550008 Digitalisering 1 000 000  

551402 Fysisk utforming osk 26 494  

551407 Ny skoleportal 182 150  

551430 Morgendagens omsorg 42 336 002  

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 6 788 854  

551542 Rekrutteringsleiligheter 586 605  

551545 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet 5 000 000  

551567 Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy 100 000 

  

      

  Ramme Oppvekst   

551328 Trafikksikkerhetstiltak 1 000 000  

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 2 524 922  

551544 Sklie 100 000  

      

  Ramme helse og mestring   

551466 Kommunalt hjelpemiddellager 54 751  

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov 350 000  

551496 Bofelleskap 5 boenh. "frøyablå seng" 350 000  

551553 Velferdsteknologi 226 219  

      

  Ramme kultur og idrett   

551370 Forprosjekt museum 175 000  

551401 Friluftslivets år kommune 146 932  

551424 Helhetlig idrettspark/ sjøsport (uværshytter) 1 224 849  

551463 Sikring og oppgradering av Stabben fort 66 552  
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551517 Opparbeidelse kulturpark-museum 268 423  

551561 Gjøre bygdetunet funksjonelt 200 000  

551568 Gammelskolen Sistranda 310 700  

      

  Teknisk - Drift og komunalteknikk   

550002 Gang- og sykkelveg Sistranda-Hamarvik 4 962 663  

550005 Gamle legekontorene til BAM 12 871 298  

550006 Oppgradering kommunens møterom 1 000 000  

550009 Fortau Rådhusgata-Øvergården 3 910 175  

551327 Almenningskaier 847 581  

551343 Boligfelt Holahauan 9 763 960  

551352 Kommunale veier 2 273 360  

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 115 316  

551428 Kulvert i blakstadvassdraget 158 993  

551431 Gjetøy bru 1 898 125  

551434 Varmesentral Mausund skole 1 504 350  

551435 Parkering Titran kapell 417 500  

551498 Infrastruktur sentrumsområde 500 000  

551499 Opparbeide næringsområder 1 499 249  

551502 Turistinformasjon 400 000  

551523 Hvite biler - tilbringertransport i øyrekka 679 211  

551529 Næringsarealer Uttian 20 396 229  

551531 Boligmodul Perstua 184 579  

551539 Bogøy bru - utbedring 2 846 890  

551554 Utbedring av bygningen for anleggsavdelingen på Nabeita 6 095 049  

551563 Investeringer anleggsutstyr  2 890 675  

551564 Sistranda skole-utskifting av varmepumper på tak 13 763 407  

      

  Teknisk - forvaltning   

551541 Hurtigladestasjon for el-bil 900 000  

551562 Digitalisering planarkiv  150 000  

      

  VAR-området   

551364 Vannforsyning Sistranda-Nordskaget 20 711 989  

551375 Nytt høydebasseng Bergheia 21 483 920  

551377 Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsprobl 5 491 880  

551441 Nytt høydebasseng Sistranda tilleggsbevilgning 18 754 952  

551445 Nytt renseanlegg for avløp for Sistranda og Hamarvik 19 873 414  

551449 Avløpsanlegg Flatval 1 og 2 1 731 650  

551456 Sanering av avløpsanlegg Nordskaget 8 225 586  

551460 Overtakelse Hamarvik vannverk 1 000 000  

551526 Prosjektering vei, vann og avløp Beinskaret 3 3 866 460  

551566 Rørspylehenger  540 000  

556001 Løpende investering kommunale vannledninger, samlep 3 347 537  

556003 Sanering og oppgradering va Sistranda Midtre 2 416 022  

556004 Vannforsyning Sandvika 1 007 999  

556007 Utvendig rehab.høydebasseng (Sula, Mausund, Måsøval) 1 200 000  
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556008 Innkjøp vannmålere 1 000 000  

556010 Oppgradering/utskifting av vannkummer  1 600 000  

556011 Ventilkammer Nordskag næringspark 1 682 510  

556012 Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 1 676 628  

557001 Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost 3 015 842  

557002 Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula 6 499 546  

557003 Opprydding spredt avløp Valen - 2020 (Måsøval) 2 500 000  

    310 672 998  

 

Finansieres slik:   

Lånemidler 148 662 361 

Bruk av ububndne kapitalfond (P551430) 5 411 094 

Bruk av Disposisjonsfond ( P551328, P 550002) 4 370 130 

Momskompensasjon 18 539 413 

    

Finansiering total fra tidligere år: 176 982 998 

    

Startlån fra Husbanken til videreutlån i 2020 30 000 000 

Låneopptak, bruk av disposisjonsfond og momskompensasjon for 

2020 

103 690 000  

    

  310 672 998 

 

2. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I forslag til vedtak er det kun listet opp prosjekter som skal ha et budsjett i 2020. Prosjekter som skal avsluttes 

eller ikke har et budsjett er derfor ikke med i vedtaket.  

 

I budsjett og økonomiplan 2020 – 2023 ble investeringene vedtatt med nye prosjekter og prosjekter som får nye 

tildelinger. Denne saken tar inn de ubrukte investeringsmidlene fra tidligere år, og overfører disse fra 2019 til 

2020. For noen prosjekter er det også ny midler i budsjettvedtaket for 2020. Denne saken medfører ikke noen 

økning av lånerammer, men justerer noen prosjekter i hht. til behov innenfor allerede vedtatte rammer.  

 

 

Vurdering: 

 

I forbindelse med denne budsjettjusteringen er det foreslått flere omdisponeringer, disse fremkommer av 

kolonnen «Omdisponeringer», og er en omfordeling mellom de forskjellige prosjektene. Begrunnelsen for 

omdisponeringen står i kommentarfeltet for prosjektet. I tillegg har det vært et mål å avslutte og komprimere 

listen over prosjekter.  

 

I vedtaket er det kun prosjekter som skal ha et vedtak om budsjett. I listene under, som er delt opp i kommunes 

rammeområder er alle prosjekter som det jobbes med i kommunen, og viser også de prosjektene som skal 

avsluttes. 

 

Vurdering: Se tabell vedlegg. 
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Kommunedirektøren innstiller på at Frøya formannskap på vegne av Frøya kommunestyre, etter delegert 

myndighet i K-sak 16/20, vedtar budsjett som vist i forslag til vedtak for investeringene i 2020.  

 

Formannskapet har den delegerte myndighet til å vedta dette, da dette ikke medfører en endring i 

låneopptaket til kommunen. 

 

Kommuneloven sier følgende om hva som ikke kan delegeres, og som kommunestyret selv skal vedta: 
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112/20 Formannskapet 21.04.2020 

 

SANERINGSPLAN FOR SPREDT AVLØP I FRØYA KOMMUNE - NY BEHANDLING  

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til Kommunestyret, nå til FSK i henhold til 

vedtak: 

 

HOAT foreslår at KST vedtar at gjennomføring av vedtatt saneringsplan for opprydding av avløp i 

spredt bebyggelse utsettes. Vi foreslår at lokal forurensningsforskrift for spredt avløp legges fram for ny 

behandling. Det vises til at det stilles spørsmål om nødvendigheten av å ha så strenge regler på Frøya som 

den lokale forurensningsforskriften legger opp til, særlig nå når det begynner å bli kjent hvilke 

økonomiske konsekvenser dette har. Videre er det kjent at nabokommuner som Hitra og Heim kommune 

ikke har laget en lokal sanneringsplan ennå. Det må vurderes om det er tilstrekkelig å benytte 

standardkravene i forurensningsforskriften. Det vises til forurensningsforskriften § 12-9. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 13.02.2020 sak 14/20 

 

Vedtak: 

 

HOAT foreslår at KST vedtar at gjennomføring av vedtatt saneringsplan for opprydding av avløp i spredt 

bebyggelse utsettes. Vi foreslår at lokal forurensningsforskrift for spredt avløp legges fram for ny behandling. 

Det vises til at det stilles spørsmål om nødvendigheten av å ha så strenge regler på Frøya som den lokale 

forurensningsforskriften legger opp til, særlig nå når det begynner å bli kjent hvilke økonomiske konsekvenser 

dette har. Videre er det kjent at nabokommuner som Hitra og Heim kommune ikke har laget en lokal 

sanneringsplan ennå. Det må vurderes om det er tilstrekkelig å benytte standardkravene i 

forurensningsforskriften. Det vises til forurensningsforskriften § 12-9. 

 

Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 13.02.20: 

 
Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.09.2019 sak 113/19 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse. 

 

Enstemmig. 

 



Saknr: 112/20 

Planen evalueres etter 4 år. 

 

Vedtatt med 14 mot 5 stemmer. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.09.19: 

 

Rep. Bjørnar Grytvik meldte seg inhabil som tjenestemann. 

 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Kommunestyret vedtar saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse. 

 

Enstemmig. 

 

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

 

Planen evalueres etter 2 år. 

 

Falt med 5 mot 14 stemmer avgitt Tone Måsøval, Bjørgvin Ervik, Per Johan Johansen, Berit Flåmo, Pål Terje 

Bekken, Helge Borgen, Gustav Gjevik, Sveinung Gundersen, Vida Zubaite Bekken, Randi Rabben, Anne 

Katrine Finne, Ann Kristin Kristoffersen, Gunn Heid Hallaren og Torbjørn Måsøval.  

 

 
 

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmet av Ap: 

 
 

Planen evalueres etter 4 år. 

 

Vedtatt med 14 mot 5 stemmer avgitt av Roar Hammernes, Knut Arne Strømøy, Martin Nilsen, Susann Sæther 

og Arvid Hammernes. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 15.08.2019 sak 116/19 

 

Vedtak: 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) sender saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse til 

kommunestyret for sluttbehandling. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 16.05.2019 sak 71/19 

 

Vedtak: 

Saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse i Frøya kommune legges ut på høring og offentlig 

ettersyn i 6 uker. 

 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalg for forvaltning behandling i møte 16.05.19: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse i Frøya kommune legges ut på høring og offentlig 

ettersyn i 6 uker. 

 

Enstemmig. 



Saknr: 112/20 
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Forslag til vedtak: 

Frøya kommune slutter seg til forslaget til strategi for klimaomstilling i Trøndelag. 

 

Frøya kommune vil innarbeide strategien ved rullering av egen klima- og energi/miljøplan. 

 

 

Vedlegg: 

20/341-1 REGIONAL STRATEGI FOR KLIMAOMSTILLING I TRØNDELAG  

  

 

Saksopplysninger:   

Trøndelag fylkeskommune har på oppdrag gitt av Fylkestinget utarbeidet en regional strategi 

for klimaomstilling, som erstatter de to trøndelagsfylkenes tidligere energi- og klimaplaner. 

 

Klimaomstilling omfatter tiltak for reduksjon av klimagassutslipp, tiltak for klimatilpasning og 

tiltak for å øke karbonbinding i skog, jord og hav. 

 

Hensikten med regional strategi for klimaomstilling er å beskrive hvordan det skal arbeides 

mot et klimanøytralt Trøndelag i 2030. 

 

Denne strategien skal være et viktig verktøy for å ta tak i klimautfordringen både regionalt og 

lokalt. Utslippene i Trøndelag må kuttes i henhold til internasjonale (Parisavtalen) og 

nasjonale (Klimaloven) forpliktelser. Samtidig må klimatiltak gjøres på en måte som også 

ivaretar FNs bærekraftsmål. Trøndelags strategi for klimaomstilling skal være et nyttig 

verktøy for kommunene. 

 

Det har vært viktig i arbeidet med strategien å ha en åpen og inkluderende prosess, slik at 

store deler av trøndelagssamfunnet har fått muligheten til å delta og påvirke innholdet. 

Ungdommen har kommet med innspill (Se vedlagte rapport fra klimaverksted for ungdom). 

 

Nylig har Fylkesutvalget vedtatt å sende den vedlagte versjonen av strategien på høring. 

Fylkesutvalget hadde følgende presisering i vedtaket: i det videre arbeidet med 

Regional strategi for klimaomstilling må hovedårsakene til de globale klimautfordringene 



gjennom brenning av kull, olje og gass komme tydeligere fram. Det må også settes klare mål 

for reduserte klimautslipp fra industrien. Dette vil bli innarbeidet sammen med 

høringsinnspill. 

 

Høringsfrist er 30. april 2020. 

 

Vurdering: 

Regional strategi for klimaomstilling inneholder følgende temaområder: 

- Mat 

- Bygg 

- Transport 

- Karbonbinding 

- Plast 

- Handlingsskapende møteplasser. 

 

Det er under arbeid et arbeid i Orkdalsregionen for utarbeidelse av en felles strategi for plast. 

Frøya kommune deltar aktivt i denne arbeidsgruppen. Frøya kommune vil også benytte midler 

fra havbruksfondet til marin forsøpling – og indirekte plast. 

 

Frøya kommune vil innarbeide strategien i rulleringingen av kommunens egen klima og 

energi/miljøplan. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027: 

 

 

 

 

 

 

Sånn vil vi ha det: Sånn vil vi gjøre det: 

Frøya er framtidsrettet og 

planlegger for de utfordringene 

som kommer med 

klimaendringene og bidrar til å 

redusere klimagassutslipp. 

 

 Frøya skal ha 30 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2020. 

 Rullere energi- og klimaplan, med vekt på: 

- energibruk i bygg og transport 
- tilrettelegge for klimavennlige valg 
- er en pådriver for miljøsertifisering 
- satser på informasjon og holdningsskapende arbeid 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Plan  
 

 

FRØYA KOMMUNE 

Postboks 152 

 

 

   

  

Vår dato: 19.02.2020 Vår referanse: 201956251-9 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Rune Hedegart 

Høring på Regional strategi for klimaomstilling i 
Trøndelag 

Fylkestinget i Trøndelag har erkjent at vi lever i en klima- og miljøkrise. Vi har i lengre 

tid arbeidet med å lage en strategi for det regionale klimaomstillingsarbeidet i det nye 

fylket. Denne strategien skal være et viktig verktøy for å ta tak i klimautfordringen både 

regionalt og lokalt. Samtidig må klimatiltak gjøres på en måte som også ivaretar FNs 

bærekraftsmål. 

 

Det er viktig for oss at arbeidet med strategien skjer i en åpen og inkluderende prosess, 

slik at store deler av trøndelagssamfunnet får mulighet til å delta og påvirke innholdet. 

Vi har fokus på å møte ungdommer og lytte til deres gode innspill. (Se vedlagte rapport 

fra klimaverksted for ungdom). 

 

Nylig har Fylkesutvalget vedtatt å sende den vedlagte versjonen av strategien på 

høring. Fylkesutvalget hadde følgende presisering i vedtaket: «I det videre arbeidet med 

Regional strategi for klimaomstilling må hovedårsakene til de globale klimautfordringene 

gjennom brenning av kull, olje og gass komme tydeligere fram. Det må også settes 

klare mål for reduserte klimautslipp fra industrien». Dette vil bli innarbeidet sammen 

med høringsinnspill. 

 

Det er nyttig for oss å få tydelige innspill til utkastet, slik at den endelige strategien blir 

et godt styringsverktøy for hele trøndelagssamfunnet. Vi håper dere vil involvere deres 

organisasjon i tilstrekkelig grad, slik at vi får fram en god bredde i innspillene. 

 

Høringsinnspill legges inn på denne lenken: https://www.trondelagfylke.no/vare-

tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/horing-plan. 

 

Frist for innspill er satt til 30. april 2020. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Odd Inge Mjøen    Kirsten Indgjerd Værdal 

Fylkesrådmann     Direktør for Plan og Næring 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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«Jakt på kortsiktig gevinst kan stå i veien for gode valg som tjener til det beste for

enkeltmennesker, samfunn og planeten.

Og forskningen viser oss med stadig større tydelighet at vi lenge har utnyttet klodens

rike ressurser hardere enn den tåler.

Vi trenger sindighet i møte med alle de nye mulighetene som blir gitt oss.

Vi trenger ro til gode samtaler om viktige temaer i en tid preget av raske endringer,

hardt debattklima og global uro.

Samtidig trenger vi å bli utfordret av ungdommens utålmodighet.

Vi trenger alt dette for ikke å miste oss selv og hverandre. For ikke å miste alt det gode

vi har skapt sammen.

Spørsmålet blir: Hva tjener oss mennesker og vår felles fremtid best?

Dette berører og opptar oss alle. Vi har ulike svar og kan være dypt uenige. Men vi må

bare fortsette å søke sammen om de store spørsmålene. Rundt kjøkkenbordene. På

lunsjrommene. I skoletimene. I politikken. På internasjonale arenaer. For bare sammen

kan vi løse dem.

Vi må leve med at vi er forskjellige.

Vi må tåle ubehagelig kunnskap.

Vi må klare å se utover vår egen lille teig.

Vi må tørre å innse at vårt verdensbilde kanskje ikke er det eneste rette.

Og vi må finne oss i å bli utfordret – ja til og med såret.

Slik er det å leve sammen – både i små og store felleskap.»

Hans Majestet Kong Haralds tale nyttårsaften 2019
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Bakgrunn og mandat

Denne strategien erstatter Regional plan for
energi og klima i Sør-Trøndelag 2015-2019
og Nord-Trøndelags strategi for energi og
klima 2015-2019. Disse dokumentene hadde
ulikt virkeområde. Omfanget for den
sør-trønderske planen var både egen
virksomhet og hele samfunnet, mens Nord-
Trøndelags strategi kun var knyttet til
fylkeskommunens egen virksomhet. Begge
var bygget opp i henhold til Statlige
Planretningslinjer for klima- og
energiplanlegging.

Oppdraget gitt av Fylkestinget er å utforme
en regional strategi for klimaomstilling i nært

samarbeid med kunnskapsmiljø og
næringsliv samt å involvere barn og unge i
arbeidet med strategien.

For å beskrive endringer og måloppnåelse for
fylkeskommunens egen virksomhet,
klimagassregnskap og klimabudsjett. Se
eget kapittel i Trøndelag Fylkeskommunes
økonomiplan. Det er Statistisk Sentralbyrå
og Miljødirektoratet som fører den offisielle
klimagassutslippsstatistikken for Norge.

Strategiens hensikt

Hensikten med regional strategi for
klimaomstilling er å beskrive hvordan vi skal
jobbe mot et klimanøytralt Trøndelag i 2030.
Utslippene i Trøndelag må kuttes i henhold
til internasjonale (Parisavtalen) og nasjonale
(Klimaloven) forpliktelser. FNs
bærekraftsmål skal ligge til grunn for
regional- og kommunal planlegging.
Trøndelagsplanen vedtok felles mål for
utviklingen i Trøndelag fram mot 2030.

Hovedmålene er:

• Bolyst og livskvalitet

• Utvikling av kommunikasjon og
regionale tyngdepunkt

• Kompetanse, naturressurser og
verdiskapning.

Trøndelagsplanens retningsmål utgjør
ambisjonsnivået som vi tar utgangspunkt i
for klimaomstilling. Trøndelag kan ta en
foregangsrolle i klimaomstilling ved å vise
hvordan en region med sterke næringer og
spredt bosetting kan skape nye muligheter
for verdiskapning og kortreist kvalitet for
innbyggerne.

Trøndelags strategi for klimaomstilling skal
være et nyttig verktøy for kommunene.
Klimaomstilling er mulig og nødvendig for
store og små kommuner, og
næringslivsaktører i hele fylket, enten de
ligger langs kysten, i tettbygde strøk langs
Trondheimsfjorden eller innlandet. Strategi
for klimaomstilling skal de gi inspirasjon og
ledesnor for hvordan klimaarbeid gjøres i
Trøndelag.
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Verktøykasse for klimaomstilling

Her i verktøykassa kan du enkelt klikke på en av boksene under for å komme direkte til
ulike kapitler i dokumentet. Du kan alltid komme tilbake til denne siden ved å klikke på
verktøykasseikonet i høyre hjørne.

H VA E R :

KLIMAOMSTILLING

KLIMARISIKO

MAT BYGG

TRANSPORT

TE M AO M R ÅD E R :

KARBONBINDING PLAST

MØTEPLASSER

KOMMUNENS

VIRKEMIDLER

SIRKULÆR

ØKONOMI

KLIMATILPASSNING

NYTTIGE

LENKER

UTSLIPPENE

I

TRØNDELAG
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Hva er klimaomstilling?

Klimaomstilling omfatter tiltak for reduksjon
av klimagassutslipp, tiltak for klimatilpasning
og tiltak for å øke karbonbinding i skog, jord
og hav.

Klimaomstilling krever omfattende tiltak og
betyr en transformasjon av dagens
samfunnsstrukturer. Energi- og arealbruk,
byutvikling og bygg, infrastruktur og det
industrielle systemet må gjennom en
sektorovergripende omstilling. Denne
omstillingen innebærer en utfasing av fossil
energi og en mer effektiv energibruk både i
husholdningene og næringene.

Tap av biologisk mangfold og jordsmonn er
en global utfordring på lik linje med
klimaendringene. Jordbruket, skogbruket og
havbruket har en sentral rolle i å utvikle nye
måter for å bevare og styrke naturgodene i
Trøndelag. Bygg- og anleggsnæringen,
landbruk og havbruk, handelsnæringen og
avfallsbransjen er særlig viktig når det
gjelder materialer og råstoff som må brukes
i et kretsløp, fremfor å bli til avfall/
forurensning. Å bevare og styrke
naturmangfoldet handler også om å ta vare

på bokvaliteter i folks nærmiljø, samtidig
som det kan være med å styrke jordbrukets
robusthet.

Behovet for nye løsninger innen transport,
energi, matproduksjon og infrastruktur
representerer utviklingsmuligheter for
offentlig forvaltning og næringslivet. I
Trøndelag er vi posisjonert til å gripe disse
utviklingsmulighetene blant annet gjennom
synergier mellom regionale
utdanningsinstitusjoner, forsknings- og
utviklingsinstitusjoner og næringsliv.

Europas «grønn giv» er en vekststrategi med
mål om et klimanøytralt EU innen 2050, der
bevaring av naturmangfold, utvikling av ny
teknologi og produkter samt rettferdig
omstilling er hovedsatsningene. Den grønne
given er tverr-sektoriell, og beskriver mål for
ren energi, bærekraftig mobilitet og
matproduksjon. Europakommisjonen vil også
lansere en handlingsplan for sirkulær
økonomi for tekstiler, plast, bygg og
anleggssektoren samt elektronikk-bransjen.

EU legger press på finansmarkedene
gjennom reformer for at de skal bidra til

grønn omstilling. Dersom aktørene i
finansmarkedene har en god forståelse av
hvilken risiko klimaendringene innebærer for
ulike sektorer og næringer, vil investorer og
finansnæringen kunne bidra til omstilling
både gjennom eierskapsutøvelse,
kredittgivning og utvikling av nye produkter
og tjenester (NOU 2018). Dette for at det
skal bli lettere for EUs borgere å spare og
investere i selskaper som tar bærekraft på
alvor. Det skal også posisjonere Europas
finanssektor i forhold til grønn teknologisk
utvikling.

FIGUR 2 : Klimaomstilling, kilde: KlimastiftelsenHva er European Green Deal?
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Hva er klimarisiko?

Klimarisiko er et begrep som beskriver
konsekvensene av global oppvarming i
henhold til fire risiko-kategorier: fysisk
risiko, overgangsrisiko, ansvarsrisiko og
søksmålsrisiko. Det er særlig de tre første
kategoriene som er relevant for
fylkeskommunen og kommunene i
Trøndelag.

Norsk økonomi er utsatt for fysisk risiko
knyttet til klimaendringer. Fysisk risiko
betegner kostnader forbundet med fysiske
konsekvenser av klimaendringer som økt
flom, skred, tørke, havnivåstigning osv.
Trøndelags primærnæringer er sterkt utsatt
for fysisk klimarisiko. Kostnadene forbundet
med uforutsett vedlikehold på veinette som
følge av et villere og våtere vær må antas å
være stigende i årene som kommer.

Risiko for tapte verdier som følge av raske
teknologiske gjennombrudd eller endrede
rammevilkår beskrives som overgangsrisiko.
I hvilken grad er kommunens verdiskapning
og sysselsatte i stand til å delta og bidra i
omstillingen fra fossilt til fornybart?
Sårbarheten til trøndersk næringsliv er i
denne sammenheng særlig knyttet til

eventuelle endringer i det internasjonale
klimapolitikk-regimet. Teknologiske skift, for
eksempel til nullutslippsteknologi innenfor
transportsektoren, vil ha betydning for
sysselsetting og endre kompetansekravene i
hele verdikjeden. Videre er mange prosesser
i industrien basert på fossilt kull som
innsatsfaktor med store CO2 utslipp som
konsekvens. Reduksjon i disse
klimagassutslippene krever nye
produksjonsprosesser, bruk av biokarbon,
fundamentalt ny teknologi eller karbonfangst
og -lagring. For norsk økonomi kan en
synkende etterspørsel etter fossile
energikilder som følge av politiske eller
teknologiske skift være en betydelig
overgangsrisiko.

Søksmålsrisiko beskriver bruken av
rettsvesenet for å stanse aktivitet som
forårsaker utslipp eller å få erstattet
kostnader og tap som følge av
klimaendringer. Det har vært en økning i
antallet klimarelaterte søksmål, men det er
vanskelig å kvantifisere størrelsen på
søksmålsrisiko for Norge (NOU
2018:17Klimarisiko og norsk økonomi).
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Klimagassutslipp i Trøndelag

De direkte utslippene i Trøndelag er i
hovedsak knyttet til transport, jordbruk,
industri og avfallshåndtering (Figur 1). Dette
er utslipp som er knyttet til produksjon.

De industrielle utslippene kommer fra
smelteverk. Annen industri er
punktutslippene knyttet til kalkverkene i
Verdal og Inderøy. Utslipp fra
petroleumsaktivitet på kontinentalsokkelen
er ikke inkludert i Miljødirektoratets
utslippsstatistikk for kommuner/
fylkeskommuner. For klimagassutslipp fra
denne type prosessindustri er
energieffektivisering og karbonfangst fra
prosessen den eneste løsningen som på sikt
kan gi bransjen betydelige utslippskutt.
Dette er lange forskningsløp som
prosessindustrien selv er involvert i, og vil
ikke bli beskrevet nærmere i denne
strategien. Utslippene fra industri, olje og

gass er kvotepliktig i henhold til EUs
karbonkvotemarked, og man må påregne en
økt kvotepris i årene som kommer.

En supplerende tilnærming til å forstå
hvordan klimagassutslipp kan reduseres er
gjennom analyse av klimafotavtrykk.
Klimafotavtrykk beskriver ikke punktutslipp,
men tar utgangspunkt i forbruket og de
utslippene som genereres i varens/
tjenestens livsløp. Forbruket av klær eller
elektronikk gir et klimagassutslipp i
produksjon til distribusjon som ofte er
utenfor kommunegrensene, så vel som
utenfor Norges grenser. Klimafotavtrykket til
norske gjennomsnittshusholdninger,
virksomheter eller enkeltpersoner er mange
ganger så stort som de direkte
klimagassutslippene som inngår i
Miljødirektoratets tall.

Figur 3 : Klimagassutslipp fra punktkilder i Trøndelag i 2017
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Hvis vi fordeler de direkte utslippene i
Trøndelag, så har en gjennomsnittstrønder
et utslipp på 6tonn CO2 ekvivalenter. Ved å
ta med importerte varer og tjenester, altså
forbruksvarer som har forårsaket utslipp et
annet sted, så har gjennomsnittstrønderen
et klimafotavtrykk på 12t CO2 ekvivalenter.
Inntekt er den faktoren som påvirker
klimafotavtrykket i høyest grad; høyere
inntekt gir høyere forbruk. For husholdninger
i spredtbygde strøk går en høyere andel av
forbruket til energi (pga. mer eiendom per
person og pga. mer drivstoff til bil (pga.

større avstander og dårlige kollektivtilbud)).
Husholdninger i byer har imidlertid et høyere
generelt forbruk av varer og tjenester i
andre kategorier, samt også flere flyreiser.
For å redusere trøndernes klimafotavtrykk
må det utvikles gode alternativer knyttet til
forbruksvaner for kosthold, reisevaner, varer
og tjenestekjøp. Dersom Trøndelag skal
bidra til å innfri målene i Paris-avtalen så må
klimafotavtrykket per trønder reduseres til
2tonn CO2 ekvivalenter innen 2030.
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Klimatilpasning i Trøndelag

I landbruks- og kystfylket Trøndelag er det
betydelig fysisk risiko knyttet til
klimaendringer. Klimaprofilen oppsummerer
sannsynligheten for endrede værforhold som
følge av global oppvarming i Trøndelag.
Arbeidet med klimatilpasning må både ta
høyde for beredskap knyttet til akutte
hendelser, som flom og skogbranner. De
kroniske, snikende endringene som surere
hav, havnivåstigning og endring av
vekstsesong og antall vinterdager har
konsekvenser både for kommuner og
næringsliv.

Det er et stort potensial for å videreutvikle
naturbaserte løsninger for klimatilpasning.
Åpning av bekkeløp og tilbakeføring av
vannveier kan være rimeligere enn tekniske

løsninger samtidig som naturmangfold
bevares og styrkes.

Norsk økonomi er åpen og i stor grad basert
på internasjonal handel. Klimaendringene i
andre land vil derfor ha betydning for Norge.
Det er svært sannsynlig at importvarer øker i
pris og at matproduksjonen globalt vil synke.
Norge er ikke lenger selvforsynt med
matvarer, så en vellykket klimaomstilling må
også øke matvaresikkerheten og redusere
sårbarhet knyttet til import av mat. Norge vil
kunne oppleve en dramatisk økning i
behovet for å gi akutt bistand, krisehjelp og
støtte til klimatilpasning i utviklingsland, og
et økt antall flyktninger vil kunne føre til et
større innvandringspress på Norge.

Figur 4 : Hva klimaendringer betyr for Trøndelag (Kilde: klimaservicesenter.no)
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Virkemidler for klimaomstilling

Trøndelag fylkeskommune og kommunene i
Trøndelag kan ta en rolle som
samspillsaktør for klimaomstillingen. Som
demokratisk legitimerte samfunnsutviklere
kan kommunene sette i gang prosesser for
omstilling av lokalt næringsliv gjennom
kompetanseheving og å ta i bruk ny
teknologi og tilrettelegge for endringer av
husholdningenes forbruk. Å mobilisere til
dialog med lokale aktører for å gjennomføre
gode ideer til lokal omstilling er en del av
denne rollen.

En forutsetning er at kommunenes politiske
og administrative ledelse må kjenne eierskap
til klimaomstilling. De enkelte enhetene som
vann og avløp, eiendom, planlegging,
utdanning, helse og omsorg og innkjøp kan
alle bidra i klimaomstilling og må styrkes i
kompetanse og kapasitet. Det ildsjel-drevne
klima og energi-arbeidet i kommunene må
institusjonaliseres. Kompetanseoverføring og
mobilitet på tvers av sektorer, bransjer og
geografi til utvikling av nye næringer er
sentralt for å lykkes med klimaomstilling.

Kommunene har juridiske, markedsbaserte
og nettverksbaserte virkemidler.

Plan- og bygningsloven (PBL) er et av de
viktigste langsiktige virkemidlene i norsk
klimapolitikk. Den pålegger kommunene å ta
klimahensyn, både for utslippsreduksjon og
klimatilpasning i sin planlegging.
Kommunene er planmyndighet og skal
tilrettelegge for en arealbruk som reduserer
utslipp gjennom å redusere transportbehov.
Gjennom PBL kan kommunen hindre
nedbygging av skog, myr og dyrka mark.
Disse arealene kan binde CO2, dersom de
forvaltes på en bærekraftig måte. Risiko og
sårbarhetsanalyser knyttet til effekter av
global oppvarming som havnivåstigning, økt
ras, skred og flomfare skal også inngå i
kommunenes planlegging.

Markedsbaserte virkemidler er avgifter,
ulike former for subsidier og
konkurransebaserte offentlige anskaffelser
(anbudsprosesser). I anbudsprosesser kan
fylkeskommunen og kommunene sette
miljøkrav, både i forhold til
klimagassreduksjon og bruk av
nullutslippsteknologi. Det offentlige kan også
gå foran i å etterspørre «nye» produkter og
tjenester og dermed drive fram en
teknologiutvikling. Som veieier kan
fylkeskommunen innføre bompenger.
Kommuner kan innføre parkeringsavgifter for
å begrense lokal bilbruk eller
renovasjonsavgifter for å innføre en offensiv
kretsløpsbasert avfallshåndtering. Tilskudd til
elsykler, samarbeidsprosjekter med lokalt
næringsliv for grønn næringsutvikling og
tilskudd rettet mot miljøtiltak i landbruket er
eksempel på markedsmekanismer
kommunene kan ta i bruk.

Nettverksbaserte virkemidler er den
rollen kommunen kan ta for å legge til rette
for handlingsskapende møteplasser, der
kommunens innbyggere og næringsliv
medvirker til å utforme lokale klimatiltak
og etablere samarbeidsarenaer. Dette
arbeidet er svært viktig for å skape lokal
aksept og legitimitet for klimapolitikken.
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Den lineære økonomien – som kjennetegnes
av bruk og kast – har dominert
verdensøkonomien det siste århundret.
Sirkulær økonomi dreier seg om hele
verdikjeden; fra design som sikrer
produktets levetid og reparasjonsmulighet,
til å tilby tjenester fremfor produkter,
reparasjon, oppgradering, forlenget levetid
og gjenbruk. Gjennom deling, ombruk og
sambruk skal ressursene inngå i et kretsløp
fremfor å gå tapt og føre til forurensning. En

sirkulær økonomi bidrar til å redusere energi
- og ressursbruk, men opprettholde
verdiskapning. Utvikling av teknologiske
løsninger for ressurseffektiv
materialgjenvinning. En kretsløpstanke gir
store besparelser av klimagassutslipp, ved at
produkter kan gjenbrukes.

Hva er sammenhengen mellom

digitalisering og klimaomstilling?

Digitale verktøy er et viktig redskap for
klimaomstilling. Den fjerde industrielle
revolusjon forandrer vesentlig hvordan vi
produserer og forbruker. Digitalisering
muliggjør smarte hjem og smarte byer, det
vil bli mulig å styre trafikkflyt for mindre kø
og redusere energietterspørsel, og
innovasjon på tvers av sektorer blirlettere.
Digitale plattformer som søkemotorer,
sosiale medier, e-handel og
betalingsplattformer dekker en økende andel
av økonomiske transaksjoner og aktiviteter i
ulike næringer (NHO, 2018). Økt
digitalisering vil kreve god forståelse for
personvernhensyn og digital kompetanse,
både hos myndigheter, næringslivsaktører
og innbyggere. Digital inkompetanse, særlig
knyttet til en aldrende befolkning er en
utfordring når grunnleggende
samfunnstjenester kun ivaretas via internett.
Samtidig kan digitale løsninger kan være et
verktøy for kompetanseheving hos
befolkningen i hele fylket.

Hva er sammenhengen mellom

sirkulær økonomi og klimaomstilling?



13

• Trøndelag legges FNs bærekraftmål til grunn for

myndigheters, næringsliv og akademias innsats

• I et klimarobust Trøndelag inkluderes en faktabasert

klimarisikovurdering i beslutningsgrunnlag hos

myndigheter og næringsliv

• Hele Trøndelag engasjeres i arbeidet med å

realisere lavutslippssamfunnet på individ-,

organisasjons- og samfunnsnivå

• Trøndelag fylkeskommune, andre offentlige

aktører og næringsliv gjennomfører innovative,

bærekraftige anskaffelser

PRINSIPPER FOR

KLIMAOMSTILLING I TRØNDELAG
For å lykkes med klimaomstillingen i Trøndelag er det
nødvendig å våge ta risiko og utøve lederskap. Vi må
framsnakke de kommunene og de prosjektene som
går opp nye veier. Ved å formulere noen prinsipper
som beskriver ønsket retning og atferd for
beslutningstagere i Trøndelag kan vi alle bidra til å
dra i samme retning og samarbeide for å nå målet
om et klimanøytralt, sosialt rettferdig og bærekraftig
Trøndelag.
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Temaområder for klimaomstilling

MAT

BYGG

TRANSPORT

KARBONBINDING

PLAST

MØTEPLASSER

Med bakgrunn i kunnskap fra forskningsmiljø, veikart mot lavutslipp fra ulike
bransjer og klimaverksted for ungdom i Trøndelag har vi definert noen
temaområder for klimaomstilling. Her er utfordringsbildet og muligheter skissert.
«Sånn gjør vi det i Trøndelag» beskriver hvordan vi sammen kan jobbe med
klimaomstilling innenfor disse temaområdene.
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MAT

I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff.

Utfordringsbildet

Aktiviteter fra hele matsystemet står for
mellom 21-37 prosent av totale
menneskeskapte klimagassutslipp (IPCC,
2019). Disse utslippene stammer fra utslipp
fra dyrking og produksjonsprosesser,
videreforedling og bearbeiding, og transport i
alle ledd.

Matproduksjonen i Trøndelag er eksponert
for klimarisiko i form av den fysiske risiko fra
et endret klima. Produksjonsforholdene
endrer seg ved mer ustabilt vær og
nedbørsmønster, varmere og surere hav og
økt risiko for ekstremvær som belaster
infrastruktur og utstyr i større grad. Tap av
biologisk mangfold og spredning av
sykdommer/skadegjørere til nye områder
kan påvirke evnen til matproduksjon i
Trøndelag. Internasjonal handel og
internasjonale råvarepriser vil bli mer

uforutsigbare i årene fremover og kan
påvirke havbruks og landbruksnæringen i
Trøndelag negativt. Overgangsrisiko for
næringene knyttes til verdikjedene i hav- og
jordbrukssektoren der import av
innsatsfaktorer og eksport av varer i stor
grad er basert på lave transportkostnader.

En videre overgangsrisiko er raske endringer
i forbrukerpreferanser knyttet til redusert
etterspørsel av kjøtt. Det er en utfordring for
det trønderske jordbruket at
klimafotavtrykket til importerte veganske
varer kan beregnes til å være mindre enn
lammelåret fra en lokal sau. Samtidig er det
viktig å se helhetsbildet for matproduksjon
og beredskap for matvaresikkerhet.
Jordbruket er også knyttet til lokalsamfunn,
sysselsetting, kulturlandskap og tradisjon.



16

MAT

I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff.

Muligheter

Bærekraftig jordbruk og matforbruk er
sentralt for klimaomstilling. En
matproduksjon basert på verdier som
biodiversitet, lite sprøytemidler, dyrevelferd
og god lokal mat kan øke livskvalitet og
redusere klimagassutslipp. Et større
mangfold av sorter og utvikling av
klimarobuste vekster er sentralt. Et skifte
over til mer bruk av kortreist mat fra lokale
gårder og at vi spiser det som er tilgjengelig
i sesongen vil redusere både utslipp fra
transport og matsvinn.

Dagligvarekjedene og
næringsmiddelprodusentene er viktige
bidragsytere i klimaomstilling fordi de har en
sterk påvirkningskraft på forbrukernes atferd
gjennom hva de tilbyr.

Rundt 25 prosent av all mat produsert for
mennesker blir ikke spist (IPCC, 2019).
Reduksjon av matsvinn har et stort potensial
fordi det reduserer utslipp fra matproduksjon
og ikke minst utslippsreduksjon fra
transport.

Bærekraft og sirkulærøkonomiske prinsipper
må ligge til grunn for matproduksjonen i
Trøndelag. Hav- og jordbruket i Trøndelag
kan bidra til økt matsikkerhet ved å ha som
mål å produsere mest mulig mat med minst
mulig ressursbruk. Klimagassutslippene fra
landbruket kan reduseres gjennom
omlegging til fossilfrie energiløsninger.

Fiskeri- og havbruksnæringen er sterk i
Trøndelag, og har en tilhørende
næringsutvikling i en høyteknologisk
leverandørindustri. Vi har mulighet for å
videreutvikle kyst- og havområdene utenfor
Trøndelag som energieffektiv bidrag til
verdens matvareproduksjon. Bærekraftig
utvikling av havbruksnæringen forutsetter
kontroll med avfallsstrømmer, håndtering av
sykdom og arealkonflikter. Restråstoffer fra
havbruksnæringen kan håndteres bedre og i
større grad videreutvikles til
høyverdiprodukter. Nye bærekraftige
ressurser kan integreres i fôrkjeden. Det er
etablert gode samarbeidsarenaer mellom
forvaltning, forskning og næring som må
videreføres for å sikre god forvaltning av
havet og økt bærekraftig produksjon av
sjømat (Grønn konkurransekraft 2016).
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M
AT

Sånn gjør vi det i Trøndelag

• Produsere mest mulig mat på lokale ressurser

• Ivareta miljøverdier og dyrevelferd i matproduksjon

• Redusere matsvinn gjennom hele verdikjeden

• Styrke innkjøpskompetanse i offentlige kantiner for

kortreist mat

• Videreutvikle et klimasmart jord-og havbruk

• Styrke kompetansen rundt klimarobuste arter

• Utnytte beiteressursene som finnes

• Lukke kretsløp for fosfor og nitrogen

• Elektrifisere havbruk og fiskeflåte
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BYGG

I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster

Globalt står byggenæringen for 40% av
klimagassutslippene. Bygg medfører ulik
klimabelastning knyttet til materialvalg,
byggeprosess, transport til og fra bygget,
oppvarming og nedkjøling i drifts og
vedlikeholdsfasen og ved eventuell
ombygging eller riving.

Bygg- og eiendomssektoren er den største
forbrukeren av materialressurser i Norge.
Sektoren genererer også mye avfall; like
mye som husholdninger og industri
genererer hver for seg. Avfallet er jevnt

fordelt fra nybyggaktivitet, rehabilitering og
riving. Det er et betydelig potensial for økt
materialgjenvinning, spesielt av trevirke
(Kommunal og
moderniseringsdepartementet, 2012).

Bygg i byer og tettsteder er utsatt for fysisk
klimarisiko i form av havnivåstigning og økt
fare for flom og skred. Våtere og villere vær
påvirker levetiden til bygget.
Overgangsrisiko for byggenæringen er
knyttet til knapphet på råvarer og økte priser
på CO2 intensive byggematerialer.

Muligheter

For steds- og byutvikling er det flere
momenter som knytter seg til
klimaomstilling. Samlokalisering av
boområder, kommersielle aktiviteter,
arbeidsplasser og fritidstilbud reduserer
behovet for transport. Fortettet bygging og
boform gir også gevinster i form av økt
materialeffektivitet. For å skape gode
bomiljø i fortettede områder må
kulturminner ivaretas. Åpning av bekker for
å dempe flomfare og for å ta imot store
nedbørsmengder kan utvikles til også å by
på rekreasjonsområder og grønne lunger
som ivaretar naturmangfold og behovet for
folkehelsetiltak.

De fleste byggene er allerede bygget. Hvis
man medtar utslipp knyttet til produksjon og
transport av nye materialer vil man se at
rehabilitering normalt gir mindre utslipp enn
rivning og nybygging.

Økt bruk av tre i bygg kan erstatte
utslippsintensive byggematerialer som stål
og betong. De senere år har det vært
omfattende teknologiutvikling på feltet og
det er nå mulig å bygge med tre på måter
som oppfyller krav til brannsikkerhet, lyd og
evnen til å motstå råteskader. Samtidig må
materialvalg tas ut fra en helhetsvurdering
knyttet til robusthet og behov for
fleksibilitet.

Bygg kan være en energihøster. Det betyr at
bygningsmassen blir integrert som aktiv
medspiller i energisystemet med lokal
energiproduksjon fra solceller/bioenergi/
vedfyring/treflis/varmepumper.
Energiutveksling i nabolag kan redusere
behovet for utbygging av nett. Smart nett-
teknologi, energilagring og utvikling av
desentraliserte systemer og nye teknologier i
husholdningene skaper nye markeder for
teknologibedrifter, byggenæring og
leverandørindustri.

Utfordringsbildet
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Sånn gjør vi det i Trøndelag

• Ved rehabilitering og nybygg skal offentlige aktører i

Trøndelag stille krav om bærekraftige byggeplasser

og klimanøytrale bygg

• Det skal fortrinnsvis benyttes tre som

byggemateriale

• Sikre en mangfoldig boligstruktur i gode bomiljø ved

fortetting i byer og på tettsteder med viktig

infrastruktur

• Teste og utvikle forretningsmodeller for bygg som

energihøster og produsent

• Bruke kunnskap fra lokal byggeskikk og

håndverkstradisjon for å bygge med kortreiste

materialer og i henhold til klimatiske betingelser og

terreng

• Videreutvikle plattformer for gjenbruk og ombruk av

byggemateriale og interiør
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TRANSPORT

I 2030 har Trøndelag en bærekraftig transportstruktur og klimanøytralt
transporttilbud

Utfordringsbildet

Transport medfører klimagassutslipp fra
biler. Det gjør også utslipp fra produksjon og
distribusjon av biler og drivstoff.
Transportsektoren er ansvarlig for 24% av
globale utslipp. mens sektorens andel av
utslippene i Norge er 31%. Veitrafikken
tilsvarer 55% av utslippene fra
transportsektoren. Den største andelen
kommunefordelte utslipp kommer fra
transport, og i all hovedsak fra vegtrafikk.

Klimarisiko knyttet til transport er økte
kostnader til vedlikehold og drift av veinettet
med økte ekstremværhendelser. Store
vannmengder knyttet til økte
nedbørsmengder men også mildere vintre
medfører en økt belastning på vannveiene.
Samfunnsplanlegging og utvikling av annen
infrastruktur, som jernbane og strømnett må
også ta høyde for klimaendringer for å
redusere klimarisiko.

Overgangsrisikoen for transportsektoren er
at den må levere de største kuttene i
klimagassutslipp. Sektoren er sterkt påvirket
av politiske vedtak på klimaområdet, som
bompenger, nullutslippssoner og vegprising
er eksempler. Reguleringer vil også kunne
påvirke konkurranseflaten mellom lastebil,
tog og skip i varetransporten. Overgangen til
nullutslipp i transportsektoren vil
representere store muligheter for verdikjeder
som understøtter forandringene, mens det
vil være en trussel mot dem som
representerer store utslipp. Innretningen på
skatter og avgifter, og ikke minst brå
endringer i ordningene, kan representere
betydelig risiko for næringene involvert. Et
eksempel er verdiutviklingen på (brukte)
biler, enten det er personbiler eller kjøretøy
som brukes til næringsformål.
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TRANSPORT

I 2030 har Trøndelag en bærekraftig transportstruktur og klimanøytralt
transporttilbud

Muligheter

I bilparken i Trøndelag er det en markant
økning i andeler biler med el-, hybrid-
teknologi. Norge har et nasjonalt mål om
100 prosent nullutslippsbiler i nybilsalg i
2025. I luftfarten er visjonen nullutslipp i
innenriks luftfart innen 2040, og luftrommet
mellom Røros og Östersund skal brukes til
testing av elektriske fly og droner.

Elektriske og hydrogendrevne busser, båter
og ferger er sentralt for nullutslippsmobilitet.
Videre vil innovasjon innen smarte
informasjonssystemer i transport og
planlegging, ny ladeteknologi og batterier
medføre skift i hvordan vi forflytter oss.

Nullvekstmålet for personbiltransport krever
videre satsning på kollektivtiltak og tiltak for
gående og syklende. Redusert bilbruk har
gevinster med tanke på luftkvalitet,
trafikksikkerhet, støybelastning og generell
livskvalitet i byer og tettsteder. Reduksjon
av transport vil være mulig gjennom god
tilgang til nett i hele fylket. Den digitale
infrastrukturen legger til rette for utvikling
av mobilitetsløsninger knyttet til bildeling,
bruk av nettmøter eller sømløse overganger
mellom kollektivtilbud.
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Sånn gjør vi det i Trøndelag

• Redusere transportbehovet gjennom en samordnet bolig-,
areal-og transportpolitikk

• Utvikle nye løsninger for godstransport i samarbeid med
næring og kunnskapsmiljø

• Utvikle verdikjeder for næringer for utslippsfri infrastruktur:

• ferge-og skipsløsninger som utnytter nye energiløsninger og nye
styringssystemer

• nye energiforsyningsløsninger til transportsektoren, eksempelvis
ladestasjoner til elektrifisering, batteriteknologi eller
hydrogenløsninger

• miljøkrav til drosjenæringen

• selvlærende intelligente systemer for transportsektoren

• Gjøre transporten utslippsfri:

• 100 % av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025

• 100 % av nye lette varebiler er elektriske innen utgangen av 2025

• 100 % av nye tyngre varebiler er elektriske innen utgangen av 2030

• 50 % av nye lastebiler er el-eller hydrogenkjøretøy i 2030

• 100 % av nye bybusser er elektriske innen utgangen av 2025

• 75 % av nye langdistansebusser er el-eller hydrogenkjøretøy i

• 45 % av nysalg av motorsykkel (MC) og moped er elektriske i 2030

• Tilrettelegge bilfrie områder i by og tettsteder

• Prioritere infrastruktur som øker bruk av kollektiv, sykkel
eller gange fremfor bil

• Støtte opp om statlige virkemidler, som byvekstavtaler og
nullvekstmål

• Kombinere ulike transportformer i knutepunkter

• Fremme klimavennlige løsninger i luftfarten gjennom
samarbeidet i Luftfartsforum
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KARBONBINDING

I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av bioråstoff

Muligheter

Potensialet for binding av CO2 gjennom
biomasseproduksjon er betraktelig. Det
forutsettes en helhetlig, bærekraftig
forvaltning for at tiltak knyttet til
bioenergivekster og nyplanting av skog fører
til utslippsreduksjon uten negative
konsekvenser for matsikkerhet (IPCC, 2019).
Klimapanelets scenarioer viser at det er
mulig å øke opptak av CO2 i skogbruk uten
at det går på bekostning av biologisk
mangfold eller andre bærekrafts mål.

Landbruket er utsatt for klimarisiko gjennom
endringer i vekstsesongens lengde, nedbør
og temperaturforhold. Økt spredning av
skadedyr er også en risiko. Denne økte
risikoen vil best kunne håndteres ved hjelp
av oppdatert kunnskap og samhandling
mellom forskningsmiljø, forvaltning og
næringsaktørene. Det vil være behov for å
endre valg av vekster og høstingsregimer og
tilpasning av jordarbeiding, tidspunkt og
mengde for gjødsling.

Trøndelag har naturgitte forutsetninger for å
nå ambisiøse mål om karbonbinding i
matproduksjon (jordbruk og havbruk) og
skog. Her må det gode samspillet mellom
næringsaktører og FoU-kompetanse
videreutvikles.

For å utnytte skognæringens
opptakspotensial må aktiviteten knyttet til
ungskogpleie og skjøtsel på norske
skogeiendommer økes, og det må sikres at
aktørene har et langsiktig perspektiv på sin
forvaltning. Dette vil heve kvaliteten på
tømmeret og redusere hogstkostnadene på
sikt.

Det finnes både aktører innenfor næringsliv
og forskning på tare-produksjon i Trøndelag i
dag. Tare har potensial til å brukes innen
mat og medisiner, som fôr-ressurs, til
biokjemikalier, gjødsel og plantevernmidler
og bioenergi.

Utfordringsbildet
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Sånn gjør vi det i Trøndelag

• Utvikle teknologi og kompetanse til verdikjedene

jord, skog og hav for å finne nye løsninger knyttet til

karbonbinding

• Forvalte arealene for best mulig biomasseproduksjon

• Styrke samhandling mellom kompetansemiljø på

naturmangfold, næringsliv og råvaresterke distrikt

• Styrke planting-og skogkulturinnsatsen for

bærekraftig forvaltning av skog

KA
RB
ON
BIN
DIN
G
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PLAST

I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig
næringsutvikling og teknologi

Muligheter

Økt forbruk av plast øker utslippene fra ulike
ledd i plastens verdikjede: utvinning av
petroleumsprodukter, frakt, raffinering og
forbrenning av plasten når den ikke lengre
brukes. Miljøkostnadene knyttet til plast er
skader og ødeleggelser på grunn av plast i
naturen, og da særlig havet,
klimagassutslipp fra forbrenning av plast og
helseskader som følge av skadelige stoffer i
plasten. Det er rundt 100 000 tonn
plastemballasje som havner i norske
husholdninger . Av dette blir om lag en
tredjedel samlet inn. Av dette igjen, blir 80
prosent sortert ut til materialgjenvinning i
Tyskland (Klimastiftelsen, 2018).

Gode emballasjeløsninger er under utvikling,
noe som er viktig for å hindre matsvinn.
Trevirke er i dag råstoff for noen typer plast,
som i brilleinnfatninger.
Treforedlingsindustrien i Trøndelag kan
produsere mye råstoff til plastproduksjon.
Plasten kan danne grunnlag for en
gjenvinningsindustri der kvaliteten på
gjenvunnet plast øker og kostnaden
reduseres.

Utfordringsbildet
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Sånn gjør vi det i Trøndelag

• Sette miljøkrav i offentlige innkjøp for å redusere

plastfotavtrykk

• Innføre kildesortering som omfatter plast i hele

fylket

• Utvikle gode emballasjeløsninger for å hindre

matsvinn

• Utnytte potensialet i treforedlingsindustrien i

Trøndelag for produksjon av råstoff til

plastproduksjon

• Videreutvikle verdikjeder for

gjenvinningsindustrien



27

HANDLINGSSKAPENDE MØTEPLASSER

I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag

Muligheter

Norge er gjennom mange år målt til å være
et av de beste landene å bo i. Samtidig er
det noen utviklingstrekk knyttet til
polarisering av klimadebatten, økende
ensomhet og psykiske lidelser hos barn og
unge som viser at systematisk jobbing med
inkludering og sterke fellesskap er viktig. En
reduksjon av klimafotavtrykket til trønderne
vil primært være et resultat av endringer i
energisystemet og transportsektoren.
Samtidig vil klimaomstilling på individnivå
være knyttet til atferdsendring og et
redusert materielt forbruk.

Som i verden for øvrig er det en
urbaniseringstrend. Fraflytting og aldrende
befolkning preger deler av fylket.
Sentralisering av utdanningstilbud og
arbeidsmarked samt større og færre
gårdsbruk vil sette preg på Trøndelags
distrikter.

Trøndelag fylkeskommune og kommunene
kan gå foran for å skape gode møteplasser
for kommunens innbyggere og næringsliv.
Fokus på kortreist mat, gangavstand til
offentlige tjenester og livskvalitet gjennom
levende lokalsamfunn kan brukes som
argumenter for å opprettholde og styrke
bosetting utenfor sentrale strøk.

Møteplasser for samarbeid, frivillighet og
egenaktivitet kan styrke arbeidet med lokal
samfunnsutvikling og klimaomstilling.
Engasjement knyttet til deltagelse og annen
meningsskapende aktiviteter kan bidra til
fellesløsninger og å ta et utvidet
samfunnsansvar. Innbyggerinvolvering
skaper også en større aksept og utvider
handlingsrommet for lokal klimapolitikk.

Klimaomstilling i Trøndelag handler også om
å sikre at alle får mulighet for en meningsfylt
deltagelse i samfunnet. Med en økende grad
av robotisering og kunstig intelligens kan
kortere arbeidstid være et virkemiddel for å
dele på meningsfylte aktiviteter og i størst
mulig grad inkludere alle i samfunnslivet.
Dette kan også avhjelpe utfordringer knyttet
til manglende integrering, økt utenforskap
og en aldrende befolkning.

Delingsøkonomien beskriver hvordan
frivillige (ikke-kommersielle aktører) deler på
tilgang til goder og tjenester. Kommuner kan
bidra med tilrettelegging for delingsøkonomi
gjennom støtte til bildelingsordninger,
tilskudd til sportsutstyr-boder eller by/
bygdesykler. Tiltak som skolehager og
andelsjordbruk kan bli en viktig og
meningsfull fritidssyssel der også barn får
innsikt i hvordan mat produseres.

Utfordringsbildet
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• Utvikle lokale og regionale prosjekter for

klimaomstilling i frivillig og offentlig sektor

• Styrker og sprer kunnskapsgrunnlaget knyttet til

klimarisiko i kommuner og næringsliv

• Delta i nettverk for klimatilpasning og nettverk for

lavutslipp for å få tilgang til oppdatert kunnskap og

læring på tvers av kommunegrenser

• Mobilisere næringslivsaktører i kommunen til å delta

i Klimapartnere Trøndelag

• Involvere bredt fra kreative og kulturelle næringer

for å skape nye løsninger og attraktive

arbeidsplasser som kan bidra til klimaomstilling

• Videreutvikle lokale og regionale prosjekter for

klimaomstilling i frivillig og offentlig sektor:

• REKO-ringer

• Offentlige kjøleskap for mat utgått på dato

• Urbant hagebruk og kompostering

• Folkeverksteder for å låne, fikse og dele

M
ØT
EP
LA
SS
ER

Sånn gjør vi det i Trøndelag
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NYTTIGE LENKER

SJEKKLISTE FOR KLIMALEDELSE I KOMMUNER: https://zero.no/wp-content/

uploads/2019/06/2019_sjekklistene.pdf

FORSTÅ DIN KOMMUNES KLIMARISIKO: https://klimarisiko.kommunalbanken.no/

KALKULER KLIMAFOTAVTRYKK: https://www.ducky.eco/

STRØM EN KLIMAFROKOST: https://klimastiftelsen.no/prosjekter/klimafrokost/

MILJØDIREKTORATETS WEBINARER OM KLIMA: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/

arrangementer/webinar/

Klimaverksted for ungdom i Trøndelag: https://www.trondelagfylke.no/globalassets/

dokumenter/klima-og-miljo/klimarad-trondelag/klimaverksted-for-ungdom-2019-ferdig.pdf

- Nasjonale forventninger regional og kommunal planlegging

- Trøndelagsplanen

- Strategi for innovasjon og verdiskaping

- Samferdselsstrategien med underliggende delstrategier

- Framtidsbilder av lavutslippssamfunnet mot 2050

Konsekvenser av klimaendringer i Norge: https://www.miljodirektoratet.no/

publikasjoner/2019/januar-2019/oppdatering-av-kunnskap-om-konsekvenser-av-

klimaendringer-i-norge/

Grønn konkurransekraft 2016, Rapport fra Regjeringens Ekspertutvalg for grønn

konkurransekraft: https://www.gronnkonkurransekraft.no/

Klimastiftelsen, 2018: Plast og klima -to sider av samme sak.https://klimastiftelsen.no/

publikasjoner/plast-og-klima-to-sider-av-samme-sak/

- Noregs Lågutsleppsstrategi mot 2050 (vedlegg 1)

- Miljødirektoratet faktaark vippepunkter
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- Landbruk og klimaendringer, Ekspertgruppe 2016

- Teknisk arbeidsgruppe jordbruk og klima 2018

- Faktaark Naturpanelets rapport 2019

- Faktaark 1,5 graders rapport IPCC

- Faktaark spesialrapport arealbruk og klimaendringer

- Faktaark spesialrapport hav og klimaendringer

- Grønn vekst, Stoknes, Magma 2018

NHO 2018: Næringslivets perspektivmelding. https://www.nho.no/publikasjoner/

naringslivets-perspektivmelding/naringslivets-perspektivmelding/

NoU 2018:17. Klimarisiko og norsk økonomi. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/

nou-2018-17/id2622043/

Konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land. EY Rapport. https://

www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/februar-2018/utredning-om-konsekvenser-for

-norge-av-klimaendringer-i-andre-land/

Kortreist kvalitet. Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren?

https://www.kortreistkvalitet.no/

Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak. Cicero, Civitas og Vestlandsforskning.

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/april-2018/potensial-og-barrierer-for-

kommunale-klimatiltak/
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1. Bakgrunn

Siden sensommeren i 2018 har vi sett en voksende global bevegelse hvor barn og ungdommer har demonstrert mot
manglende politisk vilje til endring for å realisere målene nedfelt i Parisavtalen. Trøndelags oppvoksende
generasjon har deltatt i bevegelsen, gjennom blant annet gjentatte skolestreiker for klimaet. Høydepunktet var
skolestreiken i Tordenskioldsparken den 22. mars 2019, hvor rundt 3000 skoleelever krevde politisk handling for å
sikre en mer bærekraftig fremtid. Elevstreiken bidro til fylkespolitikernes vedtak om at den yngre garde skal
involveres i utarbeidelsen av ny strategi for klimaomstilling. Fylkeskommunen ønsker at det nye strategidokumentet
skal oppleves relevant for, og fremme eierskap blant, regionens mange innbyggere. Dette er bakteppet for at
Trøndelag fylkeskommune arrangerte et klimaverksted for unge den 28.-29. september 2019 i Orkanger.

Trøndelag fylkeskommune distribuerte invitasjoner til å delta i klimaverkstedet bredt. Arrangementet var åpent for
alle interesserte ungdommer i alderen 13 til 19 år, men også interesserte under 13 år ble ønsket velkommen til å
delta. Totalt 38 barn og unge i alderen 10 til 18 år deltok på klimaverkstedet. Fylkeskommunens regionale mangfold
ble godt representert, med deltakere fra Roan i nord til Rennebu i sør.

Trøndelag fylkeskommune inviterte barne- og ungdomsforskere fra NTNU til å bidra med planlegging, tilrettelegging
og gjennomføring av klimaverkstedet. Linn Cathrin Lorgen og Marit Ursin (Lorgen research/Institutt for pedagogikk
og livslang læring, NTNU) har bakgrunn i tverrfaglig barne- og ungdomsforsking. Sammen utviklet de
klimaverkstedets metodiske tilnærming, holdt første dag av klimaverkstedet, analyserte og sammenfattet det
empiriske materialet og utarbeidet dette sammendraget. Andre dag av klimaverkstedet ble utarbeidet og
gjennomført i samarbeid med Isaac Arturo Ortega Alvarado og Frøydis Sæter (Institutt for design, NTNU).
I tillegg har fylkeskommunen samarbeidet med UngEnergi, CenSES ved NTNU, som har forberedt faktaark til
klimaverkstedet. Medlemmer av Ungdommens fylkesutvalg og UngEnergi har stilt som gruppeledere i
klimaverkstedet. En stor takk rettes til Martine Fleten, Guro Nesser, Frøydis Jørstad, Ulrik Grøntvedt, Solveig
Norberg, Sondre Duna Lundemo og Thor Ivar Helgesen. En spesiell takk til Frøydis Jørstad, som har lest
sammendraget og kvalitetssikret fremstillingen av klimaverkstedet.
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Dette er viktig poeng som oppsummerer
fylkeskommunens og forskernes holdning til
klimaverkstedets deltakere –og barn og ungdom for
øvrig. Barn og ungdom sitter på verdifull og unik
kunnskap. Vi er ikke nødvendigvis ute etter tall, fakta
og forskningsresultater, det har vi forskere til,
men derimot å lytte til og lære fra den oppvoksende
generasjon om deres tanker, meninger og
bekymringer –og ikke minst, fremtidsvisjoner:

Hvordan skal det være å bo i Trøndelag i 2030?

Deres innspill er sammenfattet i dette dokumentet,
som overleveres til Trøndelag fylkeskommune, for å
bli brukt som utgangspunkt for videre arbeid med en
ny strategi for klimaomstilling

I klimaverkstedets åpningsappell
«Hvorfor jeg engasjerer meg» forklarte
Hedwig Thiery Aresvik fra Natur og Ungdom
følgende:

Den 22. mars samlet 40.000
ungdommer seg, over hele Norge,
og vi ropte, og vi marsjerte, og vi

krevde at vi ble hørt i vår sak.
Denne dagen var for meg min

største dag. Dette var dagen jeg
endelig fikk se hvor stort

klima -og miljøengasjement det
faktisk finnes i Norge, om man ba-
re har et sted å møtes. For det kan
være utrolig skummelt å faktisk
engasjere seg. Om det er en ting

jeg har opplevd det siste halvåret,
så er det at mange tror og har en

forventning om at jeg som
klimaengasjert, skal ha peiling
på all verdens kunnskap. Og det
er skummelt å få spørsmål som

«vi trenger et økonomisk paradig-
meskifte», fordi kanskje vet man
rett og slett ikke hva det betyr, og

kanskje kan man faktisk ikke
svare på spørsmålet, men det

forventes at du kan det. Men det
er faktisk helt greit. Det er helt
greit å ikke kunne svare på alt.

Som klimaengasjert må man ikke
være et leksikon.
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Som nevnt innledningsvis sendte Trøndelag
fylkeskommune ut åpen invitasjon til alle
ungdommer i alderen 13 til 19 år til å delta
i klimaverkstedet. Fylkeskommunen
distribuerte invitasjonen bredt, gjennom
sosiale medier, e-poster til ungdomskoler og
videregående skoler, og henvendelser til
lokale ungdomsorganisasjoner med interesse
for klimaspørsmål.

Alle offentlige videregående skoler hadde
informasjon om klimaverkstedet på skolens
infoskjermer. Også interesserte under 13 år
ble ønsket velkommen til å delta. Totalt 38
barn og unge i alderen 10 til 18 år deltok på
klimaverkstedet.

Fylkeskommunens regionale mangfold ble
godt representert, med deltakere fra Roan i
nord til Rennebu i sør. Samtidig er det viktig
å påpeke at nesten halvparten av deltakerne
oppga at de er medlemmer av en interesse-
organisasjon, og noen av dem var tilknyttet
en organisasjon med en klar miljøprofil.

Som naturlig ved et slikt arrangement er det
grunn til å tro at det er de mest engasjerte
og klimabevisste ungdommene som deltok.
I fremtiden bør det arrangeres tilsvarende
verksted som søker å rekruttere bredere i
befolkningen, både når det gjelder alder og
sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn.

Klimaverkstedet bygger på prinsipper
innenfor tverrfaglig barne- og
ungdomsforskning, og medvirkningsorientert
metodologi. Hovedpilarer innenfor denne
tilnærmingen er å anerkjenne:

• At alle politiske avgjørelser påvirker
barn og unge direkte eller indirekte

• Barn og unge som sosiale og hand-
lende vesen med påvirkningskraft

• Barn og unges meninger, perspekti-
ver og erfaringer som verdifulle

• Barn og unges rett til medvirkning

Barn og unges rett til medvirkning er
forankret i FNs barnekonvensjon artikkel 12
og Norges Grunnlov § 104.
Denne rettigheten innebærer tre nivå.

Det første nivået er retten til å bli informert
på en måte som er forståelig. Når det gjelder
klimapolitikk og -problematikk har vi tatt
utgangspunkt i at barn og unge er informerte
gjennom skolegang, mediedekning og andre
kanaler.

Det andre nivået er retten til å bli hørt.
For at dette skal skje, må voksne legge til
rette for at barn og unge får mulighet til å
uttale seg på deres egne premisser, innenfor
trygge rammer og gjennom de
uttrykksformene som de foretrekker.
Hovedfokuset har derfor vært å lage et
verksted hvor deltakerne følte seg verdsatte
og komfortable, og med åpne aktiviteter som
kunne løses gjennom tegning, skriving,
klipping, og liming.

Det tredje nivået er retten til medvirkning,
altså at voksne, foreldre, profesjonelle og
politikere tar det barn og ungdom uttrykker
på alvor og lar det påvirke planer og praksis.
Dette utgjør motivet for at Trøndelag
fylkeskommune ønsket å involvere barn og
unge; for at deres stemmer skal inngå i
fylkeskommunens nye
klimaomstillingsstrategi.

2. Metode og gjennomføring av klimaverkstedet
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Klimaverkstedet var bygget opp rundt
fire hovedaktiviteter fordelt på to
dager. Disse ble løst gruppevis.
Fire grupper i alderen 10 til 15 år
jobbet i ett rom, og tre grupper i
alderen 15 til 18 år jobbet i et annet
rom. Alle gruppene hadde felles pauser
og sosiale aktiviteter gjennom helga.
Hver gruppe hadde en gruppeleder
som veiledet og tilrettela for
gruppeaktivitetene. Gruppelederne
bestod av ungdommer og unge voksne
fra Ungdommens fylkesutvalg og
UngEnergi, og de fikk orientering og
opplæring i forkant av klimaverkstedet.

Klimaverkstedet var utformet som åpne
aktiviteter som skulle tilrettelegge for
at ungdommene selv fikk reflektere
over og dokumentere sine synspunkt
på klimautfordringer og mulige tiltak.
Det ble ikke gitt spesifikke tema (som
mat eller transport), og ungdommene
ble ikke bedt om å ta stilling til
kunnskapsgrunnlag og forslag til tiltak
utarbeidet av fylkeskommunen.
Dermed ble klimaverkstedet en
mulighet for deltakerne å komme med
innspill og tenkemåter som muligens er
nye for fylkespolitikerne, i tillegg til å gi
innblikk i hva de anser som viktige og
engasjerende spørsmål.

Første dag av verkstedet hadde klimautfordringer og
hverdagserfaringer som hovedtema. Vi startet dagen
med at deltakerne brukte omtrent ti minutter til å
utarbeide hver sin liste over saker knyttet til klima og
miljø som de selv anser som viktige. Dette ble
etterfulgt av gruppearbeid, hvor alle deltakerne
fortalte om sakene på sin liste. Gruppene ble deretter
bedt om å gjøre en rangering, hvor de sammen skulle
sette opp en prioriteringsliste med cirka fem saker,
gjerne rangert med tall, med en begrunnelse av
hvorfor saken er viktig å prioritere. Aktiviteten ble
avsluttet med at alle gruppene hengte opp sine
prioriteringslister og fortalte om dem til de andre
gruppene.

Dagens andre aktivitet hadde temaet «Utfordringer og
muligheter i en bærekraftig hverdag». I forkant av
klimaverkstedet fikk deltakerne beskjed om å ta tre til
fem bilder fra sin egen hverdag, eller skjermbilder,
som viser utfordringer og/eller muligheter knyttet til
miljø og klima. I denne aktiviteten viste deltakerne
frem bildene sine for resten av gruppen og fortalte om
hva de representerte. Deretter fikk gruppene i
oppgave å lage en klima-collage om «utfordringer og
muligheter i en bærekraftig hverdag». Deltakerne
brukte store plansjer og et utvalg av ulike materialer
og redskap for å lage collagen, inkludert utskrifter av
bildene sine.

Collagene ble stilt ut i rommene, og gruppene fikk i
oppgave å utarbeide en ny prioriteringsliste basert på
diskusjonene tidligere på dagen og collagene de hadde
laget. Denne prioriteringslisten rangerte hva gruppene
anser som viktige utfordringer i hverdagen: Hvor, når
og i hvilke situasjoner er det vanskelig å være klima-
vennlig? På hvilke områder trenger ungdommer og
familier hjelp og tilrettelegging for en bærekraftig
hverdag? Prioriteringslisten skulle også gjerne
inneholde ideer om mulige tiltak.

Dag 1: Klimautfordringer og hverdagserfaringer
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Dag 2:

Fremtidsvisjoner og veien dit

Andre dag av klimaverkstedet var
preget av et fokus på fremtiden.
Den første aktiviteten denne
dagen gikk ut på at hver
gruppe skulle lage en positiv
fortelling om Trøndelag i
2030. Fortellingen skulle
inkludere en ung
hovedperson og andre
personer, som familie,
venner, naboer og
lignende. Det ble foreslått
at historien kunne inkludere
et problem som trenger en
løsning, eller at man kunne
fortelle om hvordan et problem
er løst i fremtiden. Deltakerne
kunne gjerne ta utgangspunkt i
erfaringer fra dagen før, og det ble
foreslått at man for eksempel kunne skrive
en fortelling, tegne eller lage en
tegneserie. Som dagen før hadde
deltakerne tilgang til et utvalg
materialer for å lage
fremtidsvisjonene sine.
Aktiviteten ble avsluttet med
at fremtidsvisjonene ble
hengt opp på veggen, og
hver gruppe fortalte om
hvordan de hadde løst
oppgaven. Deltakerne ble
også oppfordret til å gå
rundt i begge rommene for
verkstedet og se på
hverandres fremtidsvisjoner i
pausen.

I andre aktivitet for dag to fikk
deltakerne i oppgave å tenke ut mulige
tiltak som kan bidra til å realisere
fremtidsvisjonene. Gruppene skulle velge
ut ting de likte fra de ulike fortellingene og
lage en liste med cirka fem forslag til hva
man kan gjøre selv og hva politikere kan
gjøre for å oppnå denne fremtiden.

Etter at gruppene hadde utarbeidet
listene sine, ble de hengt opp på

veggen. Deltakerne satte deretter
et rødt klistremerke på forslag

de anså som vanskelige, og et
gull-klistremerke på forslag de
anså som lettere å realisere.
Dag to ble avsluttet med at
hver deltaker skulle velge ut
to forslag fra listene som de
likte – et som de anså som
enkelt å gjennomføre og et
de oppfattet som vanskelig å

gjennomføre – som ble
skrevet på post it-lapper og

klistret på en plansje.

Datagrunnlag og analyseprosess

Alt deltakerne produserte, ble systematisk
fotografert, nummerert og samlet inn etter
at alle aktivitetene var gjennomført.

Det empiriske materialet fra
klimaverkstedet består av

individuelle lister og notater,
prioriteringslister og lister med

forslag til tiltak, collager og
framtidsvisjoner. De skriftlige
budskapene fra deltakerne
og gruppearbeidene ble lagt
inn i analyseprogrammet
NVivo, som ble brukt for å
gjøre en tematisk analyse av

materialet. Deltakernes
innspill om de mest omtalte

temaene presenteres i kapittel
fire, som utgjør hovedtyngden i

dette sammendraget.
Før innspillene presenteres tematisk,

beskriver vi fremtidsvisjonene som
ungdommene utarbeidet i kapittel tre.
Disse gir innblikk i hvordan deltakerne ser
for seg et samfunn som har lykkes med
klimaomstilling
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«Kjetil våkner og går til kjøkkenet for
å spise frokost. Kjøkkenet mer fullt av
hjemmedyrkede grønnsaker og frukt.
Det har blitt enkelt å dyrke selv, og

kjøkkenet har en egen del for
dyrking av grønnsaker.

Faren til Kjetil har fortalt at de kjøpte
grønnsaker på butikken før i tiden.

Det syns Kjetil er rart.»

3. Fremtidsvisjoner –Trøndelag i 2030
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Sitatet på forrige side er fra en av gruppenes
fremtidsfortellinger om Trøndelag. I denne
fortellingen blir vi loset gjennom en typisk dag
for «Kjetil», hvor han står opp, spiser frokost,
sykler til skolen og drar hjem. Fortellingen
inneholder detaljer om hvordan samfunnet er
organisert på en klimavennlig måte. I utdraget
over ser vi at Kjetils familie dyrker grønnsaker
selv, i en del av kjøkkenet som er spesielt
tiltenkt formålet. Vi får også vite at insekter
har blitt vanlig hverdagsmat. På skolen lærer
Kjetil om grønn teknologi og «den grønne
revolusjon». Alle får gratis lokalmat servert i
skolekantina. Transportvaner ser også
annerledes ut i dette fremtidsscenarioet:
Elever med lang skolevei tar elbuss, og lærere
bruker buss og sykkel. Å kjøre til skolen er
ikke lov. Samfunnet er bygget opp rundt
hensyn til klima. Dette gjenspeiles for
eksempel i matbutikkenes organisering, hvor
alle bestiller mat fra butikken en uke i
forveien, for å redusere matsvinn i butikkene.

Fremtidsvisjonene som ble skapt av
ungdommene i klimaverkstedet, vitner om
fremtidsoptimisme; et syn på fremtiden som et
valg og et fokus på hva vi kan gjøre.
Fremtiden som forespeiles som et ideal
involverer hovedsakelig løsninger og tiltak som
er fullt ut realiserbare, allerede i dag.
Klimavennlige valg i hverdagen skildres som
selvfølgelige og lettvinte framfor valg man tar
på grunn av begrensede muligheter og i frykt
for sanksjoner. Overordnet bærer fremtidsvi-
sjonene preg av en helhetlig tenkning, som
innebærer gjennomgående endringer i verdier,
normer, holdninger og livsstil. Dagens klimaut-
fordringer anses som komplekse problemer
som krever at vi forholder oss til oss selv,
hverandre, tid og omgivelser på en ny måte.

Politiske valg og føringer styres av bærekraftig
rasjonalitet framfor økonomisk vinning.
Menneskene i fortellingene skildres som å ha
gode liv med høy livskvalitet. Omgivelsene er
grønne, med ren luft og yrende biomangfold:

«...tenker han på hvor heldig han er som får le-
ve i et land med grønn energi og hvor fuglene

kvitrer i grønne trær, fiskene svømmer lykkelig
rundt i rene hav».

Hverdagslivet preges av få bekymringer, god
tid og nære relasjoner mellom mennesker.
Det tegnes et bilde av kollektiv tankegang og
fellesskapsorientering i sterke og bærekraftige
lokalsamfunn. Samtidig nevner flere et fokus
på bistand og samarbeid på verdensbasis.

Lokal produksjon er et tilbakevendende tema
i fremtidsfortellingene. Flere av visjonene
inneholder bilder av selvdyrket mat på lokale
bruk, i hjemmet og på skolen. Samfunnet er
godt organisert med grønne lommer for
matproduksjon og biomangfold: Skolen har
eget drivhus, hjemmet er tilrettelagt for
dyrking av grønnsaker på kjøkkenet, og det
dyrkes på hustak og i hager.
Energi produseres også lokalt. I flere av
fremtidsfortellingenes illustrasjoner ser vi
solcellepanel på tak av private bygg, gårder
og skoler, og vindmøller i landskapet. I en av
fortellingene dusjer hovedpersonen i
regnvann oppvarmet av solenergi og trener i
et treningssenter som driftes av strøm
generert av treningsapparatene.
Fremtidsvisjonene skildrer energieffektive
samfunn, og bruk av fossile energikilder
nevnes ikke.

Fremtiden som beskrives innebærer økt
bevissthet om forbruk og endrede
forbruksmønster. Flere fortellinger nevner
bruk av arvede klær, og i enkelte av
fortellingene får vi høre eksempler på lokal
klesproduksjon, med bruk av ull. Høyere
kvalitet og økt levetid på forbruksvarer er
også nevnt, for eksempel ved at en
hovedperson forventer å kunne bruke
telefonen sin i mange år fremover.
Det fokuseres i tillegg mye på resirkulering av
materialer. I en fortelling får vi høre om
plusshus bygget av resirkulert plast, mens i
en annen får vi innblikk i nye holdninger
rundt bruk av plast:

«Miguel får høre om hvordan verden var
overfylt med plastikk, at energien kom fra kull
og at folk før brukte å importere klær laget i
Asia. Miguel tenkte at det var rart at de ikke

brukte klær lagd i Norge og at de faktisk brukte
plastikk! «

I denne fortellingen beskriver ungdommene
en ny klimabevissthet som gjennomsyrer
hverdagen og organiseringen av samfunnet.
Dagens forbruksmønster anses som
utenkelig, noe som gikk igjen i flere av
fremtidsvisjonene, hvor for eksempel en av
hovedpersonene lærer om «klimakrisen som
rammet verden noen år tilbake» på skolen.
I neste kapittel beskrives de ulike temaene
som ble diskutert i klimaverkstedet mer
detaljert
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4. Temabaserte hovedbudskap

Hensikten med Trøndelag fylkeskommunes

klimaverksted var at deltakerne skulle dele sine

tanker, bekymringer og frustrasjoner, og

diskutere ideer og visjoner rundt spørsmål om

klima og miljø. Til tross for at aktivitetene var

åpne av karakter, ser vi at en del tema går igjen

på tvers av aktivitetene og diskusjonene.

Temaene må dessuten ses i sammenheng

med, og i gjensidig avhengighetsforhold til,

hverandre. Rekkefølgen for presentasjonen av

temaene er basert på analysen av materialet,

hvor temaene som ble

diskutert og

dokumentert hyppigst,

kommer først.

Ordsky basert på materialet som ble produsert i Trøndelag fylkeskommunes klimaverksted for unge.
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• Styrking av kollektivtilbud 

• Tilrettelegging for mer og tryggere  

 gang- og sykkelveier  

• Gjøre det lettere å velge kollektivtransport og 

vanskeligere å velge bil 

• Billigere kollektivtransport 

• Mer satsing på kollektivtransport i distriktene 

• Begrense flytrafikk (gjøre det dyrere å fly) 

• Satsing på tog: billigere og mer tilgjengelig 

• Utredning av tog: lyntog, dobbelt spor og 

elektrifisering 

• Forskning på miljøvennlig transport 

• Klima- og miljøvennlig varetransport          

(for eksempel på skinner) 

• Minst en 

 hurtiglader til 

 El-bil i hvert 

 distrikt 

Innspill om transport 
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I gruppenes prioriteringslister, collager og
fremtidsvisjoner understrekes behovet for
grønne energikilder for å få ned bruken av
fossile drivstoff til transport. Det fokuseres
på elektriske fartøy (for både bil, buss, tog
og båt) og energikilder som biodiesel og

hydrogen. En av gruppene trakk spesielt
frem Trondheims nye metrobusser:

«Metrobussene er biodieselhybri-
der. Det betyr at de driftes av
både HVO biodiesel og strøm
og dermed er CO2-nøytrale!»

Enkelte av deltakerne
påpekte dilemmaer knyttet
til transport, som hvorvidt
det er best å kjøpe en ny
el-bil, eller å «bruke opp»
dieselbilen man allerede

har. Noen av gruppene så
for seg at droner kan

benyttes til varetransport i
utstrakt grad i fremtiden.

Behovet for å redusere flytrafikk på
grunn av store CO2-utslipp var et

gjengangstema i gruppene. Her ble det
understreket at det er for billig å fly. Mange

fremhevet behovet for tiltak og satsing
som kan gjøre tog til et realistisk og

attraktivt alternativ, hvor tog bør
være billigere, raskere og mer

tilgjengelig enn fly i hele
Norge. Lyntog på
langdistanser og mellom de
største norske byene ble
foreslått. Det ble påpekt et
behov for forbedring av
tognettet, og det ble
foreslått utbygging av
doble togspor og satsing på
el-tog. Noen fremhevet at

enkeltpersoner bør vise mer
interesse og dermed skape et

bedre marked for togreise, og
enkelte poengterte et behov for å

gjøre miljøvennlig reise trendy. Når
det gjelder verdi- og

holdningsendringer, ble det understreket et
behov for å innarbeide ny og positiv
mentalitet rundt feriering i Norge

Transport er tydelig noe som opptar den
yngre garde, og var blant temaene som
ble tatt opp hyppigst gjennom
klimaverkstedets aktiviteter. De fleste
deltakerne fokuserte på positive tiltak som
tilrettelegger for økt bruk av
kollektivtransport. Det ble understreket
at kollektivtilbudet bør være bedre
utbygd slik at alle har mulighet
til å velge kollektivtransport.
Det ble spesielt trukket frem
at det må sørges for et
godt kollektivtilbud i
distriktene.

Et annet viktig poeng for
ungdommene var at
kollektivtransport bør bli
billigere, fordi det vil
gjøre det lettere for folk
å velge for eksempel buss
fremfor bil. En av
gruppene nevnte blant
annet at man kan introdusere
familiebilletter. Oppsummert
handler det om å gjøre
kollektivtransport til et praktisk og
tilgjengelig alternativ for alle.

Det ble også fremhevet av ungdommene
at dette handler om at
enkeltpersoner må gjøre bevisste
valg, som understreket i et
slagord på en av collagene:

«Drit i bil, gå med stil!»

Et av hovedpoengene fra
flere grupper er behovet
for å redusere utslipp fra
privat bilkjøring.
En gruppe påpekte at
mange kjører bil alene
fremfor å samkjøre eller
velge kollektivtransport.
Noen av deltakerne
understreket at det er viktig
med tiltak som gjør det
vanskeligere å velge bilen, som
bompenger. I en av fremtidsvisjo-
nene ble også en annen fordel med re-
dusert biltrafikk fremhevet:

«Han kan trygt sykle til skolen fordi det er
nesten ingen biler på veiene.»
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• Gi støtte til små, lokale gårder 

• Subsidiering av bønder 

• Støtt lokal produksjon og importer mindre 

• Tilrettelegging, kunnskap og investering i                   

lokalproduksjon og selvforsyning  

• Tilrettelegging for REKO-ringer 

• Vern av matjord 

• Mer informasjon om mat i sesong 

• Reduksjon av matsvinn og innføring av kompost 

• Godt synlig avdeling for «best før»/utgått mat i butikker 

• «Offentlige kjøleskap» med mat butikkene ellers ville 

ha kastet 

• Reduksjon av kjøttforbruk 

• Støtte til bærekraftig mat i skolen  

• Føringer for kantinemat 

• Kjøttfrie dager i offentlig sektor 

• Veganske restauranter og butikker 

Innspill om mat 
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Lokalprodusert mat bør bli billigere og mer
tilgjengelig, mente de. Vern av matjord ble
nevnt hyppig både i de individuelle listene i
klimaverkstedets første aktivitet og i
gruppediskusjonene gjennom helgen.
Subsidiering av bønder, og spesielt støtte til

lokale bruk, ble foreslått som tiltak.
Støtte til REKO-ringer ble også

foreslått av en gruppe. Som
allerede nevnt i gjennomgangen

av ungdommenes
fremtidsfortellinger, foreslo
deltakerne at private
husholdninger og skoler
skal delta i matproduksjon.
Det ble fremmet forslag om
å tilrettelegge for mer
dyrking av frukt og grønt i
drivhus, i hager og i
delehager, på hustak og

innendørs i vinduskarmer
eller egne tilrettelagte deler

av huset.

I en av fremtidsvisjonene ble det
skildret at grønnsaksdyrking har blitt

enkelt, og derfor utbredt. Noen av
gruppene fremhevet at det krever at vi har
bedre tid i hverdagen, samt mottar

kunnskap og støtte for å gjøre
selvproduksjon mer utbredt.

Matsvinn var også et sentralt
tema i gruppediskusjonene,

både med tanke på
privatpersoner, men også
innen matproduksjon,
offentlig sektor og
næringsliv.

Det ble fremhevet som
viktig at enkeltpersoner er
bevisste og unngår å kjøpe

mer enn man spiser, samt
lager restemat for å unngå

matsvinn. Med tanke på
næringslivet ble det foreslått i

større grad å synliggjøre og
tilgjengeliggjøre mat som er i ferd

med å gå ut på dato. Det ble fremmet
forslag om egne avdelinger av butikken og
«offentlige kjøleskap» for mat som skal
kastes.

Videre var det noen deltakere som vektla
tilrettelegging av matproduksjon basert på
etterspørsel slik at vi ikke produserer mat
som ingen kjøper. Knyttet til dette ble det
ytret et sterkt ønske om kildesortering av
matavfall og satsing på kompost
(se kap. 4.5)

I klimaverkstedet var deltakerne også
svært opptatt av mat og hvordan våre
matvaner kan bli mer bærekraftige.
Særlig fremtredende var betydningen av
at maten bør være lokalprodusert fremfor
langreist og importert.

Noen deltakere problematiserte
dagens forbruk av frukt og grønt,
hvor vi har tilgang til
importerte varer hele året
framfor en større satsing på
sesongbaserte og
kortreiste varer.
Kompleksiteten i ulike
problemstillinger ble
diskutert i gruppene, og
vegetarisk mat, vegansk
mat og redusert
kjøttforbruk, ikke minst
når det gjelder importert
kjøtt, var tilbakevendende
tema.

Ikke alle deltakerne tok til
orde for et rent vegetarisk eller
vegansk kosthold: Noen trakk frem
et dilemma om valg av kortreist kjøtt
versus langreiste bønner. Det ble også
påpekt at ikke all bruk av frukt og grønt
nødvendigvis er bra for planeten.
I en collage ser vi for eksempel
bilde av en avocado med
tilhørende tekst:

«Godt på tacoen,

MEN IKKE godt for

planeten!»

Deltakerne har også
tegnet et fly under
teksten, noe som kan
antyde at avocado er
mindre klimavennlig fordi
den er langreist.

Mange av deltakerne delte
oppfatningen av at dagens
kjøttforbruk ikke er bærekraftig, og
reduksjon av kjøttforbruk var et uttalt
og samstemt mål. Deltakerne foreslo blant
annet kjøttfrie dager i skolekantiner og i
offentlig sektor. Noen foreslo at det bør
være (lovpålagte) føringer for kantinemat,
og andre understrekte at det bør være
bærekraftig mat i skolen.

Flere av gruppene fremhevet
nødvendigheten av mer satsing på lokal
matproduksjon.
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• Forbud mot engangsplast 

• Forbud eller høyere pris på plastposer 

• Redusere bruk av plastemballasje 

• Bruk av og støtte til andre materialer 

• Bruk av og støtte til nedbrytbar plast 

• Gjenbrukbare løsninger                             

(for eksempel tøyposer og bærenett) 

• Satsing på plastfrie produkt 

• Redusere bruk av plast på                          

idrettsarrangement 

• Forbedring av resirkuleringsmuligheter       

for plast 

• Pantesystem for plastemballasje 

Innspill  om  plast 
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Som illustrert av ordskyen i begynnelsen av       
kapitlet, var plast – sammen med mat – det mest 
nevnte ordet i materialet fra klimaverkstedet. 
Mange av deltakerne uttrykte spesielt bekymring 
for mengden plast som havner på avveie i     
naturen og i havet. Flere uttrykte stor     
frustrasjon over hvor vanskelig det er å 
unngå å bruke plast i hverdagen.        
En deltaker skrev for eksempel        
følgende i sin individuelle liste over 
viktige klimasaker:  

 

«Uansett hva man kjøper i butik-

ken er det dekket med plast. Mye 

plast ender opp i havet og dreper 

fisk og andre dyr. Plasten havner 

inn i næringskjeden og vi ender opp 

med å spise plast selv». 

 

Deltakerne hadde mange innspill om hva 
man kan gjøre for å redusere plastforbruk. 
Noen foreslo forbud mot bruk av engangsplast 
og plastposer, mens andre foreslo økt pris på 
plastposer eller et pantesystem. Fokus på å unngå               
plastemballasje der det ikke er nødvendig, ble 
fremhevet som en viktig prioritering. Det ble også 
understreket at det bør forskes på alterna-
tive løsninger og materialer, som utvikling 
av nedbrytbar plast.  

En av gruppene påpekte at det brukes for 
mye engangsartikler og plast på               
idrettsarrangement. Deltakerne syntes at 
dagens håndtering av plastavfall bør         
forbedres, og at mulighetene for å            
resirkulere plast på offentlige steder, som 
i bysentrum, er for dårlig.  

Et tema som går igjen også for dette       
temaet, er at reduksjon av plast handler 
både om store grep fra institusjoner og   
offentlig sektor, og bevissthet og aktive 
valg fra enkeltpersoner. Deltakerne        
understrekte at man bør unngå å bruke 
plastposer på   handleturen og ta i bruk al-
ternativer til bruk av engangsartikler av 
plast. En av collagene inneholdt for eksempel    
slagordet:  

«Plast er greit, MEN i havet er det TEIT.  

Bruk heller…TØYNETT» 
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• Endre kjøp-kast-kultur 

• Tenke kvalitet fremfor kvantitet 

• Tilrettelegge for å reparere, redesigne, gi bort 

og bytte 

• Miljømerking av klær 

• Stille krav til at alle butikker har bærekraftige           

klesmerker 

• Minke utslipp fra klesindustrien 

• Skattlegge miljøskadelige materialer (plast) 

• Tilrettelegge for mer lokalproduksjon av klær 

og mer bruk av lokale og bærekraftige          

materialer 

• Reguleringer i henhold til produktholdbarhet                 

(f.eks. enklere å bytte deler i et produkt)  

Innspill om klær  

    og gjenbruk 
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Det ble også foreslått at det bør stilles krav 
til at alle klesbutikker fører minst ett        
bærekraftig merke, og at det bør              
tilrettelegges for økt lokalproduksjon av klær 
og bruk av lokale og bærekraftige materialer.  

Et hovedbudskap når det gjelder klesforbruk, 
var likevel behovet for endring i forbrukernes 
holdninger og vaner. Flere var kritiske til   
såkalt «fast fashion» og ønsket en økt      
bevisstgjøring:  

«Vanskelig å stå imot fristende tilbud - man 

må tenke over hva man trenger».  

Mange snakket varmt om redusert forbruk 
og økt kvalitet framfor kvantitet, som       
eksemplifisert av fremtidskarakteren 
«Karoline» som eier  

«få klær, men klarer likevel å kombinere det 

hun har på kreative måter».  

Deltakerne oppfordret til bedre tilrettelegging 
for at folk kan bytte, gi bort, reparere,      
redesigne og kjøpe brukte klær. Dette kan 
for eksempel gjøres gjennom støtte til    
bruktbutikker og tilrettelegging for           
byttearrangement. Diskusjonene inneholdt 
altså   både innspill til styresmaktene og            
enkeltpersoner  

Forbruk var et sentralt tema i                   
klimaverkstedets diskusjoner. Deltakerne tok 
til orde for redusert forbruk på alle områder, 
samtidig som hovedfokuset i diskusjonene lå 
på forbruk av klær. Også innen klesproduk-
sjon fremhevet deltakerne lokal               
produksjon. Dette skildres blant annet i en 
fremtidsfortelling som beskriver «Karolines» 
kleshistorie:  

 

«Hun tar på seg sin lokalproduserte jakke og 

hettegenser av hamp innblandet med ull. […] 

Hun slenger ullskjerfet sitt over skuldrene. 

Bestemoren hennes strikket til henne av ull 

fra sauene til faren.» 

 

I den positive fortellingen om hvordan   
Trøndelag kan se ut i 2030, var klærne     
lokal- eller selvproduserte og laget av      
bærekraftige materialer. På samme måte 
som at deltakerne påpekte at               
norskproduserte klær ikke er lett tilgjengelig, 
var det også mange som mente at det er 
vanskelig å vite hvilke klær som er          
bærekraftige. Blant forslagene til tiltak var 
miljømerking av klær og skattlegging av   
miljøskadelige materialer i klesproduksjon.  
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• Gjøre det enklere å kildesortere      

hjemme, på skolen og i det                  

offentlige rom 

• Flere søppelbøtter i det offentlige rom 

• Bedre resirkulering og                        

resirkuleringsstasjoner 

• Satse på kompost (privat og offentlig) 

• Gjenbruksanlegg for plast 

Innspill  om avfall 
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Mange av deltakerne var opptatte av miljø og 
forsøpling. Når det gjelder avfallshåndtering,  
ble det fokusert på at man må få på plass 
bedre kommunale ordninger og at         
enkeltpersoner må bli flinkere til å   
kildesortere. Særlig ble dagens     
ordninger for matavfall og         
plastavfall kritisert. Mange         
deltakere etterlyste muligheten til 
å sortere matavfall og øke       
satsingen på kompost. Dette vil 
også være et bidrag i kampen mot 
matsvinn fordi matrester utnyttes 
bedre, argumenterte noen av    
deltakerne. Det ble også          
oppfordret til å kompostere       
matavfall i offentlig sektor. Mange 
deltakere mente at mengden     
plastavfall som brennes bør ned, og 
noen av gruppene var kritiske til å    
eksportere avfall: 

 

 «…vi må heller resirkulere her i Norge og ikke      

sende avfallet til andre land» . 

 

Deltakerne etterlyste mer fokus på og               
muligheter til kildesortering i offentlige              
institusjoner og i det offentlige rom.                
Et eksempel var at det burde være mulig å 
sortere papp, plast, matavfall (kompost), 
metall og glass på skolen. Et annet          
eksempel var at det per i dag er svært 
vanskelig å kildesortere når man er            
i bysentrum. 

En av fremtidsvisjonene inneholdt        
skildringer av et miljøpoliti som passer på 
at det ikke forsøples. Dette innspillet ble         
videreutviklet i neste aktivitet, og det ble 
gitt innspill om at det bør finnes miljøpoliti 
og miljøreglement som setter krav til                     
enkeltpersoner, industri og store aktører  
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• Subsidier av solceller på private og offentlige bygg 

• Tilrettelagte bygg og eiendommer for egen             

energiproduksjon 

• Billigere og enklere å bygge plusshus for                  

privatpersoner 

• Mer forskning, satsing og informasjon om plusshus 

• Gjøre plusshus til standard i byggteknisk forskrift 

• Mer bruk av trevirke og resirkulert materiale 

• Satse på grønn/fornybar energi (vann, vind, sol,       

biohydrogen, kjernekraft og bølgekraft) 

• Politisk støtte til havvindmøller 

• Gradvis avvikle kull- og oljeenergi (uten å ødelegge 

velferdsstaten) 

• Informere, bevisstgjøre og tilrettelegge for             

strømsparing i husholdninger 

• CO2-regnskap 

Innspill om  

  bygg og energi 
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Behovet for gradvis avvikling av kull- og   
oljeenergi og økt bruk av grønn energi var et 
tilbakevendende tema gjennom hele         
klimaverkstedet. Deltakerne understreket at 
det må forskes og satses mer på fornybar 
energi fra kilder som vann, vind, sol, biohyd-
rogen, kjerne/atomkraft og bølgekraft.  

Enkelte deltakere uttrykte likevel bekymring 
for at vindmøller kan medføre tap av       
biomangfold, og tok til orde for vannkraft 
fremfor vindkraft på land. I de individuelle 
listene fra starten av klimaverkstedet ble 
debatt om potensialene ved atomkraft      
etterlyst. En deltaker skriver for eksempel:  

 

«Atomkraft – åpne debatt nasjonalt.         

Atomkraft er et bra alternativ til kullkraft o.l. 

fordi det ikke skader klima». 

 

Videre argumenterte deltakere for at       
profitten på ikke-fornybare kilder må       
reduseres. Samtidig som deltakerne var   
tydelige på at bruken av fossil energi må   
avvikles, ble det også fremhevet at dette bør 
gjøres gradvis, for å begrense belastninger 
på velferdsstaten. For å redusere utslipp ble 
informasjon, bevisstgjøring og tilrettelegging 
for strømsparing i husholdninger foreslått. 
Flere deltakere var også positive til CO2-
regnskap, selv om de anså det som en     
utfordring å få til et godt og pålitelig system, 
og å få folk positivt innstilt til tanken  

Deltakerne i klimaverkstedet ytret ønske om 
bedre muligheter for å bo og leve bærekraftig. 
Når det gjelder boliger, inneholdt                
fremtidsfortellingene skildringer av både byer 
og bygg med god plassutnyttelse.                  
Eksempler på dette var høyblokker med     
grønnsakshager på taket og soverom med     
uttrekkbar skapseng. Som nevnt tidligere var 
det også svært viktig å tilrettelegge for dyrking 
av frukt og grønnsaker innen- og utendørs.    
Private hus, skoler og nabolag ble beskrevet 
som selvforsynte med energi i                    
fremtidsvisjonene, og muligheter for å         
subsidiere solcellepanel på private og offentlige 
bygg ble fremhevet. 

Plusshus ble diskutert i flere grupper, og noen 
av deltakerne mente at det er for dyrt og     
vanskelig å bygge plusshus for privatpersoner. 
Det bør derfor satses mer på forskning,         
informasjon og støtte til plusshus, mente de, og 
det ble foreslått at plusshus bør gjøres til     
standard i byggteknisk forskrift. Noen av     
gruppene fremhevet muligheter for å bruke        
resirkulert plast i klimavennlige bygg, mens 
andre ønsket mer bruk av trevirke i alle           
sektorer – spesielt i offentlige bygg.  
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• Rydde havet 

• Ryddedager for strand og skog 

• Hindre utslipp av plast til naturen 

• Oppsamlingsanlegg for plast                           

(«ocean clean up») 

• Hindre at sprøytemiddel havner i vassdrag 

• Klima-/miljøpoliti og klima/-miljølovverk 

• Sanksjoner mot store aktører 

• Stoppe avskoging i Amazonas 

• Planting av trær 

• Mer bruk av tre i alle sektorer 

• Mindre biler og mer trær i byer 

• Øke/tilrettelegge for biomangfold 

• Verne             

naturreservat 

Innspill om naturvern,                            
       skog og   

        treverk 
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Hedwig Thiery Aresvik åpnet klimaverkstedet med en 
oppfordring til å huske at klima og miljø henger sammen. 
Denne bevisstheten stod også sterkt blant deltakerne i 
klimaverkstedet, og reflekteres i materialet. I en av 
prioriteringslistene står det for eksempel: 

 

 «Alt henger sammen, et tap av arter vil 

bli et større tap som ender opp som et 

tap øverst i næringskjeden».   

 

Videre spurte en gruppe:  

 

«Hvordan skal vi leve med en        

ødelagt natur? Vi vil ikke ha mer 

plast enn fisk i havet.                     

Økosystemene er sårbare, men vel-

dig viktig. Vi må organisere flere 

ryddeaksjoner og bevare viktige na-

turområder.» 

 

Deltakerne delte bekymringer og diskuterte 
naturvern lokalt og globalt, fra forsøpling i fjæra 
til avskoging og brann i  Amazonas. Sitatet over er 
en av mange oppfordringer til flere ryddeaksjoner.     
Spesielt ble behovet for å redusere plastavfall i havet 
fremhevet, med forslag om søppeltrålere og               
oppsamlingsanlegg for plast.  

De ulike listene, collagene og                       
fremtidsfortellingene vitner om engasjement 
rundt bevaring av artsmangfold og          
prioritering av dyrevelferd. Tiltak knyttet til 
dette er å ha større grøntarealer, spesielt i 
byområder, og å redusere avskoging og 
plante flere trær. Samtidig understrekte 
noen av deltakerne at treverk er et    
materiale som bør benyttes mer i alle  
sektorer. 

Materialet inneholder også innspill om økt 
innsats for å hindre at sprøytemiddel og 
plast havner i vassdrag. Sammenhengen 
mellom utslipp, transport og naturvern ble         
poengtert, og det ble understreket at det å        
redusere biltrafikk og øke grøntareal i            
byområder er avgjørende for både biomangfold og 
luftkvalitet. Som nevnt  under avfallshåndtering ble det 
også oppfordret til innføring av miljøpoliti, lovverk og 
sanksjoner mot store aktører for å hindre at det           
forurenses uten konsekvenser  
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• Klima og miljø i skolen 

• Sette klima og miljø på læreplanen 

• Kunnskapsrike lærere 

• Klima og miljø i barnehagen 

• Undervisning om klesproduksjon, bære-

kraftig mat og forbruksreduksjon 

• Miljømerking 

• Tiltak for å bekjempe klimafornekting 

Innspill om kunnskap,  

                        bevissthet              
       og holdning  
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Spesielt mente mange at klima og miljø i alt
for liten grad er del av skolehverdagen. Det
ble uttrykt frustrasjon over at lærere
mangler kunnskap eller er lite villige til å
diskutere temaet med elevene. Enkelte kom
også med konkrete forslag, som

undervisning om bærekraftig mat,
viktigheten av å begrense forbruk og

hvordan man lager og reparerer
klær.

Ønsket om mer undervisning
om klima og miljø reflekteres
i flere av
fremtidsfortellingene fra
klimaverkstedet. Her har
hovedpersonene egne fag
om klima og miljø, og de
lærer om «Klimakrisen som
rammet verden noen år til-

bake» og «den grønne
revolusjonen».

I en av prioriteringslistene fra
klimaverkstedet forklares det

hvorfor god informasjon i tidlig
alder er viktig:

«Barn og unge får ikke nok undervisning om
klima og miljø. Det er viktig med tidlig

innsats –barnehagebarn, og
skolebarn må lære om hva man

kan gjøre i egen hverdag for å
redusere forbruk/utslipp.
Ingen kan gjøre alt, men alle
kan gjøre noe. Lærer man
det i tidlig alder blir det en
vanesak. «

God undervisning ses altså
som avgjørende for

utvikling av gode vaner.
En annen gruppe fremhevet i

tillegg at fokus på klima og miljø i
skolen kan bidra til å få folk til å

forstå alvoret ved klimakrisen og
motarbeide klimafornekting. Blant forslagene
om hva politikere kan gjøre for å forbedre
situasjonen, finner vi: Å sette klima og miljø
på læreplanen, å innføre klima og miljø som
valgfag og å gi mer ressurser til å arbeide
med klima og miljø i skolen. Deltakerne ga i
tillegg innspill om at ungdommer kan ta opp
problemet i elevrådet, i tillegg til å snakke
med lærere og medelever

Som dette sammendraget har vist,
handler mange av ungdommenes innspill
om realistiske og forholdsvis enkle tiltak,
dersom enkeltpersoner, bedrifter og
politikere anerkjenner behovet for
omstilling og er villig til å gjøre endringer i
samfunnsstrukturer så vel som
hverdag og livsstil. Den siste
tematikken som ble hyppig
diskutert, var behovet for en
holdningsendring i
samfunnet som helhet,
samt å bekjempe
klimafornekting. Flere
deltakere uttrykte
bekymring for
manglende politisk
anerkjennelse,
prioritering og handling,
som illustrert i en liste:

«Hvorfor må alt dette være
våresansvar?»

Det ble også nevnt at dagens politikk er
brudd på Grunnlovens § 112. Som
nevnt i beskrivelsene av
ungdommenes
fremtidsvisjoner ble det
fremmet et ønske om en
holistisk og bærekraftig
omstrukturering av
samfunnet. Dette
innebærer en gradvis
avvikling av
forbrukersamfunnet,
hvor politiske valg og
prioriteringer gjøres
basert på klimahensyn
framfor økonomisk profitt.
Et forslag var å bruke
oljepenger for å løse
klimautfordringer.

Deltakerne anså kunnskap basert på
tilgang til presis og forståelig informasjon
som en grunnleggende forutsetning for
klimaomstilling. De ga uttrykk for behov
for mer informasjon knyttet til klima, miljø
og bærekraftig livsstil, samt flere arenaer
for diskusjon.
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Vi ser at verdien av å ly e l barn og unge som fullverdige medlemmer og medborgere av samfunnet aksepteres
i stadig økende grad i Norge. Sam dig har det bli påpekt at barn og unges medvirkning først og fremst
omfavnes i hverdagslige sammenhenger –i spørsmål om familieliv, skole og barnehage. Det nnes også poli ske
organer som fremmer ungdommers interesser i poli ske prosesser, som Ungdommens fylkes ng og
Ungdommens fylkesutvalg. Likevel nedprioriteres o e barn og unges deltakelse i den poli ske sfæren.
I internasjonal forskning har det gjenta e ganger bli påpekt at mens vi har bli inkere l å spørre barn og
unge om meningene deres, er det ikke gi at det medfører reelle konsekvenser. Å «ly e» l barn og unge kan
o e være en rent symbolsk handling som ikke følges opp med reell anerkjennelse og handling basert på det de
forteller.

Trøndelag fylkeskommune har gi unge trøndere mulighet l å komme med innspill l fylkeskommunens nye
strategi for klimaoms lling gjennom klimaverkstedet. Vi vil re e en stor takk l deltakerne ved klimaverkstedet,
for deres beundringsverdige og dedikerte arbeid og engasjement. Sam dig vil vi oppfordre sterkt l at
fylkeskommunen kommuniserer lbake l barn og unge hvilken rolle deres innspill har spilt i den videre
prosessen. Styrket kommunikasjon mellom styresmakter og befolkningen –inkludert den yngre garde –er avgjø-
rende for å understreke at det ny er å engasjere seg. Barn og unges innspill har bli sammenfa et i de e
dokumentet. I det vi overleverer de e l fylkespoli kerne, gir vi også stafe pinnen videre. Hvorvidt deltakerne i
klimaverkstedet har reell medvirkning avgjøres dermed av poli kerne i Trøndelag fylkeskommune i årene
fremover

5. Avsluttende kommentarer
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Saksbehandler:  Anders Hekland Arkiv: 120  

Arkivsaksnr.: 18/685    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

 

HØRING – TRØNDELAGSPLANEN: REGIONAL PLANSTRATEGI FOR 

FYLKESTINGSPERIODEN 2020 - 2023  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune tar høringsutkast til planstrategi for Trøndelag 2020 – 2023 til etterretning. 

Frøya kommune har følgende innspill til høringen. 

- Kollektivtransport og infrastruktur i distriktene må det tydelig fokuseres på. Frøya 

kommune har per dags dato en enkelt adkomstvei til kommunen, og kollektivtilbudet 

er så godt som ikke-eksisterende. Et større fokus på transport av både gods og 

persontrafikk i distriktene er ekstremt viktig for å sikre at folk fortsatt bosetter seg i 

hele regionen. Videre så bør det fokuseres mer på bruk av sjøveien for å avlaste Fv. 

714 og andre lignende ferdselsårer i regionen, for å skape sikkerhet og 

vekstmuligheter. 

 

- Trøndelag har et stort potensial for havbruk og maritim næring, noe som er svært 

tydelig i kystkommunene langs Trøndelagskysten. Et økt fokus på de marine 

områdene er ønsket, spesielt med tanke på å skape synergieffekter og skape videre 

vekst i distriktene. Her vil utredning og forbedring av kunnskapsgrunnlaget være en 

svært viktig komponent for å kunne tilrettelegge for videre vekst i den blå sektor, samt 

se på mulighetene for nye segmenter, som f.eks havbruk basert på LUR-arter (lite 

utnyttede ressurser), tang og tare samt fornybar marin energi. 

 

- Frøya kommune har gjennom sin store andel havbruksaktører opplevd stort fokus på 

tilrettelegging for utdannings- og FoU-institusjoner gjennom vårt proaktive næringsliv. 

Selv om Frøya ligger i distriktet, så ser vi at den kompetansen som skapes  lokalt hos 

vårt næringsliv, Guri Kunna VGS, NTNU og BLÅTT kompetansesenter er svært 

ettertraktet utenfor våre egne grenser. Som kommentert i høringsinnspill til 

Trøndelagsplanen 2018 – 2030, så mener Frøya kommune at det er viktig å fokusere 

på de resultater som slike kunnskapssentre skaper, selv om det gir en mer 

desentralisert og dermed noe kostbar struktur. Den kompetansen som skapes i godt 



tilrettelagte miljøer, slik som på Frøya, er vesentlig for fortsatt økt verdiskaping i 

Trøndelag. 

 

Vedlegg:  

1. Følgebrev – Trøndelagsplanen 2020 - 2023 

2. Høringsutkast – Trøndelagsplanen 2020 - 2023 

 

Saksopplysninger: 

Frøya kommune mottok 20.03.2020 utkast til Regional Planstrategi 2020 – 2023 til høring. 

Høringsfrist er satt til 30.04.2020. 

Hentet fra innledningen til planutkastet: 

Fylkeskommunen er regional planmyndighet. I begynnelsen av hver valgperiode, og 

senest ett år etter konstituering av fylkestinget, skal regional planstrategi vedtas. 

Planstrategien gjør rede for viktige regionale utviklingstrekk, utfordringer og 

utviklingsmuligheter i Trøndelag, og peker på satsingsområder og nødvendige 

prioriteringer for valgperioden. 

De langsiktige målene i Trøndelagsplanen er førende for prioriteringene i regional 

planstrategi. I tillegg skal FNs bærekraftsmål være en del av grunnlaget for all 

videre planlegging og i forvaltningen for øvrig. 

Trøndelagsplanen er bygd opp rundt tre innsatsområder og ni prioriterte retningsmål. Disse er 

beskrevet som følgende: 

Bolyst og livskvalitet 

I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag. 

I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag. 

I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling. 

Kompetanse, verdiskaping og naturressurser 

I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv. 

I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi. 

I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff. 

Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner 

I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur. 

I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster. 

I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem 

Ut fra de punktene nevnt ovenfor, så ønsker fylkeskommunen å prioritere de følgende 

områdene for denne fylkestingsperioden: 

- Klimaendringer 

- Demografisk utvikling og sentralisering 

- Bærekraftig næringsliv 

- Kompetansebehov og et arbeidsliv i endring 

- Kultur som drivkraft i samfunnsbyggingen 

- Samarbeid i nye strukturer 

 



Kommunedirektørens vurdering:  

De innkomne dokumenter er i hovedsak et svært generelt strategidokument, som tar for seg 

noen innsatsområder og prioriterte retningsmål som der er ønskelig at det skal fokuseres på i 

fylkestingsperioden. 

Kommunedirektøren har valgt å legge fokus på de samme områdene som det ble kommentert 

på ved høring av Trøndelagsplanen i 2018, ettersom planstrategien som nå er på høring skal 

jobbe seg frem mot de mål som er satt i Trøndelagsplanen. Høringsuttalelsen inneholder 

derfor momenter som ansees som svært viktige for Frøya kommune, og som det er ønskelig at 

det fokuseres mer på i den kommende fylkestingsperioden. 

Forhold til overordna planverk: 

Trøndelagsplanen for fylkestingsperioden 2020-2023 blir et overordnet strategidokument som 

legger føringer for hvordan fylkeskommunen skal styre Trøndelag i perioden fra 2020 til 

2023. Planen vil også kunne legges til grunn for kommunale planstrategier i samme periode. 

 

 

 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Regional  
 

 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 

nedenfor. 

 

   

   

    

 

   

 

 

   

  

  

Vår dato: 13.03.2020 Vår referanse: 201867895-21 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Eigil Kosi Jaren 

     

 

Høring av Trøndelagsplanen - Regional 

planstrategi for fylkestingsperioden 2020-2023 

Som regional planmyndighet utarbeider Fylkeskommunen regional planstrategi i 

begynnelsen av hver valgperiode. Strategien gjør rede for viktige regionale 

utviklingstrekk, utviklingsmuligheter i Trøndelag, og peker på satsingsområder og 

nødvendige prioriteringer i valgperioden.  

 

De langsiktige målene i Trøndelagsplanen er førende for prioriteringene i regional 

planstrategi. I tillegg er FNs bærekraftsmål en viktig del av grunnlaget for all videre 

planlegging og i forvaltningen for øvrig.  

 

Fylkeskommunen har benyttet arbeidet med strategien til å få en bedre sammenheng i 

plansystemet og innarbeidet de politiske føringene for fylkestingsperioden i 

satsingsområdene. På denne måten forventes det at regional planstrategi blir et viktig 

styringsdokument i valgperioden.  

 

Fylkestinget vedtok 26.feburar 2020 å sende Trøndelagsplanen – Regional planstrategi 

for fylkestingsperioden 2020-2023 på høring. I vedtaket ble det presisert at punkt om 

tap av matjord og natur blir tatt inn under Regionens utfordringer i kommende 

valgperiode. Dette vil bli innarbeidet sammen med høringsinnspill.  

 

Målet er at satsingene i planstrategien er noe hele Trøndelag skal jobbe for å oppnå. 

Hva hver enkelt legger i de ulike satsningsområdene vil være ulikt, men det viktige er å 

utnytte egne muligheter og at egne handlinger bidrar til å bevege Trøndelag i samme 

retning. Det er derfor nyttig å få høringsinnspill til utkastet, slik at den endelige 

strategien blir et godt styringsverktøy for hele Trøndelag og at Trøndelag 

fylkeskommune får presise tilbakemeldinger på hvordan vi kan bidra best. 

 

Vi håper dere vil involvere godt i egen organisasjon, slik at vi får frem en bredde i 

innspillene. Det vil bidra til å underbygge satsingene og prioriteringene framover. 

 

 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Regional 

Dokumentnr.: 201867895-21 side 2 av 3 

 

 

 

 

Strategien kan lastes ned digitalt og høringssvarene legges inn på vår hjemmeside via 

denne lenken:  

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-

planlegging/horingsutkast-trondelagsplanen--regional-planstrategi-for-

fylkestingsperioden-2020-2023/ 

 

 

Høringsfristen settes til 30. april.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Odd Inge Mjøen      Kirsten Indgjerd Værdal 

Fylkesrådmann Direktør for Plan, næring og 

kulturminner   

  

   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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HØRINGSUTKAST
I nn ledn ing

I N N L E D N I N G
Fylkeskommunen er regional planmyndighet. 
I begynnelsen av hver valgperiode, og senest ett 
år etter konstituering av fylkestinget, skal regional 
planstrategi vedtas. Planstrategien gjør rede for 
viktige regionale utviklingstrekk, utfordringer og 
utviklingsmuligheter i Trøndelag, og peker på 
satsingsområder og nødvendige prioriteringer for 
valgperioden. 

De langsiktige målene i Trøndelagsplanen er 
førende for prioriteringene i regional planstrategi. 
I tillegg skal FNs bærekraftsmål være en del 
av grunnlaget for all videre planlegging og i 
forvaltningen for øvrig.

Trøndelagsplanen ble vedtatt i desember 2018 
etter en lang prosess med omfattende medvirkning 
både eksternt og internt. Trøndelagsplanen 
viser retningsmål mot 2030. Dette dokumentet 
er fylkestingsperiodens regionale planstrategi 
og med det Trøndelagsplanens satsinger i 
fireårsperioden 2020 – 2023. Det har vært liten 
ekstern medvirkning i utarbeidelsen av dette 
dokumentet på grunn av kort tid siden utviklingen 

av Trøndelagsplanen. Regional planstrategi sendes 
nå på omfattende ekstern høring.

KS Forskning og utvikling har hatt ledelsen av et 
utviklingsprosjekt for fylkeskommunene som har 
omhandlet utvikling av arbeidet med og prosessen 
rundt regional planstrategi. Hovedhensikten 
har vært å gjøre arbeidet mer relevant og 
sikre at planstrategien blir et politisk redskap 
for å enes om satsingene og prioriteringene i 
fylkestingsperioden den er lagt for. Trøndelag 
fylkeskommune har vært pilotfylke sammen 
med nye Vestland og Møre og Romsdal. Denne 
regionale planstrategien er et resultat av læring 
administrasjonen har hatt gjennom prosjektet med 
bl.a. fokus på kunnskapsgrunnlaget og et forsøk 
på en mer omfattende dialog med politikerne 
undervegs i prosessen for å finne de riktige 
satsingene og prioriteringene.

Den politiske plattformen gjennom FT-vedtak 
117/19 Økonomiplan 2020 – 2023 er lagt til 
grunn i arbeidet.
 

Plansystemet i Trøndelag fylkeskommune
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HØRINGSUTKAST
Politisk prosess
• Kunnskapsgrunnlagene for de ulike sektorene ble  

lagt fram for Hovedutvalgene i april og mai 2019

• Utviklingstrekk og Trøndelags utfordringer lagt fram i  
Hovedutvalgene i møter 20.11.2019

• Utviklingstrekk og Trøndelags utfordringer lagt fram i Fylkesutvalget  
i møte 03.12.2019 hvor det ble gjort vedtak på innspill til arbeidet.

• Fylkesrådmannens første utkast til regional planstrategi behandles i 
hovedutvalg, fylkesutvalg og fylkesting i februar 2020. FT gjør vedtak  
om å sende Trøndelagsplanen for 2020 – 2023 på høring.

• Fylkestingets vedtak 26. – 27. februar fastsetter tidsrom for  
høringsperiode til minst seks uker (pbl § 7-2), men av hensyn til påsken  
anslås høringsfrist til 24. april 2020. 

• Fylkesrådmannen gjennomgår høringsinnspill og bearbeider regional 
planstrategi før andre runde med politisk behandling. Tentativ tidsplan for 
sluttbehandling er HU 13. mai, FU 2. juni og i FT 17. – 18. juni -2020. 

Fra Trøndelagsplanen til utfordringsdokument og økonomiplan

I nn ledn ing

I og med at vi har endret arbeidet med rulleringen 
av regional planstrategi basert på ny kunnskap i 
fylkeskommunal sammenheng, er ikke prosessen 
optimal denne gangen. Det betyr at vi ved neste 
rullering, inn mot neste fylkestingsperiode, må 
ha en mer omforent og planlagt prosess internt, 
både administrativt og politisk, og eksternt. Neste 
rullering må starte allerede i 2021 for å sikre 
diskusjon og forankring av kunnskapsgrunnlag, 
vurdere retningsmålene i Trøndelagsplanen 
mot 2030, forankre prosessen og ha enda mer 
fokus på utfordringsbilde, satsingsområdene og 
prioriteringer.

Trøndelagsplanen i fylkestingsperioden 2020 – 
2023 angir hvilke prioriterte satsingsområder det 
skal arbeides med i kommende fylkestingsperiode. 
Det betyr at de vedtatte satsingsområdene 
skal videreføres inn i Utfordringsdokumentet til 
Økonomiplanen. Utfordringsdokumentet skal 

beskrive hvilke utfordringer fylkeskommunen 
ser og må ta inn over seg i arbeidet med 
satsingene. Løfte opp dilemmaer, redegjøre for 
mulige prioriteringer innenfor de ulike sektorene 
og vurdere hvilke tverrfaglige utfordringer som 
kan støtes på i utviklingen av Trøndelag. Det er 
viktig å adressere satsingene inn mot de ulike 
sektorene, men også se satsingene tverrsektorielt 
for å løse oppgavene enda bedre enn i dag. 
Samspillutfordringer må klargjøres sammen med 
sektorvise utfordringer og muligheter.

Det økonomiske mulighetsrommet for 
fylkeskommunen vil være avgjørende for hvilke 
prioriteringer som kan tas først. Det er derfor 
viktig at Trøndelagsplanen og de retningsmål vi 
har satt oss, og hvilke satsinger vi har valgt å 
fokusere på i fylkestingsperioden, underbygger 
prioriteringer og enkeltvedtak.
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HØRINGSUTKAST
Bærekra f t  i  T rønde lag

B Æ R E K R A F T  I  T R Ø N D E L A G  

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan 
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. Målene ble 
til gjennom en demokratisk prosess der nesten 
ti millioner mennesker fra land over hele verden 
kom med innspill, og skal fungere som en felles 
global retning for utvikling av land, næringsliv og 
sivilsamfunn. 

Økologisk, økonomisk og sosial og kulturell 
bærekraft er faktorer som hver for seg er viktige 
for å nå bærekraftsmålene, men som til enhver tid 
må ses i sammenheng med hverandre og med de 
målsettinger vi arbeider for å nå. 
I Trøndelagsplanen 2019 – 2030 (vedtatt av 
fylkestinget 12.12.18) ligger dette som et premiss 
for Trøndelag sin regionale planstrategi og all 

videre planlegging. I tillegg har fylkestinget gjort 
vedtak om et klimanøytralt Trøndelag innen 
2030, og at vi skal bidra til økt bærekraft og 
konkurranseevne i trøndersk næringsliv gjennom 
å koble kunnskapsmiljøene og næringslivet tettere 
sammen også gjennom nylig vedtak i Økonomiplan 
for 2020 – 2023.

Trøndelag utgjør den største delen av det 
sørsamiske området, og Sametinget og 
fylkeskommunen skal samarbeide om å sikre 
og utvikle samisk språk, kultur, nærings- og 
samfunnsliv. Trøndelag fylkeskommune har et 
betydelig ansvar for å bidra til en bærekraftig 
utvikling av samfunns- og næringsliv i hele 
regionen. 

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
FOR ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIV UNDER
VANN

LIV PÅ 
LAND

FRED OG
RETTFERDIGHET

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE 
BYER OG SAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD
HELSE

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR
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Nasjonale forventninger

Regjeringen legger hvert fjerde år fram sine forventninger til hvordan regional
og kommunal planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling i hele landet.
De peker på re store utfordringer:

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet

en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
• Å skape et trygt samfunn for alle

Bærekraft i Trøndelag

For å møte disse utfordringene har regjeringen
bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være det
politiske hovedsporet i arbeidet med vår tids
utfordringer. Trøndelagsplanen 2019 – 2030
samsvarer med regjeringens forventninger,

og vil være grunnlaget for vår samfunns- og
arealplanlegging og øvrig utførelse av vårt
samfunnsoppdrag. Fylkeskommuner og kommuner
er ansvarlig for mye av den sosiale og fysiske

infrastrukturen som påvirker innbyggernes
levekår og utviklingsmuligheter. Derfor er vi også
nøkkelaktører for å kunne realisere en bærekraftig
samfunnsutvikling og for en realisering av
bærekraftsmålene i Norge. I kraft av vår rolle

som regional utviklingsaktør vil fylkeskommunen
bidra med samordning og mobilisering på tvers av
forvaltningsnivåer og sektorer.
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Illustrasjon: Azote for Stockholm
Resilience Centre, Stockholms universitet.

B ærekraft i Trøn delag

Bærekraft i egen organisasjon

I Trøndelag fylkeskommune er det allerede

stor bevissthet om, og vilje til, å arbeide
for et bedre klima. Store prosjekter som
nye Heimdal videregående skole, Mære
landbruksskole, kollektivsatsingen og arbeidet
med utslippsfrie hurtigbåter bekrefter det. Men,
FNs 17 bærekraftsmål omfatter i tillegg til det

miljømessige aspektet også økonomiske og
sosiale forhold. Disse tre dimensjonene står i

gjensidig avhengighetsforhold til hverandre,

og har tidligere vært gitt tilnærmet likeverdig
betydning. Kunnskapen om klimaendringene gjør
imidlertid at vi nå ser en tyngdeforskyvning av
forståelse for og betydningen av forholdet mellom
de tre dimensjonene. De miljømessige faktorene
må vektes betydelig tyngre enn de sosiale og

økonomiske dersom vi skal ha mulighet til å
oppfylle målene.

I tillegg må vi evne å balansere elementer i de
ulike målene, og vurdere effekten av tiltak i
relasjon til hverandre. For eksempel vil hvordan
vi planlegger og utvikler infrastruktur påvirke
bosettingsmønster og mulighet for utdanning.
Og, hvordan vi lykkes i å fremme god folkehelse

eller få ere til å fullføre videregående opplæring
vil påvirke levekår og redusere andelen
innbyggere som lever i fattigdom. Behovet for å
koble planlegging på tvers av tjenesteområder er
betydelig, og helt nødvendig.
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Et bærekraftig Trøndelag

BÆREKRAFTIGE
BYER OG SAMFUNN

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

Mål 11: Gjøre byer og bosettinger
inkluderende, trygge, motstandsdyktige og
bærekraftige
Gjennom arbeidet med regionale planer kan

fylkeskommunen støtte positive økonomiske,
sosiale og miljømessige forbindelser mellom byer
og distriktene. FN har en målsetting om å oppnå
en betydelig økning i antall byer og bosettinger
som vedtar og gjennomfører en integrert
politikk og plan med sikte på inkludering, bedre

ressursbruk, begrensning av og tilpasning til
klimaendringer.

Mål 17: Styrke gjennomføringsmidlene og
fornye globale partnerskap for bærekraftig
utvikling
For å styrke bærekraft og stabilitet globalt

må vi gjennomføre en mer samstemt og
samordnet politikk lokalt, regionalt og nasjonalt.
Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør har
et særskilt ansvar for denne samhandlingen.

Trøndelag fylkeskommune vil også stimulere til

og fremme partnerskap i det offentlige og mellom
offentlig og privat sektor.

B æ r e k r a ft i Tr ø n d e l a g

For å nå målsettingen om et bærekraftig Trøndelag
fordres samhandling. Kommuner, næringsliv,
kunnskapsinstitusjoner og organisasjoner er helt
sentrale samarbeidspartnere for fylkeskommunen.
Vi er utviklingsaktører på ulike forvaltningsnivåer
og arenaer, og har gjennom å samordne innsats

og tiltak mulighet til å oppnå mer sammen enn
hver for oss. Trøndelag fylkeskommune vil derfor
initiere og invitere til et samarbeid som favner de
38 kommunene i Trøndelag og fylkeskommunen
i et nettverk. Hensikten med nettverket er
å kunne lære av hverandre gjennom å dele

kunnskap og erfaringer om implementering
av FNs bærekraftsmål i organisasjonene. For
Trøndelag fylkeskommune er en viktig målsetting
for inngåelse av partnerskapet med FN-senteret
i Trondheim, som beskrives nærmere nedenfor,
at vi skal kunne bidra til kunnskapsdeling med

alle kommunene i Trøndelag. Dersom vi lykkes i å
etablere et bærekraft-nettverk bestående av de 38
kommunene i Trøndelag og fylkeskommunen, har
vi en felles arena for samhandling og kunnskaps-
og erfaringsdeling.

Privat næringsliv og organisasjoner er også viktige
samarbeidspartnere i arbeidet med et bærekraftig
Trøndelag. Store regionale næringsaktører
med hele regionen som nedslagsfelt eller små
bedrifter med nøkkelkompetanse innenfor
sitt område vil både kunne bidra til, og

ha nytte av, bred samhandling. Trøndelag
fylkeskommune vil invitere til dialog og bidra
på arenaer for samhandling mellom næringsliv,
kompetansemiljøer, organisasjoner og offentlig
forvaltning.
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Partnerskap

TR O N D H E I M
O F F I SI ELT F N - SEN TE R

C EN TER O F E XE LL EN C E

Bærekraft i Trøndelag

Trondheim kommune kk of siell status som
FN-senter – Center of Excellence - 1. oktober
2019. Statusen innebærer at FN anerkjenner
Trondheim som en av de fremste i arbeidet med
å forvalte bærekraftsmålene. De har i ere år
samarbeidet med NTNU og SINTEF om hvordan

bærekraftsmålene kan innarbeides i alle ledd i
samfunnet og skal som FN-senter bl.a. bidra til en
regional og nasjonal samordning av arbeidet med
bærekraftsmålene.

Trøndelag fylkeskommune har inngått partnerskap

med FN-senteret Trondheim om videre utvikling av
arbeidet med bærekraftsmålene i hele Trøndelag.
Partnerskapet gir Trøndelag fylkeskommune
verdifull innsikt i erfaringene Trondheim kommune
har gjort til nå. Det gir oss tilgang til nødvendige
verktøy i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål i

egen organisasjon og til å kunne bistå kommunene
i Trøndelag i deres arbeid.

Informasjon og faggrunnlag for å vurdere
hvilken kunnskap, hvilke løsninger og ressurser
som trengs for å nå bærekraftsmålene, er en

forutsetning for smart bærekraftig omstilling.
FN-senteret i Trondheim har, sammen med FN
i Genève, U4SSC (United 4 Smart Sustainable

Cities) og kommunene i Network of Excellence,
tatt initiativ til en systematisk datainnsamling
basert på et sett indikatorer. 12 pilotkommuner er
allerede i gang med å samle inn data, og de første
resultatene forventes i mars. Evalueringen av
disse dataene vil gi kommunene bedre grunnlag

for egen samfunns- og arealplanlegging.
I tillegg vil dette gi forskningsmiljøene tilgang til
forskningsdata og gi næringslivet innsikt i behovet
for innovasjon og nye løsninger.

Gjennom partnerskapet får Trøndelag

fylkeskommune tilgang til metodikken og
verktøyene FN-senteret i Trondheim har utviklet
sammen med pilotkommunene. Dette vil ha stor
verdi i vårt arbeid med å bistå kommunene i
Trøndelag og i dialog med regionalt næringsliv
og organisasjoner.

FN-senteret i Trondheim arbeider nå med
en nasjonal samordning og etablering av et
Network of Excellence, og ere kommuner og
fylkeskommuner er med. Det er en målsetting
at det norske Network of Excellence of sielt

godkjennes av FN i Genève 1. oktober 2020.
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Trøndelagsplanen 201 9-2030

T R Ø N D E L A G S P L A N E N 2 0 1 9 – 2 0 3 0

Miljømessig

Sosialt Økonomisk

Rettferdig

Bære-
kraftig

Akseptabelt Gjennom-
førbart

Trøndelagsplanen gir mål og strategisk retning for utviklingen på sentrale
samfunnsområder. Vi har et ansvar både for egne tjeneste- og ansvarsområder,
og for å mobilisere og samordne andre aktører i fylket. Trøndelagsplanen er blitt
til gjennom brede prosesser med kommunene, organisasjoner, næringsaktører,
forsknings- og utdanningsinstitusjoner, ungdommens fylkesting og andre. I tillegg
har arbeid med tematiske strategier påvirket utformingen.

Trøndelagsplanen er bygd opp rundt tre innsatsområder og ni prioriterte retningsmål.
Disse viser hvordan vi skal arbeide for en balansert utvikling for hele Trøndelag;

Bolyst og livskvalitet
I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag
I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag
I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling

Kompetanse, verdiskaping og naturressurser
I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv
I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi
I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff

Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner
I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur
I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster
I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem

/1

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjïelte

TRØNDELAGSPLANEN 2019 - 2030
Vi knytter fylket sammen

Vedtatt av fylkestinget i Trøndelag 12. desember 2018.
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Utviklingstrekk og prioriterte satsninger

U TV I K L I N G S TR E K K I TR Ø N D E L A G
O G P R I O R I TE R TE S ATS I N G E R I
F YL K E S TI N G S P E R I O D E N

Klimaendringerutfordrer samfunnsutviklingen på ere områder, og
perspektivene viser behov for bred og massiv innsats. Samtidig har Trøndelag
gode forutsetninger for å bidra med løsninger. Ikke bare for egen del, men
løsninger som kan komme ere til gode.
Slike løsninger representerer positive muligheter for å sikre et Bærekraftig
næringslivi regionen. Det kreves god ressursutnyttelse og ny teknologi,
her stiller Trøndelag med et godt utgangspunkt, ved å ha god tilgang på
rike naturressurser og høy kompetanse. Som andre regioner må vi være
bevisst på å håndtere et voksende Kompetansebehov og et arbeidsliv i
endring. Digitalisering og robotisering er viktige faktorer i denne utviklingen,
men også samfunnsendringer som skyldes Demogra sk utvikling og
sentralisering spiller en viktig rolle. Her kan kultur være drivkraftog
sørge for bolyst og livskvalitet i hele fylket. Omsorgsbehovet øker med
økt antall eldre i de eldste aldersgruppene, mens fødselstallene går ned i
store deler av fylket. Det skjer en konsentrasjon av både arbeidsplasser og
befolkning til aksen Trondheim – Steinkjer. For å styrke en positiv utvikling
også i øvrige deler av fylket, blir det viktig å sikre at ere krefter bidrar og
drar i samme retning. Med betydelige strukturendringer i både statlig og
kommunal sektor, vil det være hensiktsmessig å gjøre strategiske vurderinger
knyttet til Samarbeid i nye strukturer
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K L I M A E N D R I N G E R

Det internasjonale Naturpanelet – IPBES –
offentliggjorde i mai 2019 en omfattende
tilstandsrapport for naturen på jorda. Naturpanelet
sier at ere arter er truet nå enn på noe annet
tidspunkt i menneskets historie. De anslår at av

de åtte millioner artene av planter og dyr som
lever på kloden i dag, er en million av dem truet
av utryddelse. Naturpanelet sier videre at det
fremdeles er mulig å nå de globale målene for
bevaring av naturmangfoldet innen 2030 og 2050,
men at det krever forbedring av eksisterende

politiske virkemidler og modige avgjørelser fra
beslutningstakerne.
Trøndelag er en del av verden, og vi må gjøre vårt
for å redusere klimagassutslippene. De direkte
klimagassutslippene i Trøndelag har holdt seg
stabil i perioden 2011 til 2016. Fra 2016 til 2017,

som er det siste året vi har statistikk for, falt
klimagassutslippene i Trøndelag med ca. 5 %.

Transportsektoren er midt inne i en omstilling
fra fossil til elektrisk energi. Dette har allerede
begynt å gi effekt og forklarer noe av reduksjonen

i utslippene. Kollektivtransporten har vært
stigende, men det har også biltra kken.

Trøndelag har store utslipp fra industri og
jordbruk, og har samtidig mål om å opprettholde
og gjerne øke verdiskapingen. Det betyr at
verdiskaping per tonn CO2 må forbedres om vi
skal få til reell grønn vekst i trøndersk økonomi.

I tillegg er det store utfordringer knyttet
til indirekte utslipp, noe som har direkte
sammenheng med forbruksmønsteret vårt. Det
ligger muligheter her knyttet til sirkulærøkonomi.

Klimaendringene stiller krav til tilpasning og

utfordrer beredskapen vår. På grunn av et
varmere, våtere og villere vær vil klimatilpasning
være viktig i hele Trøndelag, men spesielt ved
kysten og i rasutsatte områder.

Trøndelag har teknologimiljøer, kompetanse,

naturressurser og kunnskapsmiljøer som er
godt rigget for å lage løsninger for en grønnere
og klimatilpasset framtid som kan komme både
Trøndelag, Norge og hele kloden til gode.

Landbruket i Trøndelag er en av våre største

næringer og representerer en viktig del av vår
natur- og kulturarv. Dyrkbar jord som ligger

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

REN ENERGI
FOR ALLE

Foto: Stig Henning Tømmermo
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TRØNDELAG SVARER PÅ KLIMAUTFORDRINGEN

Klimaomstilling krever omfattende tiltak for å redusere klimagassutslipp og tilpasse
samfunnsstrukturer til et endret klima. Energi og arealbruk, byutvikling og bygg, infrastruktur
og det industrielle systemet må gjennom en sektorovergripende omstilling.

I Trøndelag er fylkeskommunen posisjonert til å se regionale synergier mellom
utdanningsinstitusjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og næringsliv. Behovet

for nye løsninger innen transport, energi, matproduksjon og infrastruktur representerer
utviklingsmuligheter for offentlig forvaltning og næringslivet.

Strategi for klimaomstilling i Trøndelag er under utarbeidelse og vil gi strategisk retning
for hele Trøndelagssamfunnets arbeid for å møte klimautfordringen.

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

GOD
UTDANNING

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

REN ENERGI
FOR ALLE

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

i eller i nærheten av bebygde områder er stadig
under press. Det samme gjelder rammevilkår

for reindrift. Behov for ny infrastruktur,
nye bedriftsetableringer eller fortetting av
boligområder prioriteres noen ganger foran vern
av matjord. Det er ikke bærekraftig i en region
som prioriterer matproduksjon.

Mål 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig
og moderne energi til en overkommelig pris

for alle
Gjennom vårt arbeid med klimaomstilling og
bærekraft skal Trøndelag fylkeskommune anvende
tilgjengelig teknologi samt bidra til mindre forbruk
og mer produksjon av fornybar energi.

Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe
klimaendringene og konsekvensene av dem

Trøndelag fylkeskommune skal innarbeide tiltak
mot klimaendringer i alle deler av organisasjonen
og synliggjøre effekt av disse gjennom vårt
klimaregnskap. I samarbeid med kommuner,
organisasjoner og privat arbeids- og samfunnsliv
skal vi nå målet om et klimanøytralt Trøndelag i

2030.
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D E M O G R A F I S K U T V I K L I N G O G
S E N T R A L I S E R I N G

Trøndelag har vært gjennom en periode med høy
befolkningsvekst. Veksten har i stor grad vært

drevet av innvandring, både arbeidsinnvandring og
yktninger. Vi har hatt lave og synkende fødselstall

som ser ut til å fortsette, og forventer samtidig
at innvandringen avtar. Vi ser en fortsatt positiv
befolkningsutvikling i Trøndelag, men veksten blir
lavere enn den har vært de siste 10 årene.

Befolkningsveksten har fordelt seg ujevnt i
Trøndelag. Sentrum vokser mer enn periferi, både
internt i kommunene og i Trøndelag som helhet.
Trondheimsregionen vokser mer enn resten av
fylket og den sentrale aksen i fylket, Orkanger-

Trondheim-Steinkjer, vokser mer enn i indre strøk
og ved kysten.

De store etterkrigskullene begynner etter hvert å
bli godt voksne, og andelen eldre øker dramatisk

de kommende årene. De siste årene har det vært
en sterk vekst i antall personer over 67 år, mens

antall personer over 80 år har holdt seg stabilt på
rundt 20 000 personer de siste ti årene. I løpet
av de neste ti årene vil antall personer over 80
år i Trøndelag øke med ca. 60 % eller 12 000
personer. Det betyr at dette vil være en vesentlig
utfordring for de enkelte kommunene og for

Trøndelag som samfunn de kommende årene.

Antall 16 – 18-åringer har gått noe ned de
siste årene, og gir noe lavere søkertall til de
videregående skolene i fylket. Det er forventet at
antall 16 – 18-åringer vil være økende fra 2022,

og at økningen i hovedsak vil skje i sentrale strøk.
Dette vil utfordre skolestrukturen i fylket, ved at
det blir kapasitetspress i Trondheimsregionen og
dalende elevtall i distriktene.

BÆREKRAFTIGE
BYER OG SAMFUNN

GOD
UTDANNING

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST
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BÆREKRAFTIGE
BYER OG SAMFUNN

GOD
UTDANNING

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

D e m o gr a fi s k u tv i k l i n g o g s e n t r a l i s e r i n g

Langs ere skillelinjer er det fellestrekk mellom
kommuner langs kysten, kommuner i aksen langs
Trondheimsfjorden fra Orkanger til Steinkjer, og
kommuner i de indre delene av fylket.

3 av 4 trøndere bor i aksen, 4 av 10 bor i
Trondheim. I perioden 2010 til 2019 har over 90
% av befolkningsveksten i Trøndelag kommet i
aksen. Aksen har hatt sterk sysselsettingsvekst
på 9,1 % i perioden 2008-2018. Aksen har en
sterk til ytting fra andre deler av Trøndelag,

fødselsoverskudd og en høy andel unge i
befolkningen. Den sterke veksten gjør at balanse
mellom utbygging og jordvern samt planlegging og
etablering av infrastruktur blir sentrale elementer i
arbeidet med arealplanlegging.

Innlandet i Trøndelag utgjør over halvparten av
arealet i fylket, men kun 1 0 % av befolkningen.
I perioden 2010-2019 har folketallet vokst med
0,9 %, mens antall arbeidsplasser har gått ned
med 1,4 % i perioden 2008-2018. Oppdal, Røros
og Grong er tyngdepunkt i hver sin region, og

har tilbud innenfor handel, utdanning, kultur og

arbeidsmarked som tjener et større omland. Det
skjer en intern sentralisering mot de regionale
tyngdepunktene og de kommunale sentra. Det er
likevel en utfordring for disse at omlandet er tynt

befolket. I tillegg har mange av kommunene en
høy snittalder.

Kystregionen deler ere av de samme utfordringene
som innlandskommunene, men har litt andre
forutsetninger. 14,5 % av Trøndelags innbyggere

bor i disse kommunene. I perioden 2010-2019 har
folketallet i kystregionen vokst med 3,9 %, og 6,3
% av folketallsveksten i Trøndelag har kommet her.
I perioden 2008-2018 har antall arbeidsplasser på
kysten økt med 8,4 %.

Havbruksnæringene har gitt kysten nye inntekter
og store muligheter. Etableringen av nye
arbeidsplasser har tiltrukket seg inn yttere og gitt
befolkningsvekst. Arbeidsinnvandrere utgjør en
stor andel av til yttingen, da mange har yttet
med familien og etablert seg i lokalmiljøet. Dette

gir både lokale utfordringer og muligheter.

Ulik utvikling i ulike deler av Trøndelag
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Bærekraftsmå 4 – God utdanning
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og
fremme muligheten for livslang læring for alle

Å sikre alle mennesker muligheter for utdanning
bidrar til et mer likeverdig samfunn. Tilrettelegging
av fysiske og digitale læringsarenaer i hele
Trøndelag gir oss mulighet til å lære hele livet.

Bærekraftsmål 8 - Anstendig arbeidsliv og

økonomisk vekst
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig
økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig
arbeid for alle

Det er en målsetting å oppnå full sysselsetting
og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, og
fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle
arbeidstakere.

Bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og
samfunn
Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge,
motstandsdyktige og bærekraftige

Gjennom å sikre tilgang til gode bomiljøer og
tilgjengelige transportsystemer både i byene og
distriktene, legger vi til rette for økt bosetting og
et inkluderende nærings- og samfunnsliv.

BÆREKRAFTIGE
BYER OG SAMFUNN

GOD
UTDANNING

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

INNOVATIVE LØSNINGER SLIK AT ALLE KAN JOBBE OG BO I HELE

TRØNDELAG

Vi skal ta hele Trøndelag i bruk. Da må vi ha infrastrukturløsninger som sikrer god mobilitet, samt

innovative løsninger som gjør at vi kan jobbe og bo i hele fylket. God mobil- og bredbåndsdekning
er en forutsetning for at innbyggerne skal kunne være en del av samfunnet og for at samfunns- og
næringsliv skal kunne utvikle framtidens tjenester. I dette arbeidet er det særskilt viktig å favne
barn, unge og eldre.

Den vedtatte samferdselsstrategien fremhever «Ett tilgjengelig Trøndelag» og hovedstrategien

«Tilgjengelighet gjennom mobilitet og kommunikasjon», forklart som: «evne til å kunne reise og
muligheten til å slippe».

Den vedtatte Samferdselsstrategien og ny organisering av samferdselsområdet gir føringer for
arbeidet med ulike samferdselsløsninger i Trøndelag. I tillegg gir de ulike delstrategiene for veg,
mobilitet, gods og tra kksikkerhet føringer for satsningene. Arbeidet med Trøndelags innspill til

Nasjonal Transportplan og statens prioriteringer, er viktige for å samordne innsatsen.
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V E R D I S K A P I N G

Trøndelag har et bredt sammensatt næringsliv
som samlet har opplevd god vekst de siste årene.
Trøndelag er et av fylkene med den største
veksten i verdiskaping i Norge i perioden 2008

til 2018. Økonomien i Trøndelag har vist seg å
være mindre konjunkturutsatt enn mange av de
andre fylkene, noe vi spesielt så i forbindelse med
svingningene i petroleumsrettet næring de siste
årene.

Ikke alle næringer og alle deler av Trøndelag er
med på veksten, og derfor må vi ha et kontinuerlig
fokus på behovet for innovasjon og omstilling.
Sysselsettingen i enkelte næringer utfordres
gjennom digitalisering og automatisering.
For Trøndelag, med sine sterke teknologi- og

innovasjonsmiljø, kan dette også gi muligheter.

Digitalisering, automatisering og robotisering
endrer både arbeidsoppgaver, prosesser og
organisering i de este sektorer og bransjer.

For små bedrifter er mangelen på digital kompetanse
den største utfordringen for digital transformasjon.
Det er behov for at næringslivsaktører/bedrifter
samarbeider om ressurser og bistår hverandre, og

fylkeskommunen som regional utviklingsaktør bør
bidra i etablering av digitale utviklingsprosjekt.

Trøndelag er en stor og viktig matprodusent.
Vi er et av landets viktigste jordbruks- og
skogbruksfylker og vi er størst i Norge på

oppdrett. Havromsnæringene har hatt en lengre
periode med stor verdiskapning. Det har gitt
positive ringvirkninger for hele Trøndelag, men
spesielt langs kysten. Vi har komplette verdikjeder
fra råvareproduksjon til foredlingsindustri. Fylket
har stor primærproduksjon av jordbruksprodukt,

som legger grunnlaget for lokal foredlingsindustri.
Vi har store skogressurser og betydelig
næringsvirksomhet knyttet til treforedling.
Potensialet for bærekraftig ressursutnyttelse
og grønn vekst i regionen er stort.

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR
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STOPPE
KLIMAENDRINGENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

Ve rd i ska p i n g

Bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid og
økonomisk vekst
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig
økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig

arbeid for alle

Det er en målsetting å øke den økonomiske
produktiviteten i nye bærekraftige markeder
ved å ta i bruk innovative løsninger og moderne
teknologi. Entreprenørskap, kreativitet og

innovasjon vil kunne legge til rette for vekst i
antallet små og mellomstore bedrifter i Trøndelag.

Bærekraftsmål 9 – Innovasjon og
infrastruktur
Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende
og bærekraftig industrialisering og bidra til

innovasjon

For å oppnå et mer bærekraftig næringsliv må
infrastrukturen legge til rette for mer effektiv bruk
av ressurser og gi rom for større anvendelse av
miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser.

Infrastrukturen må være pålitelig, bærekraftig
og solid. Den må etableres på tvers av regioner
og grenser og være tilgjengelig for alle til en
overkommelig pris.

ET BÆREKRAFTIG NÆRINGSLIV I HELE TRØNDELAG

De store, allmenne samfunnsutfordringene påvirker ulike deler av næringslivet i varierende grad.
En  bærekraftig  næringsutvikling betyr først og fremst en endring hvor innvirkningen på klima og

miljø ikke er negativ, men også at de økonomiske resultatene over tid skal gå i pluss i et trygt og
inkluderende arbeidsliv.

Digitalisering og nye kompetansebehov kan begrunne at noen virksomheter sentraliseres. På den
andre siden kan forskning og ny teknologi også være det som bidrar til at virksomheter overlever
der de er.

Den vedtatte regionale strategien for innovasjon og verdiskaping vil gi strategisk retning for
Trøndelagssamfunnet og bidra til å mobilisere partnerskapets arbeid for å møte de utfordringene
som omstillingen til bærekraftige næringer krever.

Strategi for klimaomstilling i Trøndelag er under utarbeidelse. Den vil gi strategisk retning for

hvordan næringslivet i Trøndelag kan arbeide for å møte klimautfordringen.
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Den enkelte arbeidstaker må i langt større
grad være eksibel og forberedt på omstilling,
og på å skifte jobb ere ganger i karrieren. Et
mer komplekst arbeidsliv vil i større grad kreve
tverrfaglig samarbeid og sosial og emosjonell

kompetanse. Samtidig har en stadig større gruppe
arbeidstakere en løsere tilknytning til arbeidslivet,
både som resultat av egne valg, men også gjennom
økt bruk av korttidskontrakter, innleie, osv.

For at Trønderske bedrifter skal være

konkurransedyktige globalt, kreves tilstrekkelig
tilgang til riktig kompetanse. Det er store
utfordringer med å rekruttere kompetanse
innenfor en rekke fagfelt rundt om i Trøndelag. For
privat sektor betyr det mindre aktivitet, nyskaping
og lønnsomhet. For det offentlige betyr det lavere

kvalitet på tjenester og mindre effektiv drift. Det
er størst rekrutteringsutfordringer i distriktene.

I kompetansestrategien for Trøndelag pekes
det på at utdanningstilbud på ulike nivå må
dimensjoneres med utgangspunkt i kunnskap om

hva arbeidslivet trenger, og at kompetansebehovet
må kommuniseres til nåværende og fremtidige
arbeidstakere. For at vi skal kunne dimensjonere
riktig må det utarbeides et regionalt
kunnskapsgrunnlag om fremtidig tilbud og

etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft.
For å nå målgruppene må vi ha en profesjonell og
helhetlig tilnærming til karriereveiledning.

I Trøndelag har vi en desentralisert skolestruktur

for videregående opplæring, noe som medfører
at mange av skolene har under 250 elever.
Det er utfordrende å balansere bredden i
kompetansebehov i et lokalsamfunn med
muligheten for å opprettholde et tilstrekkelig
bredt fagtilbud med så få elever. Dialogen med

lokalt og regionalt næringsliv og samarbeidet om
lærlingeplasser og annen kompetansebygging er
avgjørende for å gjøre gode dimensjoneringer
fra år til år. Et godt samarbeid mellom
opplæringsaktørene vi i fylkeskommunen har
direkte ansvar for, grunnopplæringen og høyere

utdanning er helt nødvendig for å sikre kvali sert
arbeidskraft på alle områder i nærings- og
arbeidsliv.

Vi må være villige til å lære hele livet, og vi
må ha mulighet til å fylle på og bygge på med

ny kunnskap. Enkelte næringer har mange
medarbeidere av utenlandsk opprinnelse,
og dermed behov for at kommunene og
fylkeskommunen sikrer god språkopplæring
og bidrar i integreringsarbeidet.

GOD
UTDANNING

Kompetansebehov i endring
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Bærekraftsmål 4 – God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og
fremme muligheten for livslang læring for alle

Innen 2030 skal vi sikre at alle elever og studenter
tilegner seg den kompetansen som er nødvendig
for å fremme en bærekraftig utvikling. Det

er også en målsetting med en økning i antall
unge og voksne som tar en utdanning som er
relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og
entreprenørskap.

KOMPETANSE FOR Å MØTE ET ARBEIDSLIV I ENDRING

At kunnskap og kompetanse oftere må fornyes, gir konsekvenser både for den enkelte
arbeidstaker, arbeidsgivere og for utdanningssystemet. Mer samarbeid og eksibilitet i kontakten
mellom skole, universitet og nærings- og arbeidsliv vil sikre bedre relevans av utdanningen, og
bidra til at elever og studenter er bedre forberedt i møtet med arbeidslivet.

For yktninger og arbeidsinnvandrere er samarbeidet mellom kommuner, næringsliv og
fylkeskommunen en forutsetning for å lykkes med språkopplæring, utdanning og overgang til
arbeidslivet.

Den vedtatte Kompetansestrategien vil gi strategisk retning for Trøndelagssamfunnet til å møte
et arbeidsliv i endring. Den vil også bidra til å mobilisere partnerskapets arbeid for å møte de

utfordringene arbeidslivet har.

GOD
UTDANNING

Verdiskaping
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B olyst, li vskvali tet og deltakel se

B O L Y S T , L I V S K V A L I T E T O G D E L T A K E L S E

Deltakelse i utdanning, arbeidsliv, kultur og
samfunnsliv er viktig for å ha et godt liv, og
kulturen er en viktig bærebjelke for regional
utvikling i Trøndelag. Tilgangen til kultur og
opplevelser er et viktig virkemiddel for god

folkehelse og livskvalitet, og kan bidra til å
utjevne sosiale forskjeller. Men, selv om 90 %
av befolkningen i Trøndelag har mindre enn
45 minutters reisetid til nærmeste regionale
kulturhus, viste HUNT 3 at det er store geogra ske
og sosiale ulikheter i kulturdeltakelse blant voksne.

I kommuner med sentral geogra sk beliggenhet
deltar en høyere andel av befolkningen enn i
mindre sentrale strøk, og befolkningsgrupper
med høy utdanning og god økonomi deltar i mer
kulturell aktivitet enn andre grupper.

God økonomi er grunnleggende for god helse, og
forskning (blant annet HUNT-undersøkelsene) har
vist at det er sammenhenger mellom inntektsnivå
og helsetilstand. Levekår har stor betydning
for motivasjon og evne til å opprettholde
helsebringende levevaner. I tillegg har det å

vokse opp i familier som over tid har lav inntekt
stor betydning for barnas fremtidige helse og
velferd. Fattigdom på et slikt nivå at man ikke har

råd til mat eller strøm er ikke et stort problem
i Norge, men samtidig er det store forskjeller i
inntektsnivået. Den klareste konsekvensen av
lavere inntekt er begrensede muligheter i valg
av bosted og deltagelse i aktiviteter. Trøndelag

har en lavere andel av befolkningen som bor i
lavinntektshusholdninger enn landsnittet, men
følger likevel den nasjonale trenden med at
andelen lavinntektshusholdninger er økende.

Den demogra ske utviklingen vil føre til større

konkurranse om arbeidskraften. Et arbeidsliv
som utnytter mangfoldet i arbeidsstyrken, vil
derfor ha bedre forutsetning for å møte framtidas
behov, og dermed være mer konkurransedyktig.
Samtidig fører en større utnyttelse av mangfoldet
i arbeidsstyrken til at ere kan delta i kultur- og

samfunnsliv. Vår samlede bærekraft avhenger av
at alle opplever å være en del av samfunnet. FNs
mål om «Leaving no one behind» innebærer at det
ikke vil være mulig å nå FNs bærekraftsmål uten å
heve de som har minst.

Frivilligheten står sterkt i Trøndelag.
Dugnadsånden er stor, og bidrar til at ere deltar
på ulike samfunnsarenaer. Deltagelse gir sosiale

UTRYDDE
FATTIGDOM

MINDRE
ULIKHET

Foto: Steinar Johansen
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KULTUR SOM DRIVKRAFT I SAMFUNNSBYGGINGEN

Kultur er et viktig virkemiddel for god folkehelse og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Kultur
er viktig for god livskvalitet fordi det gir enkeltmennesket mulighet til å delta, oppleve og skape.
Gjennom kulturbasert næringspolitikk bidrar vi til økt verdiskaping i Trøndelag.

Fylkeskommunen skal utvikle og bevare samisk språk og kultur og sikre et bredt, mangfoldig og
inkluderende kultur- og idrettstilbud for hele Trøndelag. Vi skal ivareta tradisjon og kontinuitet for
eksisterende kulturliv samt forsterke kunnskapsutveksling og utvikling.

Den vedtatte Kulturstrategien vil gi strategisk retning for Trøndelagssamfunnets og bidra til å
mobilisere nødvendig innsats med frivillighet, medvirkningsarenaer og andre satsinger for å møte

de utfordringene og negative utslagene som samfunnsutviklingen kan gi.

B olyst, li vskvali tet og deltakel se

UTRYDDE
FATTIGDOM

MINDRE
ULIKHET

arenaer og bygger fellesskap. Frivilligheten har
derfor stor egenverdi samtidig som den er til stor
samfunnsnytte, men kan ikke alene kompensere
for kapasitetsutfordringene innen de tunge
tjenesteytende sektorene.

Kultur i vid forstand har et potensial til å skape et
samfunn sterkere orientert om lokale opplevelser,

kultur og fritidsaktiviteter framfor forbruk av
varer. Kultur og idrett bidrar til å bygge aktive
samfunnsborgere, som også er en forutsetning for
å nå bærekraftsmålene generelt.

Bærekraftsmål 1 - Utrydde fattigdom
Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

I Norge har vi ikke noen offentlig de nert grense
for fattigdom. Hvis vi bruken grensen EU har
de nert, levde 11 % av befolkningen i Norge

under fattigdomsgrensen i 2019. Det er en
målsetting at det innføres nasjonalt tilpassede
sosiale velferdsordninger for å heve alle
innbyggere over fattigdomsgrensen.

Bærekraftsmål 10 – Mindre ulikhet
Redusere ulikhet i og mellom land

Vi skal sikre like muligheter for alle barn, voksne
og eldre til å delta i samfunns- og arbeidsliv. Dette
må skje gjennom å heve de som har minst og ved

å vedta politikk som bidrar til en gradvis utjevning
av forskjeller.
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Store strukturendri nger

S T O R E S T R U K T U R E N D R I N G E R

Det er gjennomført ere store strukturendringer
innen offentlig sektor i de seinere årene. Dette
betyr endringer i oppgave- og ansvarsfordeling,

og i geogra sk inndeling. Kommunereformen har
medført betydelige endringer i kommunekartet i
Trøndelag. I tillegg er kommunene Rindal og Halsa
innlemmet i fylket. Kommunene har i mange år
hatt mer eller mindre faste samarbeids-regioner.
Her skjer det også utvikling og nyorienteringer,

både som følge av sammenslåingen av fylkene
og av kommuner. Det nye fylket har store fysiske
avstander, og en form for kommunalt samarbeid

vil være hensiktsmessig. Dette gjelder spesielt for
arbeidet med kommuneoverskridende utfordringer
og muligheter.

Endringer i statsorganers ansvarsområder, struktur
og regioninndeling betyr ofte sentralisering av
funksjoner til færre steder, og ofte til de større
byene. Dette påvirker forutsetningene for regionalt
samarbeid og regionale løsninger.

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE
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Store strukturen dri nger

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

SAMARBEID I NYE STRUKTURER

Endringer som oppleves både riktige og nødvendige, kan likevel være krevende for regionalt
samarbeid. Trøndelagsplanen har et tydelig mål om at regionen skal være best på regional
samhandling. Utvikling av gode og hensiktsmessige samarbeidsstrukturer krever bevisst

tilnærming og positiv innstilling.

For å nå målsettingen om økt bærekraft og konkurranseevne og et klimanøytralt Trøndelag i 2030,
må fylkeskommunen aktivt utøve rollen som regional utviklingsaktør i samarbeid med staten og
kommunene.

For å sikre det regionale perspektivet i samfunnsutviklingen på utsatte tjenesteområder for
kommunene og enkeltpersoner, er det viktig at fylkeskommunen kan bidra som en regional
mobilisator og samordner i dialog med staten.

Bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå
målene
Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale
partnerskap for bærekraftig utvikling

For å styrke bærekraft og stabilitet globalt
må vi gjennomføre en mer samstemt og
samordnet politikk lokalt, regionalt og nasjonalt.
Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør har
et særskilt ansvar for denne samhandlingen.
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Økon om i en i Trøndel ag fyl keskomm une

Ø K O N O M I E N I T R Ø N D E L A G F Y L K E S K O M M U N E

Økonomiplan 2020-2023 viser at vi går inn i en
periode med nullvekst i frie inntekter og at vi har

stor vekst i gjeld og nanskostnader som følge av
høy investeringstakt.

Redusert investeringsnivå
Sammenlignet med økonomiplanen 2019-2022,
reduseres investeringsprosjekt på fylkesveg

med ca. 1,2 milliarder kroner og investeringer i
skolebygg reduseres med ca. 400 millioner kroner
i 4-årsperioden. Låneopptaket reduseres med ca.
1,2 milliarder kroner i perioden.
I 2023 vil lånegjelden være ca. 13 milliarder
kroner, og samlede nanskostnader ca. 660

millioner kroner. Med dette nivået på lånegjeld
og nanskostnader fram mot 2030, kan vi årlig
investere for 475 millioner kroner. Dette gir et
svært begrenset økonomisk handlingsrom.

Tjenesteområder

Innen utdanning viser prognoser synkende
elevtall fram mot 2021, før det stiger igjen
mot 2027. Elevgrunnlaget avtar igjen mot
2036, for å stige mot 2040. For enkelte skoler
og regioner kan endringene bli store. Økt
ressursbehov til læreplasser og voksenopplæring

er store økonomiske utfordringer. Strategier og
utfordringer er gjennomføring, struktur og kvalitet
og kompetansestrategi. For alle tjenesteområder

gjelder effektiviseringskrav innført i forrige
økonomiplan.

I 2020 får vi om lag 25 millioner kroner til nye
oppgaver i regionreformen og 120,5 millioner
kroner i økt rammetilskudd til fylkesvegoppgaver
fra Statens vegvesen.

Vi etablerte ny avdeling for veg fra 1. januar
2020, noe som vil styrke vegområdet. Drift og
vedlikehold av fylkesveger må styres innenfor den
økonomiske rammen, som er for lav til å hindre
ytterligere forfall av fylkesvegene. Reduksjon i
investeringsnivået fører til at fornyingsprogrammet

blir redusert, da øvrige veginvesteringer er bundet
opp gjennom kontrakter.

Rammen for kollektivområdet reduseres i årene
framover, med ca. 96 millioner kroner i slutten av
perioden. Vi fortsetter samarbeidet i miljøpakken i

Trondheim innenfor avtalt nivå.

Klimabudsjett er en del av økonomiplanen og
gjelder utslipp og miljøpåvirkninger som er
knyttet til egen virksomhet. De viktigste tiltakene
er utslippskutt innen kollektivtrakk og redusert

energiforbruk i fylkeskommunens bygningsmasse.
Redusert energiforbruk gir reduksjoner i indirekte
utslipp.

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON
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Økonomien i Trøndelag fylkeskommune/regionale planer og strategier

R E G I O N A L E P L A N E R O G S T R A T E G I E R
Regionale planer etter Plan
og bygningsloven (PBL)

Regionale planer etter PBL er viktig for utvikling

av arealbruken i Trøndelag, spesielt der det er
kommuneoverskridende problemstillinger som skal
ivaretas. I tillegg er en regional plan en omforent
avtale mellom kommunene, fylkeskommunen,
fylkesmannen og statlige etater, og vil være
retningsgivende for arealbruken i stort.

Det er under utarbeidelse en Regional plan for
arealbruk for hele Trøndelag som har som mål å
bli vedtatt i 2021. Denne erstatter regional plan for
arealbruk i Nord-Trøndelag og Strategi for arealbruk
i Trøndelag.

Planprogram for Regional plan for kulturminner
har vært på høring og planen er å få vedtatt denne
i 2021. Flere av høringsuttalelsene tar til orde for at

verdensarv må behandles som en del av regional
plan for kulturminner. Noen av høringsuttalelsene
omtaler gjeldende regionplan for Røros bergstad
og Circumferensen fra 2011 som utdatert og
med behov for revisjon. Der regionplanen var

ment som ett overordnet og kommune- og
fylkesoverskridende plandokument, er det nå
mulig å tenke seg forvaltningsplanen som et slikt
samlende dokument. Derfor må det vurderes om
verdensarv skal behandles i en egen plan eller som
en integrert del av helheten i en regional plan for

kulturminner i Trøndelag. Dette må diskuteres i det
videre arbeidet med den regionale planen.

Regional plan for vannforvaltning i Trøndelag
ble vedtatt i 2015. Trøndelag fylkeskommune er
regional vannregionmyndighet og er i gang med å

revidere planen inn i neste periode. Planen er under
utarbeidelse i samarbeid med Miljødirektoratet,
Fylkesmannen, statlige etater og kommunene.

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

BÆREKRAFTIG ØKONOMI I FYLKESKOMMUNEN

Det er nødvendig med redusert gjeldsgrad og reduksjon i nanskostnadene i planperioden.
Fylkesrådmannen vil komme med en anbefaling på langsiktig investeringsnivå i
utfordringsdokumentet til økonomiplanen i juni 2020.

Arbeid med satsingsområdene i regional planstrategi vil bli videreført i Utfordringsdokumentet for
2021 – 2024 og i Økonomiplanen med sine årlige budsjetter

Bærekraftsmål 12 - Ansvarlig forbruk
og produksjon
Sikre bærekraftige forbruks- og
produksjonsmønstre

Vi skal bidra til en bærekraftig forvaltning av

ressursene vi disponerer.
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Regi onal e plan er og strategi er

Navn Periode Vedtatt

Trøndelagsplanen
(med Regional planstrategi 2020 -2023)

2019 -2030
2020 – 2023
Under utarbeidelse

2018

Klima og energi
Strategi for klimaomstilling

Under utarbeidelse

Utdanning
Kompetansestrategi for Trøndelag
Framtidas skole - Skolebruksplan for Trøndelag

2019
2017

Samferdsel
Samferdselsstrategi for Trøndelag
Delstrategi mobilitet
Delstrategi tra kksikkerhet
Delstrategi sjø
Delstrategi gods
Delstrategi veg

2019 -2023
2019 -2023
2019 -2023
2019 -2030
2019 -2023

2017
2019
2019
2019
2019
2018

Næring
Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag
Matmanifest Trøndelag
Melding om kystskogbruket

2017
2011
2015

FoU
Forsknings- og utviklingsstrategi for Trøndelag 2016 -2020 2015

Kultur
Balansekunst- Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022 2019

Arealbruk
Regional plan for arealbruk

Geogra sk avgrensede planer
Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen
Regional plan for Dovrefjellområdet
Regional plan for Forollhogna

Interkommunale planer
Trondheimsregionen – IKAP 2
Interkommunal kystsoneplan – sør (Kysten er klar)
Interkommunal kystsoneplan for Namdalen (inkl. nordfosen)
Innherredsbyen – felles areal- og transportstrategi

Under utarbeidelse

Under utarbeidelse
Under utarbeidelse

2011
2016/2017
2013

2015
2014?

Kulturminner
Regional plan for kulturminner (må vurderes om Region-
al plan for Røros bergstad og Circumferensen inngår i ny
plan)

Under utarbeidelse

Vannforvaltning
Regional plan for vannforvaltning i Trøndelag
Revisjon av Regional plan for vannforvaltning i Trøndelag

2016-2021
Under utarbeidelse

2015

Internasjonalt arbeid
Internasjonal handlingsplan Under utarbeidelse

Planer som er vedtatt eller som er under utarbeidelse.
Skal gjelde for fylkestingsperioden.



28

Regionale strategier for Trøndelag
Fylkeskommunen ønsker å bidra til positiv
samfunnsutvikling og utvikle godt samarbeid i
Trøndelag. I regionreformen er det vist til vår

viktige samfunnsutviklerrolle. For å gi strategisk
retning på områder vi ikke har myndighet,
men bidra til mobilisering og nettverks- og
arenabygging, er det utarbeidet ere regionale
strategier, i samarbeid med andre viktige aktører,
partnerskap og frivillige som kan bidra i å nå

målene i Trøndelagsplanen.

Fylkeskommunen er Norges nest største vegeier.
Etter omorganiseringen av Statens vevevesen
og overføring av SAMS Vegadministrasjon, er
fylkeskommunen vegmyndighet etter Vegloven.

Delstrategi for veg vil være førende for utøvelse
av vegeierrollen, men det vil også være andre
områder og lovpålagte oppgaver som må i varetas
som vegmyndighet og etter annet lovverk.

Viktige samarbeidsavtaler
Miljøpakken er et samarbeid mellom Statens
vegvesen, Trondheim kommune og Trøndelag

fylkeskommune. Mellom 2010 og 2025 investeres
ca. 15 milliarder kroner i bedre veger, billigere
og raskere buss, ere gangveger og sykkelveger,
mindre støy, bedre tra kksikkerhet og trivelige
miljøgater.

Byvekstavtalen er en avtale mellom Trondheim
kommune, Melhus kommune, Malvik kommune,

Stjørdal kommune, Trøndelag fylkeskommune
og Staten for perioden 2019-2029. Avtalen er
geogra sk avgrenset til Trondheim kommune,

Melhus kommune, Malvik kommune og Stjørdal
kommune. Det er et mål (nullvekstmålet) at
veksten i persontransporten i storbyområdene
skal tas med kollektivtransport, sykling og
gange, jf. Nasjonal transportplan 2018-2029.
Byvekstavtalen er et virkemiddel for å nå dette

målet. Byvekstavtalen skal også bidra til mer
effektiv arealbruk.

Regi onale planer og strategier

Nye regionale planer etter PBL ut
over de som allerede er vedtatt eller
igangsatt, utarbeides ikke i denne

valgperioden.

Det er behov for å utarbeide en
Regional strategi for luftfart i
perioden. Noen regionale strategier
som ble utarbeidet i kjølvannet av
sammenslåingen, kan ha behov for
revidering.

Regionale planer fra tidligere Nord-
Trøndelag og Sør-Trøndelag, ut over de
som er nevnt over, utgår.

Regionale strategier fra tidligere Nord-
Trøndelag og Sør-Trøndelag, ut over de
som er nevnt over, utgår.

Arbeid med nye kunnskapsgrunnlag i fylkestingsperioden
• Kartlegging av den økologiske tilstanden i Trondheimsfjorden

• Å få belyst konsekvensene av sentralisering for innbyggerne i de ulike delene av Trøndelag.
• Kulturstrategien viser til arbeid med utvikling av HUNT-data
• Interkommunal plan for sjøarealene – viktig for en bærekraftig forvaltning
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EKSTERN HØRING - GRENSEREGULERING AV NAMSDISTRIKT I 

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune tar høring om ny organisering av den sivile rettspleien og grenseregulering 

av namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt til orientering. 

 

Frøya kommune har følgende innspill til høringen. 

 

- Frøya kommune ønsker å understreke viktigheten av at dagens tilbud videreføres, 

samt at de lokale publikumspunktene på dagens namsdistriktskontor blir videreført. 

 

Vedlegg:  
1. Høring – Organisering av den sivile rettspleie (grenseregulering av namsdistrikt) 

2. Følgebrev 

 

Saksopplysninger: 
Frøya kommune har mottatt et høringsdokument om forslag til ny organisering av den sivile 

rettspleie i Trøndelag politidistrikt, også beskrevet som grenseregulering av namsdistrikt. 

Høringen omhandler den sivile rettspleien, og ikke polititjenesten for øvrig. Det er blitt 

varslet om budsjettkutt på 836 000,- for politidistriktet i året 2020, konkret knyttet til de 

sivile gjøremålene. 

 

I dagens situasjon kan de forskjellige namsdistriktene kun behandle saker fra sine egne 

distrikt. Dette fører til at det blir en ujevn fordeling av saker og saksbehandlere, som igjen 

fører til ulik behandling og servicegrad i namsdistriktene. 

 

Ved en sammenslåing til et enkelt namsdistrikt, så kan arbeidsoppgavene fordeles til 

distriktskontorene som har liten pågang, slik at kontorene med stor pågang får avlastning. 

Dette vil også sikre produksjon ved sykdom og ferieavvikling, samt jevne ut 

saksbehandlingstiden i regionen. 

 

En annen effekt av sammenslåingen vil være at en kan få spesialiserte saksbehandlere, samt 

styrke den faglige kompetansen til alle avdelinger, ettersom en da vil få et jevnt trykk med de 

forskjellige sakstypene i alle avdelinger. 

 



Det er tenkt å legge namsmyndigheten hos Namsfogden i Trondheim, ettersom fagansvaret 

for den sivile rettspleien ligger her, samt totalansvaret for gjeldsordningssaker. Videre har 

Namsfogden 40 % av den totale saksmengden i Trøndelag politidistrikt. 

 

Omorganiseringen vil ikke stenge ned distriktskontorene, inkludert kontoret i Orkanger, noe 

som blir beskrevet som ikke mulig å videreføre hvis namsdistriktene skal fortsette som 

separate enheter. Det vil bli opprettet et felles postmottak, men publikumsmottakene vil 

fortsatt være hos distriktskontorene. 
 

Til slutt kommenteres det at Forliksrådene ikke vil berøres, men det kan åpnes for forslag om å 

etablere felles forliksråd innen de enkelte domssogn i fremtiden. 

 

Kommunedirektørens vurdering:  
Den ønskede organiseringen er i hovedsak fremmet for å kunne mer effektivt utnytte de ressurser 

som Trøndelag politidistrikt har tilgjengelig på tvers av namsdistriktene, noe som per dags dato 

ikke er mulig. Samtidig er det nødvendig med noe utgiftsreduksjon innen den sivile rettspleien, 

noe som politidistriktet ser kan i hvert fall delvis løses gjennom sammenslåing av dagens syv 

namsdistrikt. 

 

Endringen vil i teorien ikke ha noe å si for Frøya kommunes tilbud, ettersom det ikke er snakk 

om reduksjon av saksbehandlere eller stenging av nærmeste publikumsfilial på Orkanger, men 

heller en styrkning av tilbudet, ettersom saker kan fordeles ut over et større antall 

saksbehandlere. 

 

Riktignok kan dette bety at Frøya saker vil kunne bli behandlet av saksbehandlere fra andre deler 

av Trøndelag, men ettersom sakene behandles etter det samme lovverket, så ansees dette som 

uvesentlig for kommunens innbyggere, og vil ikke forringe dagens tilbud. 

 

Kommunedirektøren kan derfor ikke se at den foreslåtte endringen vil skape noen større ulemper 

for Frøya kommune, men ønsker å videreformidle viktigheten av at dagens tilbud ikke reduseres. 

 

 

 

 































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Skagen Arkiv: D35 &00  

Arkivsaksnr.: 20/269    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

BEHANDLING AV NORM FOR LEKEPLASS I FRØYA KOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet vedtar «Norm for oppføring og utføring av lekeplass i Frøya kommune». 

Normen skal gjelde for alle områder der det er krav om opparbeidelse av 

lekeplass/lekeareal/uteoppholdsarealer/fellesområde i nåværende og fremtidige 

reguleringsplaner og der det er krav om lekeplass/lekeareal/uteoppholdsarealer/fellesområde 

jfr. KPA kapittel 12, jfr. §§ 12.1 og 12.2. 

 

Rådmannen gis delegert myndighet for mindre endringer og kvalitetssikring før normen 

kunngjøres. 

 

 

Vedlegg: 

1. Arbeidsdokument: Norm for oppføring og utføring av lekeplass i Frøya kommune 

 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med byggesaker i etablerte boligområder og arbeide med nye reguleringsplaner 

fremskyndet seg et behov for en norm med tanke på utforming og utførelse ved etablering av 

lekeplass(er).  

 

Planavdelingen har derfor sett på problemstillingen om hva som menes med lekeplass, og 

derfor utarbeidet en norm for oppføring og utføring av lekeplass i Frøya kommune. 

 

Vurdering: 

Normen følger intensjonen i KPA kap. 12, og referer også til denne. Normen skal både være 

et verktøy i behandlingen av byggesaker og i reguleringssaker, samt at det skal være klart for 

utbyggerne om hva som menes med lekeplass.  

Normen skal gjøre seg gjeldende i alle reguleringssaker og ved søknad om tiltak med 

fellesareal. 

Det er vurdert at normen ivaretar barn og unges interesser, jfr. rundskriv T-2/08- Om barn og 

planlegging, datert 12.06.2008. 



Konklusjon 

Rådmannen tilrår at formannskapet vedtar Norm for oppføring og utføring av lekeplass i 

Frøya kommune. 

 

Forhold til overordna planverk: 

KPA kap. 12 

 

 

 

 



 
 
 

Norm for oppføring og utføring av lekeplass i Frøya kommune, 

jfr. KPA kap. 12, §§ 12.1 og 12.2. 

Revidert 11.02.2020 

§ 1  

En lekeplass er i reguleringsplan regulert som planformål lekeplass (SOSI-kode 1610) og er ikke det samme 

som friområde (3040) eller park (3050). 

Lekeplass kan være nærmere beskrevet i reguleringsplanens bestemmelser.  

Lekeplass trenger ikke å vises på plankart, der dette forekommer skal man se til planens 

reguleringsbestemmelser, kommuneplanens arealdel eller kommunens norm for oppføring og utforming av 

lekeplass. 

Tiltakshaver skal til enhver tid gjøre seg kjent med gjeldende regelverk, KPA og kommunens norm for 

oppføring og utføring av lekeplass i Frøya kommune. 

§ 2  

I boligområder av en viss størrelse skal det opparbeides nær-lekeplass og (kvartal/område) -lekeplass. 

Nær-lekeplass skal være tilpasset små barn og ligger nær bebyggelsen, (kvartal/område) -lekeplass skal være 

tilpasset barn i alle aldere og etableres sentralt i området. Spesifisering av type lekeplass skal angis i 

planbeskrivelsen. Kommunen kan legge inn krav om antall lekeplasser og type lekeplasser under 

planprosessen.  

Begge typer lekeplass går herunder begrepet «lekeplass» i denne forskrift. 

§ 3  

Ved opparbeidelse av lekeplass skal området inneha et lekeapparat, benk og areal til frilek/ballspill. 

Lekeapparat kan være sandkasse/huske o.l. Lekeplass skal være opparbeidet med plen eller annet 

støtdempende underlag. 

Arealet skal ikke være brattere enn 1:3. Unntaket kan være ved opparbeidelse av akebakke.  

§ 4  

Lekeplass skal oppføres og utformes etter Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, vedtatt 1996 og 1999 og i 

henhold til KPA §§ 12.1, 12.2, og 12.4. 

§ 5  

Lekeplass er for tomtene innenfor reguleringsplanen, men kan også benyttes av andre. 

§ 6 

Lekeplassen skal gis en tiltalende utforming og behandling som gir mulighet for ulike typer lek i ulike årstider. 

§ 7 

Ved opparbeidelse av lekeplass skal denne godkjennes av kommunen og det skal utarbeides situasjonsplan i 

målestokk 1:100 eller 1:200.  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 18/2148    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

SALG/LEIE AV AREAL PÅ TITRAN  

 

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune tegner leieavtale med Titran Invest for eiendommen gnr 1 bnr 91 på 

Titran. Avtalen har en løpetid på 20 år. Avtalen skal ha en opsjon for kjøp og 

forkjøpsrett. Avtalen skal også kunne forlenges. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Forslag til leieavtale 

 

 

Saksopplysninger:   

 

_____ 

Nytt: etter delegert vedtak fra KST i sak 16/20 kommer saken opp til endelig godkjenning i 

Formannskapet. 

_____ 

 

I kommunestyrets møte 13.12.2018 – sak 169/ 18 – ble følgende vedtak fattet: 

 

Frøya kommune går i forhandlinger om salg av området som omsøkt til Titran Invest AS. 

 

I prosessen mellom kommunen og Titran Invest AS, har det vært diskutert både kjøp og leie. 

Titran Invest har landet på at de ønsker en leieavtale med kjøpeopsjon. Dette av økonomiske 

årsaker. 

I 2018 rettet Titran Invest AS en forespørsel til Frøya kommune om erverv eller leie av 

eiendommen. Eiendommen består en gammel fotballbane (grus) samt et lekeområde knyttet til 

tidligere drift av kommunal barnehage. 

 



 
 

Eiendommen har et areal på ca 6,2 daa. 

 

Titran Invest AS mener at eiendommen kan være et godt alternativ for å bygges om til 

oppstillingsplass for bobil og campingvogn. Titran Invest ervervet skolen på Titran fra Frøya 

kommune i 2003, og benyttes i dag som overnattingsted for turister og grupper fra bla 

NTNU. Skolen har i dag gode toalett og dusj muligheter, noe som også er mulig å utvide. I 

tilknytning til dette bygget er det en septikk på hele 20m3. Det er også mulig å sette opp et 

eget servicebygg med toaletter og dusj til benyttelse for bobil/ camping-turister. Infrastruktur 

– VA, el – ligger også godt til rette.  

Det er tenkt at den gamle fotballbanen skal benyttes som oppstillingsplasser for bobiler og 

campingvogner. Ved store arrangement/ tilstelninger på Titran, kan også plassen benyttes som 

ren parkering, som ved oppsetting av Titran-spelet i 2019. 

Del av eiendommen ble benyttet som lekeområde da kommunen drev barnehage på Titran. 

Noen lekeapparater finnes fortsatt, men er i elendig forfatning. Her ser de mulighet for å 

plassere en ballbinge. 

 

Muligheter eiendommen gir: 

 
 

 



Titran Invest AS ønsket i utgangspunktet å erverve eiendommen, men har nå landet på en 

leieavtale. Planene er sendt på høring til Titran Grendalag. Grendalaget har ingen 

innvendinger mot at Titran Invest AS erverver eller leier eiendommen for å kunne utvikle den 

til oppstillingsplass for bobil/ campingvogn. 

 

Parkeringssituasjonen på Titran har vært ei utfordring i lengre tid. Henvendelser fra 

næringsdrivende og grendalag, med alternative forslag har vært evaluert under flere år.  

 

Henvendelsene til kommunen har handlet om å løse flere utfordringer;  

 

1. Parkeringssituasjonen ved Gaustad-brygga - Snuplassen ved Gaustad-brygga blir 

benyttet som parkering for turistbusser, bobiler og andre besøkende. Det har skapt 

vanskeligheter for boende, næringsdrivende og rutegående busser 

2. Mangel på toalettmuligheter – Cafeen, som er det eneste alternativet for toalettbesøk, 

opplever at turister invaderer cafeen kun for å benytte toalettene. Dette oppleves som 

en meget uheldig situasjon. Boende i området opplever også uønskede besøk på sin 

eiendom 

3. Bobil-parkering – Bobil-turister benytter snuplassen som parkering, noe som skaper 

vanskeligheter for boende, næringsdrivende og rutegående busser 

4. Ved arrangement i Titran kapell oppleves mangel på parkeringsmuligheter som 

utfordrende. I mangel på alternativ, benyttes tilfartsvei og hovedvei som parkering, 

noe som skaper trafikkfarlige situasjoner 

5. I forbindelse med Titran-spelet i 2019, ble arealet benyttet som parkering. 

 

Leieavtale 

 

Det er utformet et forslag til leieavtale mellom Frøya kommune og Titran Invest AS. 

Avtaleutkastet ligger som vedlegg til saken. 

 

 Leietiden er 20 år. Leietaker kan kreve avtalen fornyet på samme vilkår for 20 år av 

gangen 

 Leieprisen pr m2 settes til 0 kr. Dette forutsetter at Leietaker oppfyller krav som er 

regulert i avtalen 

 Areal skal gjøres tilgjengelig som parkering ved store arrangement på Titran (som 

Titran-spelet) 

 Areal skal gjøres tilgjengelig for turister som besøker Titran, både personbiler, større 

biler og busser 

 Leietaker skal ha toalettfasiliteter tilgjengelig for besøkende, både for turister og for 

besøkende ved større arrangement 

 Leietaker har opsjon på kjøp av eiendommen i avtaleperioden 

 

Avtalen med Titran Invest kan løse en del av utfordringene rundt parkering på Titran. 

Turister, som kommer med egne busser, kan benytte seg av toalettfasilitetene ved Titran 

skole, busser kan transportere turister til Gaustad-brygga, for så å parkere ved Titran skole. 

Bobil-turister får en mulighet til å parkere på en lovlig og organisert måte, med tilgang på 

sanitære fasiliteter, strøm etc. For arrangement, som Titran-spelet, blir den gamle grusplassen 

et positivt tilskudd til parkeringsmulighetene på Titran. I tillegg blir dette et positivt tilskudd 

til næringsvirksomheten i Titran Invest. 

 



Vurdering: 

 

Rådmannen ser store fordeler med inngåelse av leieavtale med Titran Invest AS og tilrår 

derfor at: 

 

Frøya kommune tegner leieavtale med Titran Invest for eiendommen gnr 1 bnr 91 på Titran. 

Avtalen har en løpetid på 20 år. Avtalen skal ha en opsjon for kjøp og forkjøpsrett. Avtalen 

skal også kunne forlenges. 
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LEIEAVTALE  
 

Mellom 
 

FRØYA KOMMUNE (org.nr.: 964 982 597) som utleier 
 

og 
 

TITRAN INVEST AS (org.nr.: 997 091 868) som leietaker 
 
 

 
1. Hva leieavtalen omfatter  

 
Frøya kommune leier med dette ut GNR. 1 BNR. 91 på Titran, til Titran Invest AS. Arealet er i 
sin helhet eid av Frøya kommune. Eiendommen har et totalareal på 6.104,8 m2, og består i 
hovedsak av en gammel fotballbane (grus) samt et grøntareal som tidligere ble benyttet som 
lekeområde for lokal barnehage. Matrikkelbrev og kartutsnitt følger som vedlegg til 
leieavtalen. 
 

2. Avtaleperiode  
 
Leietiden er 20 år. Leietaker kan kreve avtalen fornyet på samme vilkår for 20 år av gangen 
dersom ikke utleier har saklige grunner for å nekte dette. Leietaker kan si opp kontrakten i 
avtaleperioden med 1 års skriftlig varsel. Etter de første 20 årene kan Frøya Kommune si opp 
avtalen med 3 års varsel. 
 

3. Leiekostnad  
 
Leieprisen pr m2 settes til 0 kr. Dette forutsetter at Leietaker oppfyller krav som er regulert i 
avtalens punkt 4. «Leietakers ansvar». 
 

4. Leietakers ansvar 
 
Arealet er planlagt brukt som oppstillingsplass for bobiler og campingvogner. I tillegg stiller 
kommunen krav på leietaker: 
 

 Areal skal gjøres tilgjengelig som parkering ved store arrangement på Titran (som 
Titran-spelet) 

 Areal skal gjøres tilgjengelig for turister som besøker Titran, både personbiler, større 
biler og busser 

 Leietaker skal ha toalettfasiliteter tilgjengelig for besøkende, både for turister og for 
besøkende ved større arrangement 
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5. Disponering av tomten  

 
Arealet er planlagt brukt som oppstillingsplass for bobiler og campingvogner. Utbygging av 

tomten, eventuelt endringer av byggverk, skal godkjennes av Frøya Kommune i henhold til 

gjeldene lover og regler for området. Tomten kan kun benyttes til virksomhet som beskrevet 

i denne avtalen og kan ikke omdisponeres til andre formål uten at Frøya Kommune har 

godkjent dette. Mislighold gir grunnlag for oppsigelse av leieavtalen. Frøya kommune gis 

tillatelse til å legge ned, ha liggende samt vedlikeholde vann- og avløpsledninger, trekkrør, og 

andre offentlige anlegg/ ledningsføringer over eiendommen. 

6. Leietakers ansvar for skader mv.  
 
Leietaker er ansvarlig for enhver skade på eiendommen knyttet til bruken av tomten og bygg 
på denne. Dersom utbedring av installasjoner på kommunens eiendom gjør det nødvendig, 
kan kommunen kreve at leietaker uten ugrunnet opphold midlertidig fjerner flyttbare 
installasjoner i den utstrekning dette er nødvendig for å kunne gjennomføre 
utbedringsarbeidene på en rasjonell måte. 
 

7. Utleiers ansvar for skader mv.  
 
Kommunen gir ingen garantier for eiendommens installasjoner og standard og er ikke 
ansvarlig for skader på tomten som følge av forhold ved tomten med mindre skaden er 
forvoldt ved uaktsomhet av kommunen eller noen kommunen svarer for.  
Kommunen gir heller ingen garanti med hensyn til i hvilken utstrekning utbedring av 
eventuelle skader på eiendommen vil finne sted eller eventuelt når dette skjer. Ved 
manglende utbedring som gjør at tomten ikke kan benyttes som forutsatt har leietaker rett til 
å si opp leieavtalen med omgående virkning.  
 

8. Overdragelse av rettigheter etter avtalen  
 
Leietaker kan overdra sine rettigheter etter leieavtalen. Overdragelsen er ikke gyldig før den 
er godkjent av Frøya Kommune. Det samme gjelder pantsettelse. Godkjennelse kan bare 
nektes når det er saklig grunn til det. 
 

9. Opphør av leieavtale 
 
Når leieavtalen opphører, har leietaker rett og plikt til å rive / fjerne bygninger og andre faste 
installasjoner som leietaker har på tomten. Leietaker plikter å fjerne løsøre og rydde opp etter 
seg på eiendommen.  
Dersom fjerning av bygg mv. vil føre til at verdier går til spille i utrengsmål, kan utleier kreve å 
få overta disse etter fremtidig takst såfremt dette ikke etter forholdene vil være urimelig 
overfor leietaker.  
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10. Opsjon om kjøp - forkjøpsrett 
 
Leietaker har opsjon på kjøp av eiendommen i avtaleperioden. Salgssum bestemmes etter at 
takst av eiendommen er gjennomført. Takstmann utses av utleier, med godkjenning fra 
leietaker. 
Ved eventuelt salg av eiendommen – etter avtaleperioden på 20 år og dersom leietaker velger 
ikke å forlenge avtalen - har leietaker forkjøpsrett. Salgssum bestemmes etter at takst av 
eiendommen er gjennomført. Ved salg av eiendommen, skal leietaker forelegges tilsvarende 
tilbud med en frist på to måneder til å avgi svar. 
 

11. Tinglysing  
 
Denne kontrakten kan tinglyses.  
 

12. Avtaleeksemplarer  
 
Denne avtalen er utstedt i 2 eksemplarer.  
 
 
 
 
 
Sistranda den xx.xx.2020 
 
 
 
 
…………………………………..    ………………………………….. 
Svein Viggo Johansen     Kristin Strømskag 
Titran Invest AS     Frøya kommune 
Leietaker      Utleier 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 015  

Arkivsaksnr.: 20/670    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RESULTAT AV FOLKEAVSTEMNINGEN: VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA  

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgresultatet tas til orientering 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Vedtak fra 31.01.19 

 

Frøya kommunestyre gjorde følgende vedtak i KST-sak 3/19 om å holde lokal 

folkeavstemning om vindkraftverk på Frøya. 

 
 

Vilkår 

 

Ved den lokale folkeavstemningen hadde de som oppfyller følgende vilkår stemmerett: 

  

1. Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: 

a. Vedkommende vil ha fylt 16 år innen utgangen av 2019 

b. Vedkommende ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53 og 

c. Vedkommende er folkeregistrert i Frøya kommune pr. 01.01.19 

  

2. Ikke norske statsborgere som for øvrig fyller vilkårene, men også fyller følgende 

vilkår: 

a. Har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før 

valgdagen eller er 



b. Statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i Norge 

senest pr.01.01.19 

  

3. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i Frøya kommune på 

valgdagen. 

 

 

Forhåndsstemming 

 

Det ble gitt mulighet for forhåndsstemming. Tid og sted for forhåndsstemming: 

Dato                            Tidspunkt                   Sted/lokale 

11. – 15.mars             kl.0815 – 1500           Frøya Herredshus v/Servicekontoret 

18. – 22.mars             kl.0815- 1500             Frøya Herredshus v/Servicekontoret 

20.mars                      kl.0930 – 1430           Coop Sørburøy 

21.mars                      kl.1100 – 1215           Coop Sula 

21.mars                      kl.1300 – 1500           Bogøy, Supen Pøbb 

25. – 29.mars             kl.1000 – 1800           Stjernesenteret på Sistranda 

26.mars                      kl.1000 – 1200           Frøya Sykehjem og trygdeboliger v/sykehjemmet 

26.mars                      kl.1230 – 1430           Beinskardet omsorgsboliger 

 

For de som av helsemessige årsaker ikke hadde mulighet til å komme seg til lokaler hvor det 

avholdes forhåndsstemming eller til valglokalet på valgdagen, kunne man søke om 

ambulerende stemmegiving. Ambulerende stemmegiving betyr at vi kommer hjem til 

vedkommende for å motta stemme. – Frist for å søke var 8.mars kl.15.00. 

For de som ikke var hjemme på Frøya i løpet av forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, 

hadde fortsatt mulighet til å stemme. Følgende fremgangsmåter kunne benyttes: 

1. De som var innenlands kunne avgi stemme hos hvilken som helst kommune 

2. De som var utenriks kunne ta kontakt med den norske ambassaden og avgi stemme 

3. Brevstemmer utenriks var også et alternativ  

Alle forhåndsstemmer måtte være valgstyret i hende innen kl. 17.00 på valgdagen 02.04.19. 

 

Valgdag 

Valgdagen for den lokale folkeavstemningen ble av valgstyret i Frøya kommune satt til 

tirsdag 02.april 2019. Følgende valglokaler var tilgjengelig i de forskjellige stemmekretsene: 

Dyrøy krets:  Dyrøy grendahus 

Nabeita krets:  Nabeita oppvekstsenter 

Nesset krets:  Frøya Næringspark 

Nordskag krets: Nordskag oppvekstenter 

Sistranda krets: Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 

Øyrekka krets:  Mausund oppvekstsenter 

 

Alle valglokalene hadde åpent fra kl 10:00 – 18:00 den 02.april. 
 

Alternativ 

 



På stemmeseddelen ble det gitt tre alternativ: 

 

4. Ja til vindkraftverk på Frøya 

5. Neil til vindkraftverlk på Frøya 

6. Blankt 

 

Resultat av folkeavstemningen: 
 

Totalt antall stemmeberettigede:  3.966 

Totalt antall stemmer:   1.910 

Valgdeltakelse:    48,16% 

Antall Ja til vindkraftverk på Frøya:  378  (19,8%). 

Antall Nei til vindkraftverk på Frøya:  1.503  (78,7%). 

Blankt:      29  (1,5%). 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 20/153    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTJUSTERING NR. 1 2020 - INVESTERINGSBUDSJETT  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya formannskap på vegne av Frøya kommunestyre, etter delegert myndighet i K-sak 16/20, vedtar  

følgende budsjett for investeringene i 2020 

 

 Ramme fellestjenester Justert budsjett 2020 

111305 Startlån 30 000 000  

   

550008 Digitalisering 1 000 000  

551402 Fysisk utforming osk 26 494  

551407 Ny skoleportal 182 150  

551430 Morgendagens omsorg 42 336 002  

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 6 788 854  

551542 Rekrutteringsleiligheter 586 605  

551545 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet 5 000 000  

551567 Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy 100 000 

  



   

 Ramme Oppvekst  

551328 Trafikksikkerhetstiltak 1 000 000  

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 2 524 922  

551544 Sklie 100 000  

   

 Ramme helse og mestring  

551466 Kommunalt hjelpemiddellager 54 751  

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov 350 000  

551496 Bofelleskap 5 boenh. "frøyablå seng" 350 000  

551553 Velferdsteknologi 226 219  

   

 Ramme kultur og idrett  

551370 Forprosjekt museum 175 000  

551401 Friluftslivets år kommune 146 932  

551424 Helhetlig idrettspark/ sjøsport (uværshytter) 1 224 849  

551463 Sikring og oppgradering av Stabben fort 66 552  

551517 Opparbeidelse kulturpark-museum 268 423  

551561 Gjøre bygdetunet funksjonelt 200 000  

551568 Gammelskolen Sistranda 310 700  

   

 Teknisk - Drift og komunalteknikk  

550002 Gang- og sykkelveg Sistranda-Hamarvik 4 962 663  

550005 Gamle legekontorene til BAM 12 871 298  

550006 Oppgradering kommunens møterom 1 000 000  

550009 Fortau Rådhusgata-Øvergården 3 910 175  

551327 Almenningskaier 847 581  

551343 Boligfelt Holahauan 9 763 960  

551352 Kommunale veier 2 273 360  

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 115 316  



551428 Kulvert i blakstadvassdraget 158 993  

551431 Gjetøy bru 1 898 125  

551434 Varmesentral Mausund skole 1 504 350  

551435 Parkering Titran kapell 417 500  

551498 Infrastruktur sentrumsområde 500 000  

551499 Opparbeide næringsområder 1 499 249  

551502 Turistinformasjon 400 000  

551523 Hvite biler - tilbringertransport i øyrekka 679 211  

551529 Næringsarealer Uttian 20 396 229  

551531 Boligmodul Perstua 184 579  

551539 Bogøy bru - utbedring 2 846 890  

551554 Utbedring av bygningen for anleggsavdelingen på Nabeita 6 095 049  

551563 Investeringer anleggsutstyr  2 890 675  

551564 Sistranda skole-utskifting av varmepumper på tak 13 763 407  

   

 Teknisk - forvaltning  

551541 Hurtigladestasjon for el-bil 900 000  

551562 Digitalisering planarkiv  150 000  

   

 VAR-området  

551364 Vannforsyning Sistranda-Nordskaget 20 711 989  

551375 Nytt høydebasseng Bergheia 21 483 920  

551377 Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsprobl 5 491 880  

551441 Nytt høydebasseng Sistranda tilleggsbevilgning 18 754 952  

551445 Nytt renseanlegg for avløp for Sistranda og Hamarvik 19 873 414  

551449 Avløpsanlegg Flatval 1 og 2 1 731 650  

551456 Sanering av avløpsanlegg Nordskaget 8 225 586  

551460 Overtakelse Hamarvik vannverk 1 000 000  

551526 Prosjektering vei, vann og avløp Beinskaret 3 3 866 460  

551566 Rørspylehenger  540 000  



556001 Løpende investering kommunale vannledninger, samlep 3 347 537  

556003 Sanering og oppgradering va Sistranda Midtre 2 416 022  

556004 Vannforsyning Sandvika 1 007 999  

556007 Utvendig rehab.høydebasseng (Sula, Mausund, Måsøval) 1 200 000  

556008 Innkjøp vannmålere 1 000 000  

556010 Oppgradering/utskifting av vannkummer  1 600 000  

556011 Ventilkammer Nordskag næringspark 1 682 510  

556012 Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 1 676 628  

557001 Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost 3 015 842  

557002 Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula 6 499 546  

557003 Opprydding spredt avløp Valen - 2020 (Måsøval) 2 500 000  

  310 672 998  

 

Finansieres slik:  

Lånemidler 148 662 361 

Bruk av ububndne kapitalfond (P551430) 5 411 094 

Bruk av Disposisjonsfond ( P551328, P 550002) 4 370 130 

Momskompensasjon 18 539 413 

  

Finansiering total fra tidligere år: 176 982 998 

  

Startlån fra Husbanken til videreutlån i 2020 30 000 000 

Låneopptak, bruk av disposisjonsfond og 

momskompensasjon for 2020 

103 690 000  

  

 310 672 998 

 

2. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte. 

 

 



 

Saksopplysninger:   

 

I forslag til vedtak er det kun listet opp prosjekter som skal ha et budsjett i 2020. Prosjekter som skal avsluttes eller ikke har et budsjett er derfor 

ikke med i vedtaket.  

 

I budsjett og økonomiplan 2020 – 2023 ble investeringene vedtatt med nye prosjekter og prosjekter som får nye tildelinger. Denne saken tar inn de 

ubrukte investeringsmidlene fra tidligere år, og overfører disse fra 2019 til 2020. For noen prosjekter er det også ny midler i budsjettvedtaket for 

2020. Denne saken medfører ikke noen økning av lånerammer, men justerer noen prosjekter i hht. til behov innenfor allerede vedtatte rammer.  

 

 

Vurdering: 

 

I forbindelse med denne budsjettjusteringen er det foreslått flere omdisponeringer, disse fremkommer av kolonnen «Omdisponeringer», og er en 

omfordeling mellom de forskjellige prosjektene. Begrunnelsen for omdisponeringen står i kommentarfeltet for prosjektet. I tillegg har det vært et 

mål å avslutte og komprimere listen over prosjekter.  

 

I vedtaket er det kun prosjekter som skal ha et vedtak om budsjett. I listene under, som er delt opp i kommunes rammeområder er alle prosjekter 

som det jobbes med i kommunen, og viser også de prosjektene som skal avsluttes. 

 

For ramme fellestjenester er følgene prosjekter oppført.  

 

  OVERFØRT BUDSJETT BRUKT NYTT i 2020 Totalbudsjett 
2020 

Omdispo- 

neringer 
Justert 
budsjett 2020 

 

          

 Ramme fellestjenester         

111305 Startlån    30 000 000  30 000 000  0  30 000 000  Tilsagnsbrev fra Husbanken er 
mottatt 

550008 Digitalisering 0  0  0  1 000 000  1 000 000  0  1 000 000  Vurderer kjøp forløpende, men 
utfordrende å planlegg uten at 
prosjekter medfører økte 



driftskostnader 

551402 Fysisk utforming 
servicesenteret 

26 494  0  0   26 494  0  26 494  Blir ferdig i 2020 - Gjenstår å 
anskaffe skjermer i 
publikumsmottaket for å vise 
informasjon om møter o.l. 

551406 Ny 
kommunikasjonsløsning 

0  143 206  139 198   4 008  -4 008  0  Avsluttes 

551407 Ny skoleportal 182 150  0  0   182 150  0  182 150  Avsettes til utvikling av 
oppgradering eller utarbeidelse av 
nytt arkivsystem 

551430 Morgendagens omsorg 13 440 875  10 000 000  8 604 873  27 500 000  42 336 002  0  42 336 002  Pågår, kontrakt med Ruta 
underskrevet - prosjektet har en 
totalramme på 390 millioner 

551510 Basestasjon Nordskag 0  0  0   0   0  Avsluttes 

551511 Fiberkabel sjø 
Bremnestua-Nordskag 

0  150 000  150 000   0   0  Avsluttes 

551518 Konsekvensutredning og 
risiko- og 
sårbarhetsanalyse 

0  4 738  0   4 738  -4 738  0  Avsluttes 

551521 Bygning av kommunale 
utleiebolig 

3 500 000  3 500 000  1 938   6 998 062  -209 208  6 788 854  Pågående, anskaffet 
"Amandahuset" i januar 2020. 
Foreslår å dekke inn merforbruk på 
gravplass, da det ikke planlegges 
anskaffelse av flere bolig for denne 
gruppen i 2020. Fokuserer på 
boliger for personer med 
rusutfordringer for 2020 (eget 
budsjett for dem) 

551532 Utstyr til branndepotene 
Sula og Mausund 

0  100 000  98 673   1 327  -1 327  0  Avsluttes, utstyr er anskaffet 

551542 Rekrutteringsleiligheter 400 000  4 800 000  4 613 395   586 605  0  586 605  To anskaffet, nytt budsjett i 2021 



551545 Boliger til personer med 
aktiv rusavhengighet 

5 000 000  0  0   5 000 000  0  5 000 000  Sees i sammenheng med 
samarbeidet med Hitra som er 
under opparbeiding 

551548 Ipader til politikere og 
administrasjon 

0  350 000  346 984   3 016  -3 016  0  Avsluttes 

551567 Arbeidskjeledresser, 
lettere utrykningstøy 

0  0  0  100 000  100 000  0  100 000  Har bestilt ulike str. Av 
kjeledressene for prøving. Håper at 
de blir levert før neste øvelse, 19/3. 
vil da finne riktig str. Til riktig 
person og bestille påfølgende dag. 

551570 Basestasjon Sula 0  156 260  157 102   -842  842  0  Avsluttes. Prosjekt avsluttet  

 

 

For rammene oppvekst og helse og mestring er følgende prosjekter oppført. Endringer av vesentlig grad, er tilføring av midler til Dyrøy 

oppvekstsenter. Dette er tidligere belyst i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det er finansiert via prosjekt innen VA, som er vedtatt, men som 

ikke har kapitalbehov i 2020. 

 

  OVERFØRT BUDSJETT BRUKT NYTT i 2020 Totalbudsjett 
2020 

Omdispo- 

neringer 
Justert 
budsjett 
2020 

 

          

 Ramme Oppvekst         

551328 Trafikksikkerhetstiltak 0  1 200 241  1 882 313  1 000 000  317 928  0  317 928  Ihht 62/19 er 500 000 kr bevilget fra 
disposisjonsfond for 2020 i tillegg til 
500 000 i lånemidler 

551404 Innkjøp elevpcer 74 248  0  0   74 248  -74 248  0  Avsluttes - Overgang til leasing av Ipad 

551492 Musikkbinge Nordskag 
oppvekstsenter 

0  0  107 975   -107 975  0  -107 975  Prosjekt avsluttet, inndekking av beløp 
via statlig finansiering, totalt mottatt 
283 750.  

551528 Utbygging - Dyrøy 
oppvekstsenter 

0  27 154 999  27 630 
077  

 -475 078  3 000 000  2 524 922  Overført fra 551445 nytt renseanlegg, 
økt behov for finansiering i 2020 som 
følge av merarbeid i den gamle delen 



av skolen 

551544 Sklie 0  100 000  0   100 000  0  100 000  Anskaffes i 2020 

          

 Ramme helse og 
mestring 

        

340003 Nye senger 
sykehjemmet 

0  200 000  110 469   89 531  -89 531  0  Avsluttes 

551466 Kommunalt 
hjelpemiddellager 

0  15 082  60 331   -45 249  100 000  54 751  Overføres fra 551549 medisinteknisk 
utstyr 

551495 Bofelleskap 5 boenh. 
unge voksne med 
særskilte behov 

350 000  0  0   350 000   350 000  Avsatt til prosjektering av nytt bygg likt 
omsorgsboligene mellom Storhallen og 
Rådhuset. Prosjektene er utsatt som 
bl.a. en følge av byggingen av MO 

551496 Bofelleskap 5 boenh. 
"frøyablå seng" 

350 000  0  0   350 000   350 000  Avsatt til prosjektering av nytt bygg til 
denne brukergruppen. Prosjektene er 
utsatt som bl.a. en følge av byggingen 
av MO 

551497 Utstyr til 
avlastningsbolig barn- 
og unge 

0  45 450  0   45 450  -45 450  0  Avsluttes. Ferdig 

551549 Medisinsk teknisk utstyr 
og luftmadrasser 

100 000  0  0   100 000  -100 000  0  Avsluttes Overføres kommunalt 
hjelpemiddellager 

551550 Løfte-hvilestoler og 
spisestoler 

0  100 000  104 088   -4 088  4 088  0  Avsluttes 

551553 Velferdsteknologi 0  844 911  618 692   226 219  0  226 219  Videreføres sammen med MO 

 

 

For ramme Kultur og idrett er følgende prosjekter oppført. Kun sammenslåing av prosjekter er foreslått i tillegg til videreføring. 

 

  OVERFØRT BUDSJETT BRUKT NYTT i 2020 Totalbudsjett 
2020 

Omdispo- 

neringer 
Justert 
budsjett 

 



2020 

 Ramme kultur og idrett         

551370 Forprosjekt museum 0  175 000  0   175 000  0  175 000  Avsatt til utforming av museum i 
rådhusets gamle kantine 

551401 Friluftslivets år 
kommune 

146 932  0  0   146 932   146 932  Arbeider videre med skilting o.l. til 
kommunens turområder i samarbeid 
med turforeningen 

551416 Helhetlig idrettspark/ 
basishall - utstyr 

740 724  0  0   740 724  -740 724  0  Avsluttes. Dette prosjektet er ferdig, 
foreslås overført og sammenslått i et 
nytt prosjekt - Uværshytter 

551423 Helhetlig idrettspark/ 
markaprosjekt 

0  0  0   0  0  0  Avsluttes 

551424 Helhetlig idrettspark/ 
sjøsport (uværshytter) 

484 125  0  0   484 125  740 724  1 224 849  Dette prosjekter vil ikke bli realisert - 
Foreslår å omdisponere midlene til nytt 
prosjekt i økonomiplanen - 
Uværshytter 

551463 Sikring og oppgradering 
av Stabben fort 

0  562 611  496 059   66 552   66 552  I sluttfasen, mangler bl.a. noe skilting 
som kommer på plass i 2020 

551516 Vinduer bygdetunet 0  0  120 877   -120 877  120 877  0  Avsluttes. Samkjøres med 551517 

551517 Opparbeidelse 
kulturpark-museum 

0  389 300  0   389 300  -120 877  268 423  Samkjøres med 551516 Vinduer 
bygdetunet 

551561 Gjøre bygdetunet 
funksjonelt 

0  0  0  200 000  200 000   200 000  Under planlegging og arbeid, bl.a. vei 
ned til området 

551568 Gammelskolen 
Sistranda 

0  310 700  0   310 700  0  310 700  Under arbeid, forventes ferdigstillelse i 
løpet av 2020 

 

 

For ramme Teknisk unntatt VA er følgende prosjekter oppført. Her foreslås flere omdisponeringer og avslutninger av prosjekter. Endringer av 

vesentlig grad er; prosjekt 551564 Sistranda skole-utskifting av varmepumper på tak, der tiltaket er tilført midler i tråd med saken for 

tilleggsbevilgning.  



  OVERFØRT BUDSJETT BRUKT NYTT i 2020 Totalbudsjett 
2020 

Omdispo- 

neringer 
Justert 
budsjett 
2020 

 

 Teknisk - Drift og 
komunalteknikk 

        

550002 Gang- og sykkelveg 
Sistranda-Hamarvik 

5 200 000  0  237 337   4 962 663  0  4 962 663  Uforutsette kostnader påløpt 
(konsulent/erstatninger gr.erverv/skur 
- statusrapport til øk.sjef ultimo mars 
2020 

550004 Nesset industriområde 0  0  344 859   -344 859  344 859  0  Salderes med kapital fra P 551499  

550005 Gamle legekontorene til 
BAM 

13 284 558  100 000  220 813   13 163 745  -292 447  12 871 298  Under prosjektering, midler opprinnelig 
fra prosjekt 51540 Opparbeidelse av 
næringsområder 

550006 Oppgradering 
kommunens møterom 

1 000 000  0  0   1 000 000  0  1 000 000  Bestilt 650' til IT-utstyr - restbeløp 350' 
til oppgradering gulv etc. - 
tilbudsforespørsel sendt uke 9 på 
utførelse arbeider 

550009 Fortau Rådhusgata-
Øvergården 

3 078 518  980 000  148 343   3 910 175  0  3 910 175  PUMN lyser ut anb.grunnlag 
entreprenør snarlig - frist medio mars 
2020 

551311 Påkostnader 
kommunale bygg 

2 657 553  170 000  0   2 827 553  -2 827 553  0  Avsluttes. Noe kostnader 
brannalarmanlegg Øvergården m.fl. - 
restbeløpet overføres prosjekt 551554  

551314 Boligområde Beinskaret 0  7 040  0   7 040  -7 040  0  Avsluttes. Omposteres til P 551526  

551327 Almenningskaier 847 581  0  0   847 581  0  847 581  Oppgraderinger planlagt - midler delvis 
brukt til kjøp av kaier fra Kystverket 

551336 Skarpneset næringspark 0  5 000 000  5 549 854   -549 854  0  -549 854  Negativt budsjett består inntil det 
tilføres friske midler 

551343 Boligfelt Holahauan 8 372 054  4 000 000  2 608 094   9 763 960  0  9 763 960  Prosj. i rute - oppstart okt. 2019 - 
ferdigstillelse  



551347 Fjernvarmeanlegg - 
Sistranda sentrum 

2 500 000  500 000  361 593   2 638 407  -2 638 407  0  Avsluttes. Politisk sak skrevet med 
anbefaling om sjøvarmepumpe med 
kollektorløsning - bedt om 
tilleggsbevilgning på 6.5 mill - dette 
P.nr avsluttes og midler overføres til P  

551352 Kommunale veier 1 000 000  273 360  0  1 000 000  2 273 360  0  2 273 360  Avventer sak om kommunale veier 

551358 Liggekai Sistranda 0  37 215 856  52 481 
062  

 -15 265 206  0  -15 265 
206  

Tilskuddssøknad restmidler til 
Kystverket - gjenstående tilskudd fra TH 
- noe arbeid gjenstår pga årstid - avtale 
med TH om driftsavtale igangsatt. 
Negativt beløp dekkes av statstilskudd 
på 16,8 millioner.  

551361 Oppgradering 
uteområdet på 
Sistranda/Hamarvik 

0  918 435  803 119   115 316  0  115 316  Under arbeid, ferdig med sti og 
oppgradering av vei i Hammervolden 

551428 Kulvert i 
blakstadvassdraget 

0  187 590  28 597   158 993  0  158 993  Videreføres, fiskeribilogiske 
undersøkelser ifølge sak 15/250 

551429 Avlastningsbolig for 
barn 

0  0  0   0  0  0  Avsluttes 

551431 Gjetøy bru 2 198 767  350 000  650 642   1 898 125  0  1 898 125  Ny beregning på ny platebru pågår idet 
igjenfylling av sundet får en høyere 
kostnad enn tidl. Antatt - Pris på 
platebru kommer i uke 9 

551434 Varmesentral Mausund 
skole 

1 419 593  100 000  15 243   1 504 350  0  1 504 350  Avventer prosjektering biovarme og 
utskifting av radiatorer fra Rambøll - 
purret på progresjon uke 9 

551435 Parkering Titran kapell 417 500  0  0   417 500  0  417 500  Igangsettes når ny prosjektleder er på 
plass - igangsettes mars 2020 

551481 Øvergården 0  0  71 683   -71 683  71 683  0  Avsluttes. Fra 551311 kommunale bygg 

551483 Utvidelse av 
Nordhamarvika 
industriområde 

0  447 768  519 382   -71 614  71 614  0  Avsluttes. Fra 551499 Opparbeide 
næringsområder 



551487 Branndører Frøya 
sykehjem 

0  300 000  277 901   22 099  -22 099  0  Avsluttes. Prosjekt avsluttet (restbeløp 
overføres P 551492  

551498 Infrastruktur 
sentrumsområde 

0  0  0  500 000  500 000   500 000  Midler avsatt til tiltak i 
sentrumsområdet 

551499 Opparbeide 
næringsområder 

0  3 100 493  352 727   2 747 766  -1 248 517  1 499 249  Inndekning manko på P 550004 kr 
344.859 tas herfra og 551483 og 
551524 

551502 Turistinformasjon 400 000  0  0   400 000   400 000  Under planlegging, må sees i 
sammenheng med ny gang og sykkelvei 
og hvor denne skal plassers 

551507 Vedlikehold Sula kapell 0  0  14 858   -14 858  14 858  0  Avsluttes 

551515 Utbedring av Bogøya kai 0  0  3 405   -3 405  3 405  0  Avsluttes. Ferdigattest (KystPlan -
interne timer) Avsluttes 

551522 Forprosjekt 
industriområde Hallaren 

0  936  1 253   -317  317  0  Avsluttes 

551523 Hvite biler - 
tilbringertransport i 
øyrekka 

0  795 000  115 789   679 211  0  679 211  Under arbeid, utfordring med å få biler 
tilpasset Frøya fra Helseforetaket 

551524 Forprosjektering 
parkering Dyrøy 
fergeleie 

0  162 513  994 557   -832 044  832 044  0  Avsluttes. Prosjekt avsluttet - 
manglende finansiering tas fra P 
551499  

551525 Uteområdet i Sistranda 
sentrum/torvet 

0  0  0   0  0  0  Avsluttes 

551527 Uteareal 
avlastningsbolig/rådhus 

0  0  0   0  0  0  Avsluttes 

551529 Næringsarealer Uttian 0  2 000 000  1 603 771  20 000 000  20 396 229   20 396 229  Søkn fylling i sjø - svar fra FM april 20- 
søkn nærføring sendt Fylkesk. Uke 9 - 
forventet oppstart ultimo mai 2020 - 
ferdigstillelse årsskiftet 2020/2021 - 
VA-fremføring (komm.ansvar) til 
tomtegrense søkes bevilget i budsjett 
2021 



551531 Boligmodul Perstua 189 094  0  4 515   184 579  0  184 579  Avsatt til flytting av modulen 

551535 Traktor 1 000 000  0  109 325   890 675  -890 675  0  Avsluttes. Prosjektet avsluttes og 
midler overføre til  P 551563 

551539 Bogøy bru - utbedring 2 200 000  910 000  263 110   2 846 890  0  2 846 890  Oppstart arbeider medio april - 
ferdigstillelse ultimo mai 2020 

551540 Svømmehall Sistranda - 
utbedring 

0  2 500 000  2 792 447   -292 447  292 447  0  Anskaffelse av luftbehandlingsanlegg 
og prosjektering av restaureringen av 
gamle svømmehallen 

551551 Oppgradering av 
orgelpiper Sletta kirke 

0  225 000  225 000   0  0  0  Avsluttes 

551552 Oppgradering av 
gravplasser 

0  231 000  231 000   0  0  0  Avsluttes 

551554 Utbedring av bygningen 
for anleggsavdelingen 
på Nabeita 

0  0  160 821  3 500 000  3 339 179  2 755 870  6 095 049  Fra 551311 kommunale bygg 

551555 Tilbygg/lager til 
frøyahallen 

0  0  1 192   -1 192  1 192  0  Avsluttes 

551563 Investeringer 
anleggsutstyr  

0  0  0  2 000 000  2 000 000  890 675  2 890 675  Overføring 890 375 fra P 551535 

551564 Sistranda skole-
utskifting av 
varmepumper på tak 

0  0  0  3 000 000  3 000 000  10 763 407  13 763 407  Overført fra 551347. Pol. Sak på 
sjøvannsanlegg med kollektorer - 
tilleggsbev. Overføring fra 551445 Nytt 
renseanlegg 

551569 Enøk-tiltak 0  0  387 968   -387 968   -387 968  Forutsatte bevilgning i 2020 -
videreføres - innspill om midler 
budsjett 2021 ansv Ann (planlagt 
inndekt av midler disp.fond 
havbruksmidler) 

          

 Teknisk - forvaltning         

551345 Adresseprosjekt 607 422  0  0   607 422  -607 422  0  Avsluttes. "Det foregår ingenting på 
adresseprosjektet lenger" er 



tilbakemelding fra prosjektleder. Rest 
foreslås overført til gravplassen 
(551374) 

551374 Nordhamarvika 
gravplass 

0  14 973 600  16 005 
173  

 -1 031 573  1 031 573  0  Prosjektet er ikke helt ferdig, mangler 
trafo i forbindelse med strøm til 
anlegget, kommer med den nye 
gangveien. Merforbruk pr 2019 dekks 
delvis fra rest fra prosjekt 551345 
Adresseprosjektet 607 422 kr, prosjekt 
551521 Kommunale boliger med 209 
208 kr og rest etter avslutning av 
diverse prosjekter 214 943kr 

551393 Digitalisering av 
bygnings- og 
delingsarkiv 

0  105 994  110 766   -4 772  4 772  0  Avsluttes. "Det foregår ingenting på 
adresseprosjektet lenger" er 
tilbakemelding fra prosjektleder. Rest 
foreslås overført til gravplassen 
(551374) 

551541 Hurtigladestasjon for el-
bil 

0  0  0  900 000  900 000  0  900 000  Holder på med utarbeidelse av 
anbudsgrunnlaget (sammen med 
fylket). 

551562 Digitalisering planarkiv  0  0  0  150 000  150 000  0  150 000  Tilbakemeldingen fra virksomhetsleder 
er at dette ikke er påbegynt. Må få i 
gang den nye medarbeideren før vi kan 
prioritere dette. Mye rydding som skal 
til 

 

 

For ramme Teknisk VA er følgende prosjekter oppført.  

 

  OVERFØRT BUDSJETT BRUKT NYTT i 2020 Totalbudsjett 
2020 

Omdispo- 

neringer 
Justert 
budsjett 
2020 

 



 VAR-området         

551319 Utskiftning ledningsnett 0  0  2 826   -2 826  2 826  0  Avsluttes - overføringsbilag til prosjekt 
551364 

551324 Vassverksutbygging 0  0  681   -681  681  0  Avsluttes - overføringsbilag til prosjekt 
551364 

551364 Vannforsyning 
Sistranda-Nordskaget 

18 835 869  5 000 000  3 120 373   20 715 496  -3 507  20 711 
989  

Totalt bevilgning 27 mill - tilføres 10 mill i 
2021 jfr økonomiplan - Framdrift ok - 
forsinkelser pga G/S Sistranda-Hamarvik - 
ferdigstillelse årsskiftet 2021/2022 

551375 Nytt høydebasseng 
Bergheia 

11 799 034  3 000 000  315 114  7 000 000  21 483 920  0  21 483 
920  

Total bevilgning 25 mill - 6 mill tatt ut av 
prosjektet i 2019. Må huske å spille inn 
manglende finansiering ved budsjett 2021 

551376 Nytt høydebasseng - 
Bremnestuva 

0  19 328 374  20 181 
667  

 -853 293  853 293  0  Total bevilgning 24 mill - 4 mill tatt ut i 
2018(KST-vedtak) til vannledning P 556002 - 
tilbakeføring i 2020 Ferdigbefaring 28.02.20 
- manglende finansiering på 853.293 dekkes 
inn av P556001 

551377 Opprydding 
kommunale 
avløpsledninger/overva
nnsprobl 

4 491 880  1 000 000  0   5 491 880  0  5 491 880   Fremmedvannsdetektering avløpsledninger 
Hamarvik-Sistranda igangsettes når 
rørspylehenger er innkjøpt - igangsetting vår 
2020 

551440 Utbygging 
vannledningsnett Frøya 

0  0  0   0  0  0  Avsluttes. Ikke operativt prosjekt - avsluttes  

551441 Nytt høydebasseng 
Sistranda 
tilleggsbevilgning 

9 750 000  250 000  245 048  9 000 000  18 754 952  0  18 754 
952  

Reg.plan under utarbeidelse (ny plassering 
for nytt basseng/Steinalderstien inkl. og 
vegframføring i reg.plan) Forventet oppstart 
arbeider høst 2020 

551445 Nytt renseanlegg for 
avløp for Sistranda og 
Hamarvik 

8 443 920  600 000  45 506  22 000 000  30 998 414  -11 125 000  19 873 
414  

Politisk sak skrevet - utsatt - avventer vedtak 
fra KST - bedt om fullfinansiering totalt 58 
mill (14 mill i øk.plan for 2021 og 5 mill i 
2022) 8,125 mill av bevilgningen ytes til 
fullfinansiering av varmesentral Sistranda og 



3 mill Dyrøy skole - bevilgningen 10 mill 
spilles inn som nytt tiltak budsjett 2021 ansv 
Ann 

551447 Avløpsanlegg Grindfara 
boligfelt, Sandvika 

108 300  0  90 000   18 300  -18 300  0  Avsluttet, overføres løpende invest avløp P 
557001 

551449 Avløpsanlegg Flatval 1 
og 2 

1 731 650  0  0   1 731 650  0  1 731 650  Avventer pol.behandling sak renseanlegg - 
Fullfinansiering med 500' til prosjektering i 
2021 og 4,5 mill i 2022 

551456 Sanering av 
avløpsanlegg 
Nordskaget 

8 172 813  100 000  47 227   8 225 586  0  8 225 586  Rambøll prosjekterer nytt anlegg p.t. - 
endret plassering jfr ønske fra SalMar - 
forventes igangsatt høst 2020 

551460 Overtakelse Hamarvik 
vannverk 

0  0  0  1 000 000  1 000 000  0  1 000 000  Purret Ham.vik vannverk om avklarende 
møte 26.02.20 

551526 Prosjektering vei, vann 
og avløp Beinskaret 3 

3 118 545  900 000  159 125   3 859 420  7 040  3 866 460  Igangsatt arbeider uke 7 - ferdigstillelse 
15.10.20 - avventer budsj./prosj.regnskap 
fra byggeleder 

551566 Rørspylehenger  0  0  0  540 000  540 000  0  540 000  Tilbudsforespørsel sendt uke 9/20 

556001 Løpende investering 
kommunale 
vannledninger, samlep 

4 558 271  0  0   4 558 271  -1 210 734  3 347 537  Omlegging av vann- og avløpsledninger på 
Rabben (P 556014 Rehab. Rabbafeltet) 
under prosjektering - midler overføres fra 
dette prosjektet (hentes inndekning fra 
dette p ved kontering på 556014) 

556002 Oppgradering 
vannledningsanlegg 
Bremnestuva 

0  5 975 558  5 798 970   176 588  -176 588  0  Avsluttet. Ferdig - 4 mill tilført fra P 551376 - 
restbeløp tilbakeføres ovennevnte P 551376 

556003 Sanering og 
oppgradering va 
Sistranda Midtre 

1 500 000  1 000 000  83 978   2 416 022  0  2 416 022  Prosjektering pågår - pga anleggsstopp 
Rådhustoppen vurderes ny rørgate i 
Mellomveien - det må påregnes 
tilleggsbevilgning 

556004 Vannforsyning Sandvika 949 523  500 000  441 524   1 007 999  0  1 007 999  Prosjektet er i sluttfasen (vår 2020) 

556006 Membranrigg D 0  1 973 316  1 973 316   0  0  0  Avsluttes. Ferdig - Prosjekt avsluttes 



556007 Utvendig 
rehab.høydebasseng 
(Sula, Mausund, 
Måsøval) 

1 100 000  100 000  0   1 200 000  0  1 200 000  Forprosjektering pågår - estimert foreløpig 
kostnad 4 mill inkl innvendig rehab. 
(utgiftsføres på drifta)- tilleggsbevilgning på 
ca 1.5 mill må påregnes 

556008 Innkjøp vannmålere 250 000  250 000  0  500 000  1 000 000  0  1 000 000  Leverandør valgt - rammeavtale under 
utarbeidelse - løpende innkjøp etter behov 

556010 Oppgradering/utskifting 
av vannkummer  

800 000  0  0  800 000  1 600 000  0  1 600 000  Planlegging utskifting pågår (logo FK på 
lokk) oppstart høst 2020 

556011 Ventilkammer 
Nordskag næringspark 

1 300 000  700 000  317 490   1 682 510  0  1 682 510  Behov for tilleggsbev. På ca 3 mill - 
anl.bidrag Nutrimar/SalMar på ca 1 mill vil 
bli fremmet 

556012 Sikringstiltak 
Kjerkdalsvatnet 

0  100 000  0   100 000  0  100 000  Sprinkling/adgangskontroll/inngjerding 
m.m.  - Rambøll eng. som konsulent 
(DormaKaba benyttes til adg.kontroll) - 
forprosjekt vil vise eksakt kapitalbehov so 
fremmes senere 

556013 Infrastruktur VA - 
Holahauan 

0  0  534 029   -534 029  534 029  0  Ikke bevilget midler - Foreslås dekket av 
midler fra P 556001/557001 - løpende 
investeringer 

557001 Løpende investeringer 
kommunale avløp, 
samlepost 

2 100 000  900 000  2 458   2 997 542  18 300  3 015 842  Tas fortløpende etter behov bl.a. 
Rabbafeltet - ny trace med lednigsføring 

557002 Sanering/oppgradering 
avløpsanlegg Sula 

6 400 000  100 000  454   6 499 546  0  6 499 546  Oppstart innledende arbeider med 
kartlegging for etabl. Av trace ledninger, 
renseanlegg m.m. 

557003 Opprydding spredt 
avløp Valen - 2020 
(Måsøval) 

0  0  0  2 500 000  2 500 000  0  2 500 000  Prosjektet er flyttet til 2021 (midler benyttes 
til opprydding avløp Måsøval 

 

Til sammen har kommunen dette investeringsbudsjettet for 2020.  

  OVERFØRT 
fra 2019 

BUDSJETT 
2019 

BRUKT 
2019 

NYTT i 2020 Totalbudsjett 
2020 

Omdispo- 

neringer 
Justert 
budsjett 2020 

 



 Sum (unntatt startlån) 156 577 993  167 634 331  166 299 029  104 190 000  262 103 295  0  262 103 295   

 

 

Kommunedirektøren innstiller på at Frøya formannskap på vegne av Frøya kommunestyre, etter delegert myndighet i K-sak 16/20, vedtar budsjett 

som vist i forslag til vedtak for investeringene i 2020.  

 

Formannskapet har den delegerte myndighet til å vedta dette, da dette ikke medfører en endring i låneopptaket til kommunen. 

 

Kommuneloven sier følgende om hva som ikke kan delegeres, og som kommunestyret selv skal vedta: 

 

                                                                       

 
 

 

 

 

 



For ramme fellestjenester er følgene prosjekter oppført.  

 

    OVERFØRT BUDSJETT  BRUKT NYTT i 
2020 

Totalbudsjett 
2020 

Omdispo- 
neringer 

Justert 
budsjett 
2020 

  

                     

  Ramme fellestjenester                  

111305 Startlån        30 000 
000  

30 000 000  0  30 000 000  Tilsagnsbrev fra Husbanken 
er mottatt 

550008 Digitalisering 0  0   0  1 000 000  1 000 000  0  1 000 000  Vurderer kjøp forløpende, 
men utfordrende å planlegg 
uten at prosjekter medfører 
økte driftskostnader 

551402 Fysisk utforming 
servicesenteret 

26 494  0   0    26 494  0  26 494  Blir ferdig i 2020 - Gjenstår 
å anskaffe skjermer i 
publikumsmottaket for å 
vise informasjon om møter 
o.l. 

551406 Ny 
kommunikasjonsløsning 

0  143 206   139 198    4 008  -4 008  0  Avsluttes 

551407 Ny skoleportal 182 150  0   0    182 150  0  182 150  Avsettes til utvikling av 
oppgradering eller 
utarbeidelse av nytt 
arkivsystem 

551430 Morgendagens omsorg 13 440 
875  

10 000 
000  

 8 604 
873  

27 500 
000  

42 336 002  0  42 336 002  Pågår, kontrakt med Ruta 
underskrevet - prosjektet 
har en totalramme på 390 
millioner 

551510 Basestasjon Nordskag 0  0   0    0    0  Avsluttes 

551511 Fiberkabel sjø 
Bremnestua-Nordskag 

0  150 000   150 000    0    0  Avsluttes 

551518 Konsekvensutredning 
og risiko- og 
sårbarhetsanalyse 

0  4 738   0    4 738  -4 738  0  Avsluttes 



551521 Bygning av kommunale 
utleiebolig 

3 500 000  3 500 000   1 938    6 998 062  -209 208  6 788 854  Pågående, anskaffet 
"Amandahuset" i januar 
2020. Foreslår å dekke inn 
merforbruk på gravplass, da 
det ikke planlegges 
anskaffelse av flere bolig 
for denne gruppen i 2020. 
Fokuserer på boliger for 
personer med 
rusutfordringer for 2020 
(eget budsjett for dem) 

551532 Utstyr til 
branndepotene Sula og 
Mausund 

0  100 000   98 673    1 327  -1 327  0  Avsluttes, utstyr er 
anskaffet 

551542 Rekrutteringsleiligheter 400 000  4 800 000   4 613 
395  

  586 605  0  586 605  To anskaffet, nytt budsjett i 
2021 

551545 Boliger til personer 
med aktiv 
rusavhengighet 

5 000 000  0   0    5 000 000  0  5 000 000  Sees i sammenheng med 
samarbeidet med Hitra som 
er under opparbeiding 

551548 Ipader til politikere og 
administrasjon 

0  350 000   346 984    3 016  -3 016  0  Avsluttes 

551567 Arbeidskjeledresser, 
lettere utrykningstøy 

0  0   0  100 000  100 000  0  100 000  Har bestilt ulike str. Av 
kjeledressene for prøving. 
Håper at de blir levert før 
neste øvelse, 19/3. vil da 
finne riktig str. Til riktig 
person og bestille 
påfølgende dag. 

551570 Basestasjon Sula 0  156 260   157 102    -842  842  0  Avsluttes. Prosjekt avsluttet  

 

 

For rammene oppvekst og helse og mestring er følgende prosjekter oppført. Endringer av vesentlig grad, er tilføring av midler til Dyrøy oppvekstsenter. Dette er 

tidligere belyst i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det er finansiert via prosjekt innen VA, som er vedtatt, men som ikke har kapitalbehov i 2020. 

 



    OVERFØRT BUDSJETT BRUKT NYTT i 
2020 

Totalbudsjett 
2020 

Omdispo- 
neringer 

Justert 
budsjett 
2020 

  

                    

  Ramme Oppvekst                 

551328 Trafikksikkerhetstiltak 0  1 200 241  1 882 
313  

1 000 000  317 928  0  317 928  Ihht 62/19 er 500 000 kr bevilget 
fra disposisjonsfond for 2020 i 
tillegg til 500 000 i lånemidler 

551404 Innkjøp elevpcer 74 248  0  0    74 248  -74 248  0  Avsluttes - Overgang til leasing av 
Ipad 

551492 Musikkbinge 
Nordskag 
oppvekstsenter 

0  0  107 975    -107 975  0  -107 975  Prosjekt avsluttet, inndekking av 
beløp via statlig finansiering, totalt 
mottatt 283 750.  

551528 Utbygging - Dyrøy 
oppvekstsenter 

0  27 154 
999  

27 630 
077  

  -475 078  3 000 
000  

2 524 922  Overført fra 551445 nytt 
renseanlegg, økt behov for 
finansiering i 2020 som følge av 
merarbeid i den gamle delen av 
skolen 

551544 Sklie 0  100 000  0    100 000  0  100 000  Anskaffes i 2020 

                    

  Ramme helse og 
mestring 

                

340003 Nye senger 
sykehjemmet 

0  200 000  110 469    89 531  -89 531  0  Avsluttes 

551466 Kommunalt 
hjelpemiddellager 

0  15 082  60 331    -45 249  100 000  54 751  Overføres fra 551549 
medisinteknisk utstyr 

551495 Bofelleskap 5 boenh. 
unge voksne med 
særskilte behov 

350 000  0  0    350 000    350 000  Avsatt til prosjektering av nytt 
bygg likt omsorgsboligene mellom 
Storhallen og Rådhuset. 
Prosjektene er utsatt som bl.a. en 
følge av byggingen av MO 

551496 Bofelleskap 5 boenh. 
"frøyablå seng" 

350 000  0  0    350 000    350 000  Avsatt til prosjektering av nytt 
bygg til denne brukergruppen. 



Prosjektene er utsatt som bl.a. en 
følge av byggingen av MO 

551497 Utstyr til 
avlastningsbolig barn- 
og unge 

0  45 450  0    45 450  -45 450  0  Avsluttes. Ferdig 

551549 Medisinsk teknisk 
utstyr og 
luftmadrasser 

100 000  0  0    100 000  -100 000  0  Avsluttes Overføres kommunalt 
hjelpemiddellager 

551550 Løfte-hvilestoler og 
spisestoler 

0  100 000  104 088    -4 088  4 088  0  Avsluttes 

551553 Velferdsteknologi 0  844 911  618 692    226 219  0  226 219  Videreføres sammen med MO 
 

 

For ramme Kultur og idrett er følgende prosjekter oppført. Kun sammenslåing av prosjekter er foreslått i tillegg til videreføring. 

 

    OVERFØRT BUDSJETT BRUKT NYTT i 
2020 

Totalbudsjett 
2020 

Omdispo- 
neringer 

Justert 
budsjett 
2020 

  

  Ramme kultur og 
idrett 

                

551370 Forprosjekt museum 0  175 000  0    175 000  0  175 000  Avsatt til utforming av museum i 
rådhusets gamle kantine 

551401 Friluftslivets år 
kommune 

146 932  0  0    146 932    146 932  Arbeider videre med skilting o.l. til 
kommunens turområder i 
samarbeid med turforeningen 

551416 Helhetlig idrettspark/ 
basishall - utstyr 

740 724  0  0    740 724  -740 724  0  Avsluttes. Dette prosjektet er ferdig, 
foreslås overført og sammenslått i 
et nytt prosjekt - Uværshytter 

551423 Helhetlig idrettspark/ 
markaprosjekt 

0  0  0    0  0  0  Avsluttes 

551424 Helhetlig idrettspark/ 
sjøsport (uværshytter) 

484 125  0  0    484 125  740 724  1 224 849  Dette prosjekter vil ikke bli realisert 
- Foreslår å omdisponere midlene til 
nytt prosjekt i økonomiplanen - 
Uværshytter 



551463 Sikring og 
oppgradering av 
Stabben fort 

0  562 611  496 059    66 552    66 552  I sluttfasen, mangler bl.a. noe 
skilting som kommer på plass i 2020 

551516 Vinduer bygdetunet 0  0  120 877    -120 877  120 877  0  Avsluttes. Samkjøres med 551517 

551517 Opparbeidelse 
kulturpark-museum 

0  389 300  0    389 300  -120 877  268 423  Samkjøres med 551516 Vinduer 
bygdetunet 

551561 Gjøre bygdetunet 
funksjonelt 

0  0  0  200 000  200 000    200 000  Under planlegging og arbeid, bl.a. 
vei ned til området 

551568 Gammelskolen 
Sistranda 

0  310 700  0    310 700  0  310 700  Under arbeid, forventes 
ferdigstillelse i løpet av 2020 

 

 

For ramme Teknisk unntatt VA er følgende prosjekter oppført. Her foreslås flere omdisponeringer og avslutninger av prosjekter. Endringer av vesentlig grad er; 

prosjekt 551564 Sistranda skole-utskifting av varmepumper på tak, der tiltaket er tilført midler i tråd med saken for tilleggsbevilgning.  

    OVERFØRT BUDSJETT BRUKT NYTT i 
2020 

Totalbudsjett 
2020 

Omdispo- 
neringer 

Justert 
budsjett 
2020 

  

  Teknisk - Drift og 
komunalteknikk 

                

550002 Gang- og sykkelveg 
Sistranda-Hamarvik 

5 200 000  0  237 337    4 962 663  0  4 962 663  Uforutsette kostnader påløpt 
(konsulent/erstatninger 
gr.erverv/skur - statusrapport til 
øk.sjef ultimo mars 2020 

550004 Nesset industriområde 0  0  344 859    -344 859  344 859  0  Salderes med kapital fra P 551499  

550005 Gamle legekontorene 
til BAM 

13 284 
558  

100 000  220 813    13 163 745  -292 447  12 871 
298  

Under prosjektering, midler 
opprinnelig fra prosjekt 51540 
Opparbeidelse av næringsområder 

550006 Oppgradering 
kommunens møterom 

1 000 000  0  0    1 000 000  0  1 000 000  Bestilt 650' til IT-utstyr - restbeløp 
350' til oppgradering gulv etc. - 
tilbudsforespørsel sendt uke 9 på 
utførelse arbeider 

550009 Fortau Rådhusgata-
Øvergården 

3 078 518  980 000  148 343    3 910 175  0  3 910 175  PUMN lyser ut anb.grunnlag 
entreprenør snarlig - frist medio 
mars 2020 



551311 Påkostnader 
kommunale bygg 

2 657 553  170 000  0    2 827 553  -2 827 
553  

0  Avsluttes. Noe kostnader 
brannalarmanlegg Øvergården m.fl. 
- restbeløpet overføres prosjekt 
551554  

551314 Boligområde 
Beinskaret 

0  7 040  0    7 040  -7 040  0  Avsluttes. Omposteres til P 551526  

551327 Almenningskaier 847 581  0  0    847 581  0  847 581  Oppgraderinger planlagt - midler 
delvis brukt til kjøp av kaier fra 
Kystverket 

551336 Skarpneset 
næringspark 

0  5 000 000  5 549 
854  

  -549 854  0  -549 854  Negativt budsjett består inntil det 
tilføres friske midler 

551343 Boligfelt Holahauan 8 372 054  4 000 000  2 608 
094  

  9 763 960  0  9 763 960  Prosj. i rute - oppstart okt. 2019 - 
ferdigstillelse  

551347 Fjernvarmeanlegg - 
Sistranda sentrum 

2 500 000  500 000  361 593    2 638 407  -2 638 
407  

0  Avsluttes. Politisk sak skrevet med 
anbefaling om sjøvarmepumpe 
med kollektorløsning - bedt om 
tilleggsbevilgning på 6.5 mill - dette 
P.nr avsluttes og midler overføres 
til P  

551352 Kommunale veier 1 000 000  273 360  0  1 000 000  2 273 360  0  2 273 360  Avventer sak om kommunale veier 

551358 Liggekai Sistranda 0  37 215 
856  

52 481 
062  

  -15 265 206  0  -15 265 
206  

Tilskuddssøknad restmidler til 
Kystverket - gjenstående tilskudd 
fra TH - noe arbeid gjenstår pga 
årstid - avtale med TH om 
driftsavtale igangsatt. Negativt 
beløp dekkes av statstilskudd på 
16,8 millioner.  

551361 Oppgradering 
uteområdet på 
Sistranda/Hamarvik 

0  918 435  803 119    115 316  0  115 316  Under arbeid, ferdig med sti og 
oppgradering av vei i 
Hammervolden 

551428 Kulvert i 
blakstadvassdraget 

0  187 590  28 597    158 993  0  158 993  Videreføres, fiskeribilogiske 
undersøkelser ifølge sak 15/250 

551429 Avlastningsbolig for 
barn 

0  0  0    0  0  0  Avsluttes 



551431 Gjetøy bru 2 198 767  350 000  650 642    1 898 125  0  1 898 125  Ny beregning på ny platebru pågår 
idet igjenfylling av sundet får en 
høyere kostnad enn tidl. Antatt - 
Pris på platebru kommer i uke 9 

551434 Varmesentral Mausund 
skole 

1 419 593  100 000  15 243    1 504 350  0  1 504 350  Avventer prosjektering biovarme og 
utskifting av radiatorer fra Rambøll 
- purret på progresjon uke 9 

551435 Parkering Titran kapell 417 500  0  0    417 500  0  417 500  Igangsettes når ny prosjektleder er 
på plass - igangsettes mars 2020 

551481 Øvergården 0  0  71 683    -71 683  71 683  0  Avsluttes. Fra 551311 kommunale 
bygg 

551483 Utvidelse av 
Nordhamarvika 
industriområde 

0  447 768  519 382    -71 614  71 614  0  Avsluttes. Fra 551499 Opparbeide 
næringsområder 

551487 Branndører Frøya 
sykehjem 

0  300 000  277 901    22 099  -22 099  0  Avsluttes. Prosjekt avsluttet 
(restbeløp overføres P 551492  

551498 Infrastruktur 
sentrumsområde 

0  0  0  500 000  500 000    500 000  Midler avsatt til tiltak i 
sentrumsområdet 

551499 Opparbeide 
næringsområder 

0  3 100 493  352 727    2 747 766  -1 248 
517  

1 499 249  Inndekning manko på P 550004 kr 
344.859 tas herfra og 551483 og 
551524 

551502 Turistinformasjon 400 000  0  0    400 000    400 000  Under planlegging, må sees i 
sammenheng med ny gang og 
sykkelvei og hvor denne skal 
plassers 

551507 Vedlikehold Sula kapell 0  0  14 858    -14 858  14 858  0  Avsluttes 

551515 Utbedring av Bogøya 
kai 

0  0  3 405    -3 405  3 405  0  Avsluttes. Ferdigattest (KystPlan -
interne timer) Avsluttes 

551522 Forprosjekt 
industriområde 
Hallaren 

0  936  1 253    -317  317  0  Avsluttes 

551523 Hvite biler - 
tilbringertransport i 
øyrekka 

0  795 000  115 789    679 211  0  679 211  Under arbeid, utfordring med å få 
biler tilpasset Frøya fra 
Helseforetaket 



551524 Forprosjektering 
parkering Dyrøy 
fergeleie 

0  162 513  994 557    -832 044  832 044  0  Avsluttes. Prosjekt avsluttet - 
manglende finansiering tas fra P 
551499  

551525 Uteområdet i Sistranda 
sentrum/torvet 

0  0  0    0  0  0  Avsluttes 

551527 Uteareal 
avlastningsbolig/rådhus 

0  0  0    0  0  0  Avsluttes 

551529 Næringsarealer Uttian 0  2 000 000  1 603 
771  

20 000 
000  

20 396 229    20 396 
229  

Søkn fylling i sjø - svar fra FM april 
20- søkn nærføring sendt Fylkesk. 
Uke 9 - forventet oppstart ultimo 
mai 2020 - ferdigstillelse årsskiftet 
2020/2021 - VA-fremføring 
(komm.ansvar) til tomtegrense 
søkes bevilget i budsjett 2021 

551531 Boligmodul Perstua 189 094  0  4 515    184 579  0  184 579  Avsatt til flytting av modulen 

551535 Traktor 1 000 000  0  109 325    890 675  -890 675  0  Avsluttes. Prosjektet avsluttes og 
midler overføre til  P 551563 

551539 Bogøy bru - utbedring 2 200 000  910 000  263 110    2 846 890  0  2 846 890  Oppstart arbeider medio april - 
ferdigstillelse ultimo mai 2020 

551540 Svømmehall Sistranda - 
utbedring 

0  2 500 000  2 792 
447  

  -292 447  292 447  0  Anskaffelse av 
luftbehandlingsanlegg og 
prosjektering av restaureringen av 
gamle svømmehallen 

551551 Oppgradering av 
orgelpiper Sletta kirke 

0  225 000  225 000    0  0  0  Avsluttes 

551552 Oppgradering av 
gravplasser 

0  231 000  231 000    0  0  0  Avsluttes 

551554 Utbedring av 
bygningen for 
anleggsavdelingen på 
Nabeita 

0  0  160 821  3 500 000  3 339 179  2 755 870  6 095 049  Fra 551311 kommunale bygg 

551555 Tilbygg/lager til 
frøyahallen 

0  0  1 192    -1 192  1 192  0  Avsluttes 



551563 Investeringer 
anleggsutstyr  

0  0  0  2 000 000  2 000 000  890 675  2 890 675  Overføring 890 375 fra P 551535 

551564 Sistranda skole-
utskifting av 
varmepumper på tak 

0  0  0  3 000 000  3 000 000  10 763 
407  

13 763 
407  

Overført fra 551347. Pol. Sak på 
sjøvannsanlegg med kollektorer - 
tilleggsbev. Overføring fra 551445 
Nytt renseanlegg 

551569 Enøk-tiltak 0  0  387 968    -387 968    -387 968  Forutsatte bevilgning i 2020 -
videreføres - innspill om midler 
budsjett 2021 ansv Ann (planlagt 
inndekt av midler disp.fond 
havbruksmidler) 

                    

  Teknisk - forvaltning                 

551345 Adresseprosjekt 607 422  0  0    607 422  -607 422  0  Avsluttes. "Det foregår ingenting på 
adresseprosjektet lenger" er 
tilbakemelding fra prosjektleder. 
Rest foreslås overført til 
gravplassen (551374) 

551374 Nordhamarvika 
gravplass 

0  14 973 
600  

16 005 
173  

  -1 031 573  1 031 573  0  Prosjektet er ikke helt ferdig, 
mangler trafo i forbindelse med 
strøm til anlegget, kommer med 
den nye gangveien. Merforbruk pr 
2019 dekks delvis fra rest fra 
prosjekt 551345 Adresseprosjektet 
607 422 kr, prosjekt 551521 
Kommunale boliger med 209 208 kr 
og rest etter avslutning av diverse 
prosjekter 214 943kr 

551393 Digitalisering av 
bygnings- og 
delingsarkiv 

0  105 994  110 766    -4 772  4 772  0  Avsluttes. "Det foregår ingenting på 
adresseprosjektet lenger" er 
tilbakemelding fra prosjektleder. 
Rest foreslås overført til 
gravplassen (551374) 



551541 Hurtigladestasjon for 
el-bil 

0  0  0  900 000  900 000  0  900 000  Holder på med utarbeidelse av 
anbudsgrunnlaget (sammen med 
fylket). 

551562 Digitalisering planarkiv  0  0  0  150 000  150 000  0  150 000  Tilbakemeldingen fra 
virksomhetsleder er at dette ikke er 
påbegynt. Må få i gang den nye 
medarbeideren før vi kan prioritere 
dette. Mye rydding som skal til 

 

 

For ramme Teknisk VA er følgende prosjekter oppført.  

 

    OVERFØR
T 

BUDSJETT BRUKT NYTT i 
2020 

Totalbudsje
tt 2020 

Omdispo- 
neringer 

Justert 
budsjett 
2020 

  

  VAR-området                 

551319 Utskiftning 
ledningsnett 

0  0  2 826    -2 826  2 826  0  Avsluttes - overføringsbilag til prosjekt 
551364 

551324 Vassverksutbygging 0  0  681    -681  681  0  Avsluttes - overføringsbilag til prosjekt 
551364 

551364 Vannforsyning 
Sistranda-Nordskaget 

18 835 
869  

5 000 000  3 120 
373  

  20 715 496  -3 507  20 711 
989  

Totalt bevilgning 27 mill - tilføres 10 mill 
i 2021 jfr økonomiplan - Framdrift ok - 
forsinkelser pga G/S Sistranda-Hamarvik 
- ferdigstillelse årsskiftet 2021/2022 

551375 Nytt høydebasseng 
Bergheia 

11 799 
034  

3 000 000  315 114  7 000 000  21 483 920  0  21 483 
920  

Total bevilgning 25 mill - 6 mill tatt ut av 
prosjektet i 2019. Må huske å spille inn 
manglende finansiering ved budsjett 
2021 

551376 Nytt høydebasseng - 
Bremnestuva 

0  19 328 
374  

20 181 
667  

  -853 293  853 293  0  Total bevilgning 24 mill - 4 mill tatt ut i 
2018(KST-vedtak) til vannledning P 
556002 - tilbakeføring i 2020 
Ferdigbefaring 28.02.20 - manglende 
finansiering på 853.293 dekkes inn av 
P556001 



551377 Opprydding 
kommunale 
avløpsledninger/over
vannsprobl 

4 491 880  1 000 000  0    5 491 880  0  5 491 
880  

 Fremmedvannsdetektering 
avløpsledninger Hamarvik-Sistranda 
igangsettes når rørspylehenger er 
innkjøpt - igangsetting vår 2020 

551440 Utbygging 
vannledningsnett 
Frøya 

0  0  0    0  0  0  Avsluttes. Ikke operativt prosjekt - 
avsluttes  

551441 Nytt høydebasseng 
Sistranda 
tilleggsbevilgning 

9 750 000  250 000  245 048  9 000 000  18 754 952  0  18 754 
952  

Reg.plan under utarbeidelse (ny 
plassering for nytt 
basseng/Steinalderstien inkl. og 
vegframføring i reg.plan) Forventet 
oppstart arbeider høst 2020 

551445 Nytt renseanlegg for 
avløp for Sistranda og 
Hamarvik 

8 443 920  600 000  45 506  22 000 
000  

30 998 414  -11 125 
000  

19 873 
414  

Politisk sak skrevet - utsatt - avventer 
vedtak fra KST - bedt om fullfinansiering 
totalt 58 mill (14 mill i øk.plan for 2021 
og 5 mill i 2022) 8,125 mill av 
bevilgningen ytes til fullfinansiering av 
varmesentral Sistranda og 3 mill Dyrøy 
skole - bevilgningen 10 mill spilles inn 
som nytt tiltak budsjett 2021 ansv Ann 

551447 Avløpsanlegg 
Grindfara boligfelt, 
Sandvika 

108 300  0  90 000    18 300  -18 300  0  Avsluttet, overføres løpende invest avløp 
P 557001 

551449 Avløpsanlegg Flatval 1 
og 2 

1 731 650  0  0    1 731 650  0  1 731 
650  

Avventer pol.behandling sak renseanlegg 
- Fullfinansiering med 500' til 
prosjektering i 2021 og 4,5 mill i 2022 

551456 Sanering av 
avløpsanlegg 
Nordskaget 

8 172 813  100 000  47 227    8 225 586  0  8 225 
586  

Rambøll prosjekterer nytt anlegg p.t. - 
endret plassering jfr ønske fra SalMar - 
forventes igangsatt høst 2020 

551460 Overtakelse Hamarvik 
vannverk 

0  0  0  1 000 000  1 000 000  0  1 000 
000  

Purret Ham.vik vannverk om avklarende 
møte 26.02.20 

551526 Prosjektering vei, 
vann og avløp 
Beinskaret 3 

3 118 545  900 000  159 125    3 859 420  7 040  3 866 
460  

Igangsatt arbeider uke 7 - ferdigstillelse 
15.10.20 - avventer 
budsj./prosj.regnskap fra byggeleder 



551566 Rørspylehenger  0  0  0  540 000  540 000  0  540 000  Tilbudsforespørsel sendt uke 9/20 

556001 Løpende investering 
kommunale 
vannledninger, 
samlep 

4 558 271  0  0    4 558 271  -1 210 734  3 347 
537  

Omlegging av vann- og avløpsledninger 
på Rabben (P 556014 Rehab. 
Rabbafeltet) under prosjektering - midler 
overføres fra dette prosjektet (hentes 
inndekning fra dette p ved kontering på 
556014) 

556002 Oppgradering 
vannledningsanlegg 
Bremnestuva 

0  5 975 558  5 798 
970  

  176 588  -176 588  0  Avsluttet. Ferdig - 4 mill tilført fra P 
551376 - restbeløp tilbakeføres 
ovennevnte P 551376 

556003 Sanering og 
oppgradering va 
Sistranda Midtre 

1 500 000  1 000 000  83 978    2 416 022  0  2 416 
022  

Prosjektering pågår - pga anleggsstopp 
Rådhustoppen vurderes ny rørgate i 
Mellomveien - det må påregnes 
tilleggsbevilgning 

556004 Vannforsyning 
Sandvika 

949 523  500 000  441 524    1 007 999  0  1 007 
999  

Prosjektet er i sluttfasen (vår 2020) 

556006 Membranrigg D 0  1 973 316  1 973 
316  

  0  0  0  Avsluttes. Ferdig - Prosjekt avsluttes 

556007 Utvendig 
rehab.høydebasseng 
(Sula, Mausund, 
Måsøval) 

1 100 000  100 000  0    1 200 000  0  1 200 
000  

Forprosjektering pågår - estimert 
foreløpig kostnad 4 mill inkl innvendig 
rehab. (utgiftsføres på drifta)- 
tilleggsbevilgning på ca 1.5 mill må 
påregnes 

556008 Innkjøp vannmålere 250 000  250 000  0  500 000  1 000 000  0  1 000 
000  

Leverandør valgt - rammeavtale under 
utarbeidelse - løpende innkjøp etter 
behov 

556010 Oppgradering/utskifti
ng av vannkummer  

800 000  0  0  800 000  1 600 000  0  1 600 
000  

Planlegging utskifting pågår (logo FK på 
lokk) oppstart høst 2020 

556011 Ventilkammer 
Nordskag 
næringspark 

1 300 000  700 000  317 490    1 682 510  0  1 682 
510  

Behov for tilleggsbev. På ca 3 mill - 
anl.bidrag Nutrimar/SalMar på ca 1 mill 
vil bli fremmet 

556012 Sikringstiltak 
Kjerkdalsvatnet 

0  100 000  0    100 000  0  100 000  Sprinkling/adgangskontroll/inngjerding 
m.m.  - Rambøll eng. som konsulent 
(DormaKaba benyttes til adg.kontroll) - 



forprosjekt vil vise eksakt kapitalbehov 
so fremmes senere 

556013 Infrastruktur VA - 
Holahauan 

0  0  534 029    -534 029  534 029  0  Ikke bevilget midler - Foreslås dekket av 
midler fra P 556001/557001 - løpende 
investeringer 

557001 Løpende 
investeringer 
kommunale avløp, 
samlepost 

2 100 000  900 000  2 458    2 997 542  18 300  3 015 
842  

Tas fortløpende etter behov bl.a. 
Rabbafeltet - ny trace med lednigsføring 

557002 Sanering/oppgraderin
g avløpsanlegg Sula 

6 400 000  100 000  454    6 499 546  0  6 499 
546  

Oppstart innledende arbeider med 
kartlegging for etabl. Av trace ledninger, 
renseanlegg m.m. 

557003 Opprydding spredt 
avløp Valen - 2020 
(Måsøval) 

0  0  0  2 500 000  2 500 000  0  2 500 
000  

Prosjektet er flyttet til 2021 (midler 
benyttes til opprydding avløp Måsøval 

 

Til sammen har kommunen dette investeringsbudsjettet for 2020.  

    OVERFØRT 
fra 2019 

BUDSJETT 
2019 

BRUKT 
2019 

NYTT i 2020 Totalbudsjet
t 2020 

Omdispo
- 
neringer 

Justert 
budsjett 2020 

  

  Sum (unntatt startlån) 156 577 993  167 634 331  166 299 029  104 190 000  262 103 295  0  262 103 295    
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Behandling: 

71/19 Hovedutvalg for forvaltning 16.05.2019 

116/19 Hovedutvalg for forvaltning 15.08.2019 

113/19 Kommunestyret 26.09.2019 

/ Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester  

/ Kommunestyret  

 

SANERINGSPLAN FOR SPREDT AVLØP I FRØYA KOMMUNE  - NY BEHANDLING 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.09.2019 sak 113/19 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.09.19: 

 

Rep. Bjørnar Grytvik meldte seg inhabil som tjenestemann. 

 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Kommunestyret vedtar saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse. 

 

Enstemmig. 

 

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

 

Planen evalueres etter 2 år. 

 

Falt med 5 mot 14 stemmer avgitt Tone Måsøval, Bjørgvin Ervik, Per Johan Johansen, Berit Flåmo, Pål Terje 

Bekken, Helge Borgen, Gustav Gjevik, Sveinung Gundersen, Vida Zubaite Bekken, Randi Rabben, Anne 

Katrine Finne, Ann Kristin Kristoffersen, Gunn Heid Hallaren og Torbjørn Måsøval.  

 

 
 

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmet av Ap: 

 
 

Planen evalueres etter 4 år. 

 

Vedtatt med 14 mot 5 stemmer avgitt av Roar Hammernes, Knut Arne Strømøy, Martin Nilsen, Susann Sæther 

og Arvid Hammernes. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse. 
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Enstemmig. 

 

Planen evalueres etter 4 år. 

 

Vedtatt med 14 mot 5 stemmer. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 15.08.2019 sak 116/19 

 

 

Vedtak: 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) sender saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse til 

kommunestyret for sluttbehandling. 

 

Enstemmig. 

 

 

Innstilling: 

 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) sender saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse til 

kommunestyret for sluttbehandling. 

 

Utredning: 

 

Vedlegg: 

 

1. Forslag til saneringsplan for spedt avløp i Frøya kommune 

2. Hovedplan for avløp 2017-2027 

 

 

Saksopplysninger 

 

Hovedutvalg for forvaltning (HFF) vedtok i møte den 16.05.2019, å legge forslag til saneringsplan for spredt 

avløp i Frøya kommune ut til høring i 6 uker. Saneringsplanen har vært på høring i perioden fra 20.05.2019 til 

02.07.2019 og ingen kommentarer/innspill er registrert.  

 

Bakgrunn: 

EU’s rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett fra 01.01.2007 ved forskrift 

om rammer for vannkvalitet (vannforskriften), krever at tilstanden i overflatevann og grunnvann skal beskyttes 

mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og 

god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. For å nå målsetningen må det settes i verk tiltak for alle 

forurensningskilder som påvirker vannforekomstene. Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig kilde til 

forurensning i drikkevann, vassdrag og i sjøvann. Lokalt er det derfor viktig å redusere den bakteriologiske 

belastningen for å sikre brukerinteressene i resipientene. 

 

Hovedplanen for avløp 2017-2027, som ble vedtatt i kommunestyret i januar 2017 (sak 9/17) har beskrevet 

status av de kommunale avløpsanleggene og tiltak om hvordan kommunen som forurensningsmyndighet skal 

beskytte vannkvaliteten i resipientene. Der er det også fokusert på at det er viktig å få ryddet opp i det spredte 

utslippet i kommunen og at det bør lages en saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse hvor kunnskap om 

eksisterende utslippspunkter dokumenteres og samles for fremtidig arbeid med forbedring av avløpsanleggene. 

 

Vurdering: 

Kommunen har nå utarbeidet en saneringsplan for spredt avløp som gir en oversikt over eksisterende 

avløpsanlegg, beskriver tilstanden til anleggene og miljøet i resipientene, og planer for framtidige tiltak i 

avløpsområdet. Planen beskriver de tiltakene som er nødvendige for en forsvarlig avløpshåndtering, gitt 

rammebetingelser som befolkningsvekst, alder og tilstand på eksisterende anlegg, krav i lover og forskrifter og 

miljøtilstanden i vannforekomstene. 

Kommunen er ferdig med kartleggingen av alle private avløpsanlegg og konkluderer med at det er et stort 

behov for opprydding av avløp fra spredt bebyggelse. Det er registrert ca. 2100 eiendommer med private 
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avløpsanlegg og som ikke er knyttet til det kommunale avløpsnettet i dag. Svært mange av kloakkutslippene fra 

spredt bebyggelse har dårlig rensing og tilfredsstiller ikke krav til utslipp. I saneringsplanen inngår også et 

digitalt kart (resipientkart) som viser miljøtilstanden i resipientene og som samtidig gir opplysning om krav til 

rensegrad og mulige alternative renseløsninger. Kartet skal brukes som arbeidsverktøy for administrasjonen og 

innsynsløsning for publikum til bruk ved søknader om utslippstillatelse. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Det er ingen sektorovergripende lovgivning for vann- og avløpssektoren i Norge. Kommunen er 

forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg etter kapittel 12 i 

forurensningsforskriften. Aktiviteten innenfor tjenesteområdet reguleres gjennom flere lover og forskrifter. Den 

mest sentrale er Forurensningsforskriften. Forurensningsforskriftens del 4 omhandler avløpsområdet og har 

som formål å beskytte miljø mot forurensning fra utslipp av avløpsvann og å ivareta brukerinteresser som kan 

påvirkes av utslipp av avløpsvann. Bestemmelsene regulerer hvem som er forurensningsmyndighet, fastsetter 

krav til utslipp og definerer rammene for vann- og avløpsgebyrene. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Vann og avløpskapitlene i Frøya kommune er selvkostområder som finansieres i sin helhet av gebyrer fra 

abonnentene. Alle kostnader til investering, drift og vedlikehold og tilsyn inngår i grunnlaget for 

selvkostberegningen som dekkes av anleggseiere. 

De totale kostnadene for private eiendommer som må oppgradere sine private avløpsanlegg er usikre. Et grovt 

overslag viser samlede kostnader i størrelsesorden 70 millioner kroner for oppgradering av private 

avløpsanlegg. I tillegg kommer samlede kostnader i størrelsesorden 40 millioner kroner for tilknytning til 

kommunale avløpsanlegg for de eiendommer som blir pålagt dette. 

For enkelte abonnenter med svak økonomi kan kostnadene med oppgradering/tilknytning bli uhåndterlige. 

Kommunen har imidlertid ikke anledning til å frita noen fra pålegg med bakgrunn i den økonomiske 

situasjonen, men kommunen kan for å hjelpe disse opprette støtteordninger som dekker en del av kostnaden i 

forhold til utbedring og/eller tilknytning av avløpsanlegget. 

 

Samarbeid med andre kommuner:  

Medlemskommunene i Nordre Fosen vannområde utarbeider nå likelydende saneringsplaner og 

lokale forskrifter avhengig av resipientenes miljøtilstand. Medlemskommunene i Nordre Fosen 

vannområde er Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Osen og Roan. Søndre Fosen vannområde som består 

av Frøya, Hitra, Snillfjord, Agdenes, Snillfjord og Hemne, har ikke kommet like langt i sine arbeider 

men arbeidet som Frøya kommune har lagt ned i utarbeidelsen av en saneringsplan for opprydding 

av avløp i spredt bebyggelse og nye forskrifter ser ut til å danne modell for arbeidet videre også i 

denne gruppen. Vår nabokommune Hitra har enda ikke begynt med opprydding av avløp i spredt 

bebyggelse og har derfor ikke laget saneringsplan for opprydding av spredt avløp og lokal forskrift 

om utslipp av avløpsvann. I dialog med Hitra kommune er det enighet om at det anses som 

fordelaktig at utslippskravene i kommunene bør være så like som mulig da kommunene i stor grad 

har samme forhold og utfordringer i denne sammenheng. Frøya kommunes arbeider med 

saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse og vedtatte forskrifter vil derfor trolig 

være førende for hvordan Hitra kommune vil håndtere dette arbeidet videre. 

I tillegg er Frøya kommune deltager i en nettverksgruppe for spredt avløp (Sør-Trøndelag 

Nettverksgruppe) som består av kommunene Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Orkdal, Melhus, 

Trondheim, Skaun, Meldal og Rennebu. Formålet med denne gruppen er å fremme samarbeid og 

støtte kommunene imellom i arbeidet med spredt avløp spesielt. I denne gruppen er vår 

saneringsplan og lokale forskrift presentert nå nylig og tilbakemeldingen er at vår modell trolig vil 

danne grunnlag for det videre arbeidet om opprydding og oppgradering i spredt avløp også til de 

øvrige kommunene i gruppen. 

 

Konklusjon:  

Saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse følger oppsatt framdriftsplan i forhold til 

gjennomføring av tiltaket innen 2033. Ved å vedta en saneringsplan vil kommunen få en helhetlig 
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plan som sikrer effektiv håndtering av avløpsvann fra spredt bebyggelse, samt et godt miljø i 

resipientene. 
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Sammendrag  
EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett fra 01.01.2007 ved 

forskrift om rammer for vannkvalitet (vannforskriften), krever at tilstanden i overflatevann og grunnvann 

skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal 

ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. 

Saneringsplanen for avløp beskriver hvordan kommunen skal oppfylle sine plikter til å levere innbyggerne 

i spredt bebyggelse gode avløpstjenester. Planen beskriver også strategi og tiltak for å nå miljøstandarden 

kommunen selv setter og å oppfylle overordnede myndigheters krav til et godt vannmiljø. Kommunen har 

gjennom forurensningslovgivningen ansvar både for å bygge ut og drive avløpstjenester, og å være 

forurensningsmyndighet for avløpsanlegg opp til 10000 pe. Alt arbeid innenfor avløpstjenesten har til 

formål å gi kommunens innbyggere en god håndtering og rensing av avløpsvann med minst mulig risiko 

for negativ påvirkning på nærmiljø og folkehelse, verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere 

eksisterende forurensing.  

Formålet med saneringsplanen er å redusere forurensningsbidraget fra mindre avløpsanlegg til et 

akseptabelt nivå, slik at målet om god økologisk vannkvalitet etter hvert oppnås.  

Kommunen er ferdig med kartleggingen av private avløpsanlegg og har konkludert med at det er stort 

behov for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Svært mange av kloakkutslippene fra spredt 

bebyggelse har dårlig rensing. De fleste anleggene har kun slamavskiller og ingen etterbehandling, noe 

som gir så lav reduksjon av forurensende stoffer som max 10 til 15 %. Ganske mange eiendommer har 

råkloakk uten rensing til sjø.   

Frøya kommune har i sammenheng med saneringsplanen utarbeidet en lokal forurensingsforskrift for 

avløp og der stilles strengere krav til utslipp enn frem til i dag. Denne forskriften skal sikre og ivareta god 

miljøtilstand i resipientene i fremtiden. Det er registrert 2000 private avløpsanlegg i Frøya kommune inkl. 

små bebodde øyer. I henhold til nye lokale rensekrav må ca. 93 % av disse avløpsanleggene oppgraderes. 

Kun 172 av disse anleggene tilfredsstiller nye lokale rensekrav og et grovt anslag er at ca. 1400 må 

oppgradere sine private avløpsanlegg og ca. 450 vil bli tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.  

I forhold til tiltak for opprydding av avløp er kommunen delt i 3 soner:  

1. Utvidelse/oppgradering av eksisterende kommunale avløpsanlegg (merket på kartet med grønn farge) 

2. Utbygging av nye kommunale avløpsanlegg (merket på kartet med blå farge)                                                                 

3. Oppgradering av private avløpsanlegg (merket på kartet med lilla farge) 

Kommunen må gjøre nærmere vurderinger i randsoner før en med sikkerhet kan si om de vil bli knyttet 

til kommunalt avløpsanlegg eller forbli private anlegg. Dette vil gjøres i nært samarbeid mellom 

kommunens VA-avdeling og avdeling for forvaltning av spredt avløp.   

Det er behov for noe mer planlegging før en kan gi pålegg om oppgradering av avløpsanlegg. I forbindelse 

med oppgradering av avløpsanleggene er kommunen delt i 11 områder og oppgradering skal skje 



   
områdevis. Fremdriftsplan for og rekkefølgen av oppgraderingen er laget og iht denne planen er 

Nordskagområdet prioritert først. Kommunen har fastsatt en generell tidsfrist (1-3 år) for å etterkomme 

pålegg om utbedring av avløpsanlegg. Dette er avhengig av sårbarhetsklasser og tilstand generelt i det 

enkelte område. Det planlegges at tiltak for å oppnå målsettingen med saneringsplanen skal være utført 

innen utgangen av 2032.      

De totale kostnadene for private eiendommer som må oppgradere sine avløpsanlegg er usikre. Et grovt 

overslag viser kostnader i størrelsesorden 70 millioner kroner for oppgradering av private avløpsanlegg og 

ca. 40 millioner for tilknytning til kommunalt avløpsanlegg. Fellesløsninger for flere husstander kan bli 

rimeligere og vil også ha lavere driftskostnader pr. husstand. Når minst 10 boliger er tilknyttet et 

fellesanlegg, kan eier(e) søke om at kommunen tar over eierskapet og ansvaret for drift og vedlikehold av 

felles del av avløpsanlegget, forutsatt at anlegget er utført etter kommunale retningslinjer (må avtales på 

forhånd).  

I dag finnes det ikke offentlige tilskuddsordninger for denne type private investeringer. Den enkelte 

anleggseier må derfor påberegne å dekke hele kostnaden knyttet til oppgradering av avløpsforhold i 

henhold til ny lokal forurensningsforskrift for spredt avløp. Kommunen kan imidlertid søke Husbanken om 

tilpassingstilskudd og startlån til økonomisk vanskeligstilte. 

Det er viktig å informere befolkningen om bakgrunnen og nødvendigheten av arbeidet med opprydding 

innen avløp og at dette er høyt prioritert hos alle kommunene i Midt-Norge. Det er derfor opprettet et 

nært samarbeid mellom kommunene i Søndre Fosen vannområde og spesielt med nabokommuner som 

Hitra/Snillfjord og Hemne. Det kan også være aktuelt å utvikle dette samarbeidet videre, spesielt 

vedrørende tilsyn av private avløpsanlegg.   
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1 Innledning 
Avløpsvann inneholder bl.a. store mengder av fosfor, nitrogen og organiske stoffer samt termotolerante 

bakterier som f.eks. E-coli. Når for store mengder slik forurensningsmateriale blir tilført en bekk, elv, innsjø 

eller sjø fører det til unormal algevekst og dårlig leveforhold for bunndyr og fisk. Farlige bakterier kan 

påføre mennesker alvorlige sykdommer gjennom aktiviteter som bading og andre aktiviteter i sjøen samt 

gi risiko for overføring av bakterier via f.eks. fisk og skalldyr. Hensynet til kommunens avhengighet av 

havbruksnæringen og fiske er da også vektlagt i denne sammenheng.  

Saneringsplanen vil legge rammene for kommunens videre forvaltning av avløp i spredt bebyggelse. 

Beskrivelser og tilstand av de eksisterende avløpsanleggene er inkludert. Strategien oppsummerer behov 

for revidering av eksisterende eller nye styringsdokument og regler innen forvaltning av avløp i spredt 

bebyggelse, samt videre planer og tiltak. 

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett fra 01.01.2007 ved 

forskrift om rammer for vannkvalitet (vannforskriften), krever at tilstanden i overflatevann og grunnvann 

skal beskyttes mot forringelse, og eventuelt forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene 

minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. Avløpshåndteringen skal 

forhindre at forurensing av resipienten fra avløpsvann ikke har en negativ påvirkning på folkehelse eller 

estetiske kvaliteter i nærmiljøet. 

Frøya kommune ønsker et dokument (saneringsplan) som samlet beskriver kommunens plan for sanering 

av kommunale avløpsanlegg samt opprydding og oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse.                

‘’Spredt avløp” brukes som betegnelse på alle avløpsanlegg i bygninger som har innlagt vann, men som 

ikke er tilknyttet offentlig avløpsledning. Saneringsplanen vil gi rammer for hvordan kommunen jobber 

med avløp i spredt bebyggelse både som myndighet på avløpsområdet og som eier av kommunale 

avløpsanlegg (kommunal eierskap av fellesanlegg). Dessuten beskriver saneringsplanen hvordan 

opprydding av avløpsanlegg i spredt bebyggelse skal skje. Oppryddingen vil bli gjennomført ved at man 

deler kommunen opp i soner og foretar opprydding område for område inntil alle områdene er 

gjennomgått. Gjennomføringen starter i de områdene som er mest forurenset og høyt prioritert på grunn 

av brukerinteresser og fiske.  

1.2 Bakgrunn for planen  
Hovedplanen for avløp 2017-2027, som ble vedtatt i kommunestyret i januar 2017 (sak 9/17) har beskrevet 

status av de kommunale avløpsanleggene og tiltak om hvordan kommunen som forurensningsmyndighet 

skal beskytte vannkvaliteten i resipientene. Der er det også fokusert på at det er viktig å få ryddet opp i 

det spredte utslippet i kommunen og at det bør lages en saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse hvor 

kunnskap om eksisterende utslippspunkter dokumenteres og samles for fremtidig arbeid med forbedring 

av avløpsanleggene. Det foreslås at alle private renseanlegg registreres, med eventuelt påfølgende pålegg 

om utbedring dersom forskriftens krav ikke overholdes.  



   
1.3 Juridisk grunnlag   
Frøya kommune er forurensningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning av alt sanitært avløp i 

kommunen og kan derfor sette egne lokale krav til rensegrad for avløpsvann. Dette gjelder for alle 

kommunale og private anlegg med kapasitet under 10.000 pe. Gjennom EU`s vanndirektiv pålegges norske 

kommuner å sørge for god miljøtilstand i alt vann innen 2021. Uavhengig av dette bør Frøya kommune 

som er en stor havbrukskommune og avhengig av ren sjø for sunn matproduksjon, vurdere å ta ansvar for 

at sjøen rundt Frøya ikke blir forurenset unødig av sanitært avløp. Dette kan bety at det lokalt kan medføre 

krav om avløpsrensesystemer med høyere rensegrad enn dagens lokale forskrifter krever. Spesielt er det 

viktig at tilførselen av termotolerante bakterier som f.eks. E.coli og næringsstoffer som nitrogen og fosfor, 

holdes på et nivå som ikke påvirker miljøtilstanden i de forskjellige resipientene unødig og som ikke 

kommer i konflikt med brukerinteressene i disse. 

1.4 Rekkefølge for utbedring av anlegg   
Med utgangspunkt i at det er ønskelig å oppnå en så rask bedring i vannkvaliteten i resipientene som mulig 

er det hensiktsmessig å starte saneringen i resipientene med de største utslippene samt å starte 

igangsetting av tiltak så nær resipienten som mulig. Samtidig må også mindre områder med forurensede 

resipienter vektlegges. 

  



   

2 Tilstand på eksisterende avløpsanlegg i Frøya Kommune 
I samarbeid med NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) har Frøya kommune kartlagt 

spredte avløpsanlegg på fast Frøya, Sula, Mausund og andre små øyer hvor kommunen ikke har 

slamtømmeordning. Resultatene fra undersøkelsen av spredt avløpsanlegg er registret i databasen 

«WebGIS avløp» som er et forvaltingsverktøy for kommunens registrering, søknadsbehandling, drift, tilsyn 

og vedlikehold av spredte avløpsanlegg. «WebGIS avløp» beregner renseeffekt og utslipp fra renseanlegg, 

utslipp til resipienter (vannforekomst) og påvirkning på miljøet. Frøya Kommune har i dag derfor god 

oversikt over hvilke typer anlegg som finnes i kommunen og hvilken tilstand de befinner seg i.    

2.1 Eksisterende renseløsninger i Frøya Kommune  
Pr. i dag er det over 2000 eiendommer i Frøya kommune som har private avløpsløsninger med en eller 

annen form for rensing. Sistranda og Hammarvika har relativt tett bebyggelse og de fleste eiendommer er 

tilknyttet felles kommunal slamavskiller. Noen av eiendommene i dette området har privat slamavskiller 

men uansett er planen å tilknytte disse til nytt renseanlegg som er planlagt satt i drift i 2021/2022. På hele 

Frøya er det kartlagt 2253 private avløpsanlegg (inkl. 228 stk. som har direkte utslipp uten rensing). Av 

dette er det ca. 1250 boliger og ca. 1000 hytter. Nedenfor er oversikt av ulike typer renseløsninger 

eksisterende i Frøya kommune.  

Figur 1: Anleggstyper i Frøya kommune 

 

 



   
Over 90 % av disse renseløsningene består kun av slamavskillere (betong og plast) og mange av disse har 

utløp i eldre sandfilterløsninger som ikke fungerer etter hensikten. Storparten av disse renseløsningene 

tilfredsstiller ikke dagens krav til utforming og renseeffekt og medfører forurensningsproblemer i 

nedbørsfeltene/resipientene.  

2.2 Forurensingsmengde tilført resipienter fra spredt avløp i Frøya kommune 
På grunnlag av registrerte data om belastning, anleggstype, anleggsalder etc. samt brukstid er «WebGIS 

avløp» benyttet til å beregne rensegraden i hvert enkelt anlegg og utslipp av fosfor (P), nitrogen (N) og 

total oksygenforbruk (TOC) ved anlegget. 

For boliger benyttes en belastning tilsvarende antall registrerte beboere i boligen. Data om dette har ikke 

vært tilgjengelig under registreringsarbeidet, og i samråd med kommunen er det derfor benyttet en 

gjennomsnittlig belastning på 2.5 pe pr. husstand.  

I beregningen har vi lagt til grunn total stoffproduksjon fra en person/døgn. Det kan være aktuelt å gjøre 

en vurdering ut fra brukstid - for eksempel for boligområder med omfattende netto pendling ut av 

området og tilsvarende redusert produksjon av avløpsvann over døgnet.  

Ved beregning av rensegrad er det tatt hensyn til anleggets alder og dimensjon i forhold til belastning (pe.) 

for anleggstyper der disse faktorene er av betydning. Dersom dimensjon og alder er ukjent, er det satt en 

lav rensegrad. Erfaring fra kartlegging av anlegg viser at ukjente/usikre forhold oftest bør trekke i anleggets 

disfavør. Funksjonene for rensegrad forøvrig forutsetter at anlegget er i god teknisk stand og etter 

forutsetningene har god driftsfunksjon. Nedenfor følger en oversikt av fosformengder, nitrogen og 

organisk materiale som slippes ut i dag til ulike nedbørfelter fra de 2253 anleggene på Frøya.  

Figur 2: Forurensningsmengde fra spredt bebyggelse 

 

Årlig gir dette en samlet tilførsel fra spredt avløp til alle resipienter på ca. 3180 kg fosfor, 23672 kg nitrogen 

og 50518 kg organisk stoff. Utslippsberegningene er basert på at anleggene fungerer etter 

forutsetningene.    
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2.3 Miljøindeks for eksisterende avløpsløsninger  
Totalt er det registeret ca. 2000 private avløpsanlegg i «WebGIS avløp». Anleggene er delt inn i fem klasser 

avhengig av miljøindeks-verdien, som er et mål på anleggets miljøbelastning. Høy miljøindeks betyr høy 

miljøbelastning. Miljøindeksen er en vektet faktor som kan variere fra 0 til 100 avhengig av samlet 

renseeffekt.  

Figur 3: Fordeling av miljøindeks innen hver anleggstype 

 

 

2.4 Vurdering av de ulike sårbarhet klasser  
Hensikten med saneringsplan er å redusere forurensningsbidraget fra private avløpsanlegg i Frøya 

kommune. Dette vil være et bidrag til å nå målet om god økologisk tilstand i overflatevann i samsvar med 

EUs vanndirektiv. Opprydding i avløpsanlegg i spredt bebyggelse er et viktig tiltak for å nå dette målet. 

Avløp fra spredt bebyggelse er i mange områder en alvorlig kilde til forurensning i resipienter som sjø, 

bekker og mindre vassdrag. Avløpsvann består av organisk materiale og næringsstoffer, som kan føre til 

eutrofiering (overgjødsling) og redusert oksygennivå i vannet. Avløpsvann inneholder også bakterier og 

miljøgifter. 

Frøya kommune er en friluftslivskommune og naturen og vannmiljøet må bevares. Det er knyttet mange 

brukerinteresser til resipientene. Spesielt kan nevnes fiske og bading på sommeren. Kommunen har 



   
vurdert resipientens miljøtilstand i henhold til veiledere som er utgitt i forbindelse med vannforvaltning. 

Nedenfor følger kriterier for resipientvurdering:  

 Brukerinteresser (fiske, bading, vannsport, rekreasjon) 

 Næringsinteresser (havbruk og kystfiske) 

 Økologisk tilstand 

 Mengde kloakkutslipp i resipienten (forurensningsgrad) 

 Planlagte utbyggingsområder 

 Dybdeforhold   

 Strømforhold (påvirkning av andre områder) 

 Terskler  

 Befaring 

I henhold til ovennevnte kriterier er resipientene rundt om på Frøya delt inn i fem sårbarhetsklasser (sårbar 

resipient og høy grad av brukerinteresser, moderat sårbar resipient og brukerinteresser, mindre sårbar 

resipient og brukerinteresser og svært god resipient med brukerinteresser). Klassifiseringen på kart viser 

at miljøtilstanden i flere av resipientene i Frøya kommune er fra mindre til moderat sårbart. 

Figur 4: Miljøtilstand av resipienter på Frøya 

 

https://www.kommunekart.com/?urlid=1343b34c8ddd486782ea7b33786dee98  



   
Ut fra dette settes videre normer for utslippskrav for den enkelte resipient. Normene er innarbeidet i 

lokale forskrifter. Overordnede resipientvurderinger og eventuelt normer for utslippskrav vil være til god 

hjelp for saksbehandlere som skal vurdere enkeltsøknader om utslipp, mens miljømål vil bidra til at 

kommunen prioriterer brukerinteresser og at det arbeides målrettet for å ivareta særlige kvaliteter hos en 

resipient. Utslippets påvirkning på resipienten er avhengig av størrelsen på de andre menneskeskapte 

tilførslene, bakgrunnsavrenning og vannutskiftning. Ved vurdering av hele resipienten, bør ikke 

kommunen se på en søknad isolert, men foreta en helhetlig vurdering ut fra andre tilførsler. Dette gjelder 

spesielt ved søknad om utslipp fra hus og hytter, hvor hvert utslipp isolert sett kan være akseptabelt, mens 

de tilsammen kan gi en uheldig virkning på resipienten i fremtiden.  

Miljømålene er definert som minimumskrav. Det kan derfor settes strengere miljømål i sektorregelverk, 

for eksempel for drikkevannskilde eller på grunn av viktige brukermål som for eksempel mål om 

badevannkvalitet og fiskerinæring. Nedenfor beskrives de ulike sårbarhetsklassene.  

2.4.1 Sårbar resipient med høy grad av brukerinteresser  

Rød farge på kartet viser resipientene som har dokumentert algevekst og på noen steder er det 

dokumentert tarmbakterier (E.coli). For slike resipienter gjelder strengere miljømål hovedsakelig på grunn 

av fiskerinæringen og dårlig økologisk og kjemisk tilstand av resipient. I disse områdene skal kvaliteten på 

vannet være god nok til at formålet med å beskytte fiskerinæringen ivaretas. Krav i den lokale 

forurensingsforskriften om god økologisk-kjemisk og lav E.colikonsentrasjon kan være for svakt til at denne 

hensikten oppnås. Særlige tiltak kan for eksempel være skjerpede krav til utslipp av bakterier.  

2.4.2 Moderat sårbar resipient med brukerinteresser  

Lilla farge på kartet viser resipienter som har stor risiko for eutrofiering på grunn av dårlig vannutskifting. 

Grunne sjøområder med lang fjære og mindre bukter med dårlig økologisk og kjemiske tilstand ligger også 

i denne kategori. Det er registeret algevekst mange steder av resipientene. I slike resipienter kan 

utslippsvannet også føre til luktproblemer, redusert badevannskvalitet og hygieniske problemer ved 

kontakt, for eksempel ved barns lek i lokalmiljøet. For å ivareta slike spesielle hensyn kan kommunen sette 

særlige vilkår eller forby utslipp av avløpsvann for bestemte områder.     

2.4.3 Mindre sårbar resipient med brukerinteresser  

Gul farge på kartet viser resipientene som har liten fare for eutrofiering på grunn av god vannutskifting 

og god økologiske og kjemiske tilstand. I disse områdene er det fokusert på å redusere bakterieutslipp til 

et nivå som er bedre tilpasset brukerinteressene enn i dag.                                                                                                        

Mange resipienter på Frøya er definert som mindre sårbar og med brukerinteresser, og det er fastsatt 

egne miljømål for disse.  

2.4.4 God resipient med brukerinteresser 

Grønn farge på kartet viser resipientene som har god økologisk-kjemisk tilstand og utslippet er ikke så 

stort at avløpene vil ha skadevirkninger på vannmiljøet og brukerinteressene.  

2.4.5 Drikkevannskilde (forbud mot utslipp)  

Svart farge på kartet viser resipientene som er drikkevannskilde. Av drikkevannsforskriften §4 fremgår at 

det er forbudt å forurense vannforsyningssystem (drikkevannskilde) og ledninger. Forbudet omfatter alle 



   
aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir 

forurenset. Med aktiviteter menes også friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten. Med bakgrunn i 

forannevnte har kommunen satt krav om forbud mot utslipp i Kjerkdalsvatnet og Hammarvatnet og i 

nedslagsfeltet for disse vannene.  

 

  



   

3 Tiltaksplaner for opprydding av avløp i Frøya kommune 
Kommunen ønsker å ha en ansvarlig, tydelig og langsiktig forvaltning av myndigheten og eierskapet på 

avløpsområdet. Det skal ikke være utslipp av avløpsvann uten tilfredsstillende rensing i henhold til nye 

lokale forurensingsforskrifter.  

3.1 Inndeling av tiltakssoner  
Frøya kommune er delt inn i tre tiltakssoner for opprydding av avløp jfr. lokal forurensningsforskrift § 11-

6. Figur 5 viser sonekart for de enkelte soner. Følgende tre tiltaksplaner gjelder for opprydding av 

avløpsanlegg i Frøya kommune:  

1. Utvidelse/oppgradering av eksisterende kommunale avløpsanlegg 

2. Utbygging av nye kommunale avløpsanlegg   

3. Oppgradering av private avløpsanlegg 

  

Figur 5: Tiltakssoner  

 

 

https://www.kommunekart.com/?urlid=07177a21b71948778bac3ac71fed8ed0 



   
 

Tabell 1: Inndeling av soner og aktuelle tiltak 

* Områder som har kommunalt avløpsnett og noe private avløpsanlegget. Avløpsanleggene skal utvides og oppgraderes til nye 

lokale rensekrav.  

** Områder som hverken har kommunalt avløpsanlegg eller er planlagt nytt kommunalt avløpsanlegg (i ht Hovedplan avløp). I 

slike områder må eier oppgradere sitt private anlegge ifht nye lokale rensekrav som fastsatt av Frøya kommune 

Områder/Tiltak  Utvidelse og oppgradering av 
eksisterende kommunale 
avløpsanlegg* 

Utbygging av nye 
kommunale avløpsanlegg 

Oppgradering av private 
avløpsanlegg** 
 

Sistranda                                     ×   

Hamarvika                                      ×   

Flatval                                      ×   

Nesset                                     ×   
 
Dyrvik  

Dyrvik boligfelt                                       ×   

Dørvikan                                ×  

Ervika                                                                                     × 

Hellesvika                                           ×  
Strømøya                                           × 

Sørdyrøya                                           × 

 
 
Nordyrøya  

Hola, Båtvika, 
Øyaveien 

                                         × 

Setra                               ×  

Myrhaug og 
Strandaveien 

                                    ×   

Dalasundet og Klubbaveien                                           × 

 
 
Sandvika  

Grindfara                                      ×   

Bremnesveien                                         × 

Sandvika til 
Espensveien 

                                        × 

Espnes Espnesveien                                         × 

Valen                                    ×  

 
Nordskagsvaet 

Nordskaget                                      ×                                  ×                                       × 

Kverva                                     ×                                  ×                                       × 

Måsøval                                   ×                                       × 

Måsøval til Titran                                         × 

Titran                                          × 

Fillingsnes til Flatval                                         × 

Uttian                                          × 

Sula                                                                        ×                                       × 

 
Mausund  

Gårdsøya                                    ×                                   ×  

Måøya                                     ×                                   ×  

Aursøya                                         × 

Andre små øyer                                          × 



   
3.2 Tiltak plan for grønn sone: Utvidelse/oppgradering av eksisterende kommunale og 

private avløpsanlegg 
Med oppgradering menes at anleggene skal utbedres eller erstattes på en slik måte at kravene i lokale 

forurensningsforskrifter tilfredsstilles. Boliger i grønne soner deles inn i tre kategorier. Nedenfor beskrives 

soner med aktuelle tiltak. 

 Boliger som er knyttet til kommunalt avløpsanlegg: Frøya kommune har 14 kommunale 

slamavskillere med tilhørende utslippsledninger og flere kommunale utslippsledninger fra private 

slamavskillere. Hovedplanen for avløp 2017-2027, som ble vedtatt i kommunestyret i januar 2017 

(sak 9/17), viser at tilstanden til mange av de kommunale avløpsanleggene på Frøya er i dårlig 

tilstand og anleggene må oppgraderes i samsvar med nye lokale rensekrav. 

 Randsoner: Boliger som ligger ved eller i nærheten av kommunalt ledningsnett og hvor det kan 

være aktuelt for Frøya kommune å forlenge kommunale vann- og avløpsledninger. Her vil 

kommunen inngå en dialog med beboerne, for å avklare interessen for tilknytning til kommunalt 

avløpsnett. Kommunen skal oppgradere eksisterende avløpsrenseanlegg i samsvar med nye lokale 

rensekrav. Per i dag har ikke kommunen oversikt om hvilke eiendommer som skal knyttes til 

kommunalt nett. Oppgraderingen skal skje områdevis og etter detaljprosjektering vil kommunen 

utarbeide en konkret tilknytningsplan for hvert enkelt område. Faktorer som skal vurderes ved 

tilrettelegging i slike områder er antall bygninger som kan tilknyttes, deres beliggenhet og avstand 

til eksisterende VA-nett samt fallforhold.  

Det vil for disse områdene være en forutsetning at beboerne samarbeider om et felles privat 

avløpsnett fram til kommunalt tilknytningspunkt. Beboerne anbefales å organisere seg i et privat 

avløpslag. Det må også tinglyses avtaler og rettigheter for fremføring og vedlikehold av privat 

ledningsnett på privat grunn. 

 Boliger som ligger langt fra kommunale vann- og avløpsledninger: og hvor det ikke foreligger 

planer om utbygging eller fremføring av ledningsnett i hovedplan for avløp vil få pålegg om 

oppgradering av private avløpsanlegg.  

3.2.1 Handlingsplan for gjennomføring tiltak i grønn sone 

Tiknytning til offentlig VA-nett vil være en stor fordel for samfunnet, og i et langsiktig perspektiv er den 

beste løsningen at flest mulig er tilkoblet kommunal avløpsnett. 

 Kommunen vil gjøre en helhetlig og grundig vurdering av hvilke eiendommer som skal påkobles 

offentlig nett. Dette er avklaringer som er viktig å få på plass før opprydningen i spredte avløp 

innenfor hvert område starter. Det tas sikte på å bygge eventuelle nye kommunale anlegg samtidig 

med oppgradering av private anlegg i samme tiltakssone så langt det er praktisk gjennomførbart.  

 I områder hvor det kommer eller er planlagt nye ledninger vil det ikke komme pålegg fra 

kommunen om oppgradering av private avløpsanlegg, men det vil komme krav om tilknytning til 

kommunalt avløpsnett når dette bygges. I de tilfeller hvor kommunen planlegger fremførelse av 

offentlig avløpsnett til hus/husklynge, skal eiere av berørte eiendommer varsles om at pålegg om 

tilknytning vil bli gitt etter ferdigstillelse eller under fremføring av offentlig avløpsledning.  

 I områder langt fra kommunalt nett vil det bli sendt ut pålegg om utbedring av private 

avløpsanlegg.    



   
 Separate ledninger leder spillvann i en ledning til renseanlegg og overvann i en annen ledning til 

bekk/sjø, eller overvann håndteres lokalt på eiendommen.  

 Trykkavløp vil være en løsning i områder uten selvfall, med større avstand til kommunalt nett, hvor 

flere husstander kan gå sammen om felles pumpe.  

 Plikten for tilkobling til det offentlige avløpsnettet gjelder normalt ikke om man har et godkjent 

privat avløpsanlegg uten synlige feil eller mangler og som ikke er eldre enn 10 år. Det åpnes likevel 

for at kommunen kan bruke skjønn i forhold til forurensning.    

3.2.2 Framdriftsplan 
Fristen for tilknytning til kommunalt avløpsnett vil bli vurdert for hver enkelt sone. Dersom tiltak ikke er 

gjennomført innen en pålagt frist, vil kommunen fatte vedtak om tvangsmulkt i medhold av 

Forurensningsloven § 73.      

3.2.3 Tilknytningskostnader    

Det finnes ingen offentlig tilskuddsordning og derfor må både oppgradering av private 

avløpsanlegg/ledningsnett og tilknytning til kommunalt ledningsnett bekostes av den enkelte huseier. Det 

finnes flere steder i Frøya kommune hvor det kan bli omtrent lik kostnad for anleggseiere å gå sammen 

om å knytte seg til kommunalt avløpsnett, som at hver enkelt oppgraderer/ivaretar sitt eget private 

avløpsanlegg. I områder der det vil være lønnsomt å bygge ut det offentlige avløpsnettet vil anleggseiere 

på sikt få pålegg om tilknytning til offentlig nett via stikkledning. Stikkledning er ledning som går fra huset 

til kommunalt nett. Tilknytningsgebyr for å koble seg til kommunalt avløpsnett fremgår av gjeldene 

gebyrregulativ.  

Kommunen kan, for boliger som ligger i nærheten av VA-nett, kreve at sanitært avløp tilknyttes offentlig 

avløpsledning. Dersom totale kostnader ifm tilkopling til kommunalt nett overstiger kr 125,000, -inkl. mva. 

(beløpets størrelse er foreløpig et forslag som må til politisk behandling) kan eier søke om 

utbedring/oppgradering av avløpsanlegget i stedet for tilknytning til offentlig avløpsnett. Anleggseieren 

må dokumentere totale tilknytningskostnader for f.eks. prosjektering, utstyr, sanering av eksisterende 

slamavskiller/ledninger og anleggsarbeider samt eventuelt anleggsbidrag til kommunen. Inkludert i dette 

beløpet kan også medregnes installasjoner som for eksempel pumpekum etc. samt eventuelle refusjoner 

til andre private dersom det er aktuelt å påkobles annet privat anlegg.  Tilknytningsgebyr, 

saksbehandlingsgebyr og ekstrakostnader for evt. vannledning etc. skal ikke medregnes.  

3.3 Tiltak plan for blå sone: Utbygging av nye kommunale avløpsanlegg  
Blå sone består av to områder:  

1. Områder som har bare kommunalt ledningsnett uten tilhørende renseanlegg, f.eks. Setra, Sula, 

Gårdsøya, Måøya etc.   

2. Områder hvor kommunen har planlagt (jfr. Hovedplan for avløp 2017-2027) å etablere nye 

kommunale avløpsanlegg f.eks. Dørvikan, Grindfara/Sandvika, Sørskaget/Måsøval og Valen      

 

 



   
3.3.1 Handlingsplan for gjennomføring tiltak i blå sone: 

Iht. Hovedplanen for avløp 2017-2027, som ble vedtatt i kommunestyret i januar 2017 (sak 9/17), skal 

kommunen bygge nye kommunale avløpsanlegg som tilfredsstiller nye lokale krav til utslipp.   

3.4 Tiltak plan for lilla sone: Oppgradering av private avløpsanlegg  
Frøya kommune har god oversikt over antall og tilstand av spredte avløpsanlegg i dag.  På Frøya har store 

deler av kommunen spredt bebyggelse. Det er ca. 2000 private avløpsanlegg registrert i Frøya kommune 

inkl. små øyer uten slamtømmeordning. Mange eksisterende avløpsanlegg har dårlig tilstand og 

tilfredsstiller hverken eksisterende eller nye lokale krav til utslipp. Et grovt anslag er at ca. 1400 av dem 

må oppgradere sine private avløpsanlegg og ca. 450 vil tilknyttes kommunalt avløpsanlegg. Stor avstand 

mellom bygninger og avstand til kommunalt avløpsnett gjør at kostnaden ved å legge kommunalt 

avløpsnett på hele Frøya blir for kostbart.  

Systematisk sanering i spredt bebyggelse skjer ved at et område prioriteres og at alle bygninger innen 

området som har ulovlig utslipp får beskjed om å utbedre avløpet, enten ved tilknytning til offentlig avløp 

eller ved å etablere nytt eller oppgradere privat avløpsanlegg. Tilknytning til offentlig avløp er en prioritert 

løsning der det er relevant. Før sanering starter kartlegges framtidig løsning med offentlig anlegg om det 

er planer om nytt offentlig avløp i nær fremtid eller om det er mulig med tilknytning til eksisterende 

ledninger i området. Dersom det er konkrete planer om utbygging av nyanlegg vil bygninger som skal 

tilknyttes anlegget få pålegg om tilknytning. Avløpsanleggene til resterende eiendommer i området 

saneres ved pålegg om tilknytning til eksisterende ledninger eller pålegg om utbedring av privat 

avløpsanlegg. 

Utover saneringsprosjekter er det kommunens strategi å sanere eksisterende private avløpsanlegg i 

tilknytning til byggesaker. I alle byggesaker hvor det gjøres endringer mht innlagt vann i eksisterende 

bygninger, hvor det søkes om tilbygg/påbygg som inneholder rom med innlagt vann, tilbygg/påbygg over 

en viss størrelse eller nybygg/erstatningsbygg, blir det stilt krav om godkjent avløp. Her gjelder samme 

strategi knyttet til valg av avløpsløsning som nevnt i lokale forurensningsforskrifter. Dersom det er mulig 

med tilknytning til offentlig avløp skal det være godkjent avløpsløsning. Hvis det ikke er mulig med 

tilknytning etableres et privat renseanlegg godkjent etter gjeldende regelverk. Dersom det er tiltak på en 

eiendom med flere bygninger stilles det krav til at hele eiendommen må ha godkjent avløp, dvs. at alle 

bygninger med innlagt vann og utslipp av sanitært avløpsvann på eiendommen må ha godkjent 

avløpsanlegg, fortrinnsvis ett felles anlegg.  

Kommunen planlegger nye rensekrav (lokale forskrifter) og da vil følgende renseløsninger ikke være tillatt: 

 Direkte utslipp til terreng eller resipient.  

 Gammel betongtank (Septiktank)   

 Kun slamavskiller i sårbart, moderat og mindre sårbar område  

 Gamle sandfilteranlegg  

 Innlagt vann uten tilfredsstillende avløpsløsning.   

 

  



   

4 Handlingsplan for gjennomføring av tiltak i spredt bebyggelse (lilla sone) 
Handlingsplanen skal gi en beskrivelse av hvordan arbeidet med oppgradering av avløpsanlegget skal 

gjennomføres. Det må også avklares hvilke anlegg som kan bestå. Utbedring av avløpsanleggene som skal 

tilfredsstille nye lokale krav for hele kommunen vil gå over flere år. Det tas sikte på å bygge/utvide 

eventuelle nye kommunale anlegg samtidig med oppgradering av private anlegg i samme tiltakssone.  

4.1. Fremdriftsplan for opprydding i spredt bebyggelse    
Nedenfor er fastsatt en rekkefølge og fremdriftsplan for opprydding i avløp i Frøya kommune. Den er 

basert på en vurdering av resipientene tilstand, brukerinteresser og aktuelle tiltak i hver enkelte område. 

Før kommunen kan gi pålegg om oppgradering av private avløpsanlegg må det være avklart hvilke 

eiendommer som skal knyttes til det eksisterende kommunale avløpsnettet og i hvilke områder det skal 

bygges nye kommunale avløpsanlegg.  

I Hovedplanen for avløp 2017-2027 er det redegjort for områdene hvor kommunen skal utvide og utbygge 

nye kommunale avløpsanlegg. Det vil imidlertid ta tid før kommunen kan komme med detaljprosjektering 

for hvert enkelt område og som samtidig vil avklare hvilke eiendommer som skal knyttes til kommunalt 

avløpsanlegg. Nordskaget, som er vurdert å være mest kritisk utsatt i forhold til brukerinteresser og da 

hovedsakelig med bakgrunn i hensynet til havbruksnæringen, er prioritert først i rekkefølgen. 

Oppgraderingen av private avløpsanlegg vil starte med de områdene (områder i rekkefølge 2 til 8) som 

ikke har kommunalt avløp eller som ikke inngår i Hovedplan for avløp 2017-2027. I slike områder må eier 

oppgradere sitt private anlegg iht. nye lokale rensekrav. Deretter følger områdene (områder i rekkefølge 

9 og 10) hvor kommunen skal utvide og/eller bygge nye kommunale avløpsanlegg. Eiendommer som ikke 

er aktuelle å tilknytte kommunalt avløpsanlegg vil få pålegg om oppgradering av sine private avløpsanlegg. 

Fremdriftsplanen blir laget som et arbeidsverktøy og vil kunne endres underveis hvis det erfares at 

justeringer er nødvendig.    



   
Figur 6: Rekkefølge av områder for oppgradering av avløpsanlegg 

 

https://www.kommunekart.com/?urlid=8cd741a2f543433ca7e0a0b6ac26138e 

  

 

 

 

 

 



   
 

Tabell 2: Fremdriftsplan for oppgradering av avløpsanlegg 

Rekke-
følge 

Soner   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Nordskaget
, Sula 

            

2 Titran              

3 Sandvika, 
Strømøya   

            

4 Sør-  Nord-
dyrøy 

            

5 Uttian, 
Inntian 

            

6 Daløya, 
Haugen  

            

7 Fillingneset
Skards-
vågen 

            

8 Mausund 
(Aursøya) 
Bogøya 

            

9 Sist., Ham., 
Flatv., Nes. 
Valen 

            

10 Mausund, 
Grindfara, 
Dy. ferjekai  

            

11 Resterende 
små øyer  

            

 

4.2 Informasjon til innbyggerne 
For de som må gjøre tiltak på sine private avløpsanlegg for at de skal tilfredsstille nye rensekrav kan dette 

medføre store investeringer. Kommunen vil derfor i forkant gi informasjon om hvorfor tiltak i spredt 

bebyggelse må igangsettes. Informasjonskilder kan være lokalpressen, arrangerte møter i lokalmiljøene, 

utsendelse av informasjonsmateriell, etc. Alle berørte som må gjøre tiltak på sitt private avløpsanlegg vil 

som minimum bli varslet i brevform. Informasjonen som vil bli gitt vil fokusere på hvorfor det er nødvendig 



   
med tiltak og hva som må gjøres. Utfordringene i resipientene skal beskrives, og det skal forklares hvorfor 

det er nødvendig å redusere utslippene fra avløpsanleggene. Det blir også viktig å informere om hvilke 

andre tiltak som blir gjort for å redusere utslipp fra eventuelle andre kilder i kommunen.  

Forvaltningsvirksomheten i kommunen vil samle all informasjon på ett sted slik at det er lett å finne tilbake 

til publisert informasjon. Informasjon som legges ut kan blant annet være generell informasjon om 

kommunes eget regelverk, aktuelle renseløsninger, prosjekterende og utførende, linker til nødvendige 

skjemaer, politiske saker, forskrifter, nyheter mm.    

4.3 Fellesanlegg  
Det stilles krav om fellesanlegg for avløp så fremt det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig og 

forholdene for øvrig ligger til rette for dette. Dette er relativt sett en rimeligere investering for den enkelte 

abonnent og drift og vedlikeholdskostnadene blir lavere. For kommunen som forurensningsmyndighet er 

fellesanlegg å foretrekke av hensyn til både redusert forurensning samt redusert 

arbeidsmengde/håndtering (forvaltning/kontroll/tilsyn) med færre renseanlegg.  Abonnenter bestemmer 

selv tilknytningspunkt og setter avgrensning på område for felles anlegg i hver enkelt sak. Søker må lage 

en teknisk plan (avløpsplan) for felles privat avløpsanlegg. Den tekniske planen legges ved 

utslippssøknaden. Avløpsanlegget skal dimensjoneres for det maksimale antallet eiendommer i området 

som skal tilknyttes fellesanlegget via felles eller privat ledning.  

4.3.1 Flere byggetrinn  

Dersom utbygging er tenkt i flere byggetrinn må søker vise på kart hvilke ledningsstrekk som skal bygges 

i de forskjellige byggetrinnene. Teknisk plan må inneholde dokumentasjon på at anlegget vil ha 

tilfredsstillende funksjon ved alle utbyggingstrinn. 

4.3.2 Erklæringer  

Det kreves erklæringer for følgende forhold: 

 At flere eiere er ansvarlig for at gjeldende vilkår vedrørende privat felles avløpsanlegg blir fulgt  

 At senere utvidet bruk av etablert felles privat vann- og avløpsanlegg blir godkjent av eierne  

 At det er innhentet tillatelse til å legge, drifte/vedlikeholde og skifte ut privat avløpsanlegg på 

andres eiendom 

4.3.3 Eierskap  

Når minst 10 boliger er tilknyttet et fellesanlegg, kan eier(e) søke om at kommunen tar over eierskapet av 

felles del av avløpsanlegget (renseanlegg og utslippsledninger). Dersom Kommunen tar over eierskapet vil 

kommunen bli ansvarlig for drift og vedlikehold, og tilknyttede boliger blir da abonnenter i kommunens 

avløpsordning. Eiendommen er selv eier og driftsansvarlig for stikkledning mellom renseanlegg og bolig 

samt eventuelle installasjoner i denne ledningen som f.eks. pumpestasjon. Forutsetningen for kommunal 

overtagelse er at avløpsanlegget er utført iht kommunale retningslinjer (se punkt 3.3) og at dette avtales 

med kommunen før søknad om utslippstillatelse blir sendt kommunen. Kommunen vil da følge opp 

byggingen av anlegget. Ved overtakelse må de tilknyttede boligeiendommene betale tilknytningsgebyr til 

kommunen iht det til enhver tids gjeldende Gebyrregulativ for Frøya kommune. 



   
Dersom kommunen ikke tar over eierskap av fellesanlegget skal det etableres et selskap som står ansvarlig 

for drift og vedlikehold av avløpsanlegg og utslippsledning. Større private behandlingsanlegg for avløp skal 

organiseres som andelslag eid av brukerne. Selskaps-/sameieavtalen må inneholde informasjon om - hvem 

som deltar i sameiet - hvilke ledninger som inngår i sameiet, herunder hvilke ledninger som eies i fellesskap 

- vedlikeholdsansvaret for ledningene, inklusive en fordelingsnøkkel for kostnadene. Selskaps-

/sameieavtalen skal tinglyses.  

4.4 Finansering og Tilskuddsordning   
Det er anleggseier som er ansvarlig for at avløpsanlegget fungerer tilfredsstillende og må selv dekke hele 

kostnaden med oppgradering av sitt avløpsanlegg. For enkelte med svak økonomi kan kostnadene bli 

uhåndterlige. Kommunen har imidlertid ikke anledning til å frita noen fra pålegg med bakgrunn i den 

økonomiske situasjonen men kommunen kan søke Husbanken om tilpassingstilskudd og startlån til  

økonomisk vanskeligstilte. Midlene tildeles den enkelte av kommunen.  

Dispensasjon ifm oppgradering av avløpsanlegg                                                                                                                                                      

Det vil i særskilte tilfeller bli gitt dispensasjoner. Hva disse innebærer avhenger av hva som ligger til 

grunn i hver enkelt sak. Kommunen vil utarbeide kriterier og retningslinjer for behandling av søknader 

om dispensasjon. 

4.5 Økonomi  
Frøya kommune planlegger å fastsettes ulike rensekrav for ulike områder avhengige av resipientenes 

tilstand. Disse rensekravene er strengere enn dagens krav og medfører at ca. 93 % av de eksisterende 

avløpsanleggene må oppgraderes for å tilfredsstille de nye lokale rensekravene til utslipp. Noen av disse 

abonnentene skal oppgraderes delvis og noen må etablere nye avløpsanlegg. Kostandene vil selvsagt 

derfor variere. Oppgraderingen av avløpsanleggene skal skje områdevis og før kommunen foretar 

detaljprosjektering av hvert enkelt område, er det svært vanskelig å estimere eksakt totalkostnad for 

oppgraderingsarbeidene.  

Et grovt kostnadsoverslag for oppryddingsarbeidene er foretatt. Følgende forutsetninger er lagt til grunn 

for overslaget:  

 Antall boliger som vil få pålegg om oppgradering av private avløpsanlegg: ca. 1400 

 Antall boliger som vil få pålegg om tilkopling til kommunalt nett: ca. 450 

 Kostnadsområde per oppgradert private anlegg: ca. kr. 10-125.000 (gjennomsnitt ca. 50.000). 

 Kostnadsområde per tilkobling til kommunalt nett: ca. kr. 40 -125.000 (gjennomsnitt ca. 90.000). 

Prosjektet med opprydding i mindre avløpsanlegg vil berøre veldig mange anleggseiere i kommunen og gir 

økonomiske utfordringer for både kommunen og berørte anleggseiere. Med utgangspunkt i overnevnte 

gjennomsnittskostnader vil totalkostnaden bli ca. 70 millioner kroner for oppgradering av private 

avløpsanlegg og ca. 40 millioner for tilknytning til kommunalt avløpsanlegg (ordinær tilknytningsgebyr til 

kommunen er da ikke medtatt). 



   
4.6 Frivillig oppgradering av avløpsanlegg 
Den planlagte oppgraderingen av avløpsanleggene skal skje områdevis og kommunen har bestemt 

rekkefølgen av oppryddingsprosessen.  Det forslås at kommunen legger forholdene til rette og motiverer 

folk i spredt bebyggelse hvor kommunen ikke skal etablere kommunale anlegg til uoppfordret å utbedre 

sine avløpsanlegg, fremfor å ta i bruk tvangsmidler slik som pålegg om installasjon av renseanlegg. I forslag 

til ny forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn gis det derfor mulighet til fritak for 

saksbehandlingsgebyr for alle som oppgraderer sitt anlegg før opprydding starter i dette området. Dette 

bør gjelde for hele kommunen, ikke bare de områder med størst prioritert.   

4.7 Kommunen ressursbehov  
Oppryddingen av spredt avløp i et slikt omfang vil være svært ressurskrevende for kommunen når det 

gjelder veiledning og saksbehandling av utslippssøknader. I tillegg vil det være behov for regelmessig 

kontroll av anleggene, samt noe kontroll og oppfølging av anleggene etter en tids drift. 

Antatt ressursbehov i oppryddingsperioden er stipulert til ca. 11 årsverk frem til alle pålegg er avsendt. For 

å gjennomføre hele saneringsplanen tar det ca. 13 årsverk. Det er ca. 1400 private avløpsanlegg som må 

oppgraderes og kommunen kan sannsynligvis ikke greie å behandle mer enn 150 saker pr. år. Kommunen 

vil etablere gode rutiner og systemer for oppfølging av pålegg frem til pålegget er rettet.  

4.7 Valg av renseløsning  
Det finnes flere løsninger for rensing av sanitært avløpsvann. For godkjenning av renseløsning skal 

utslippskrav iht. lokal forurensingsforskrift med retningslinjer oppfylles. Godkjente og mulige 

renseløsninger er beskrevet i lokal forurensingsforskrift.    

4.8  Stille kompetansekrav til utførende, prosjekterende og kontrollerende    
Kommunen kan stille krav til kompetanse når det skal planlegges, prosjekteres og bygges avløpsanlegg og 

disse fremgår av kommunens lokale forurensningsforskrift for avløp.   

4.9  Hvilke tiltak er søknadspliktige? 
 Alle nye utslipp av sanitært avløpsvann, og vesentlig økning av bestående utslipp, er 

søknadspliktig jamfør Forurensingsforskriften § 12-3. Det vil si alt utslipp av avløpsvann der det 

er innlagt vann (tank som har over 25 liter vann), og også der det etableres toalett med 

vannspyling uten at det er innlagt vann (for eksempel vakuumtoalett med utslipp til tett tank).  

 Utslipp av gråvann (vann fra dusj og kjøkken) der det har innlagt vann 

Merk! Alt avløpsvann føres ut av huset kalles utslipp - uansett om det går til infiltrasjon, tett tank eller 

annen løsning.       

4.10 Hvilke tiltak er ikke søknadspliktige? 
 Utslipp av gråvann (vann fra dusj og kjøkken) der det ikke er innlagt vann- det vil si der det ikke 

er ført vann inn via ledning/ rørsystem. Vannet skal bæres inn, og spres ut igjen i terrenget (ikke 

på kun ett bestemt punkt). Det er lov å ha tank inne på maksimalt 25 liter til dette formålet. 

 Biologisk toalett, forbrenningstoalett eller lignende 



   
4.11 Samarbeid med nabokommuner 

 4.11.1 Søndre Fosen nettverksgruppe for spredt avløp  
Frøya kommune har gjennomført kartlegging av spredte avløpsanlegg og tilhørende resipienter. Dette gir 

kommunen en god del erfaring og kunnskap om de faktiske forhold innenfor dette fagfeltet. Kommunen 

samarbeider med kommunene som inngår i Søndre Fosen vannområde (Hitra, Hemne, Agdenes og 

Snillfjord) om redusering av utslipp fra avløp. Dette gir viktig kunnskap om hva andre kommuner gjør for 

å redusere utslipp fra de kommunale og spredte avløpsanleggene og hva landbruket gjør for å redusere 

sine utslipp. Deltagelse i nettverksgruppen gir også muligheter for å kunne videreføre samarbeidet inn på 

tilsynsområdet. Kommunen tar sikte på å kjøre informasjonsmøter i samarbeid med Søndre Fosen 

nettverksgruppe når det arrangeres seminar innenfor dette fagfeltet for lokale entreprenører. Erfaring fra 

andre kommuner som har tilsvarende samarbeid har vist at dette er svært positivt. I slike møter er det 

også viktig å gi god veiledning av mer praktisk art. Blant annet gis informasjon om kommunens eget 

regelverk, aktuelle renseløsninger, renseanleggleverandører, godkjente prosjekterende og hvor man kan 

få svar på fagrettede spørsmål. 

  



   

5 Saksgang 
5.1 Informasjonsmøter med anleggseiere og entreprenører/utførende  
Før kommunen sendes varsel om pålegg vil innbyggerne inviteres til et informasjonsmøte i forbindelse 

med oppgradering av sine renseløsninger. Da gis innbyggerne mulighet til å komme med innspill før de får 

varsel om pålegget. Informasjonsmøter vil være en arena hvor anleggseiere kan få snakket med 

saksbehandlere i kommunen og samtidig knytte kontakter med potensielle leverandører av anlegg og 

tjenester. Informasjonsmateriell som deltakerne kan ta med seg hjem bør være tilgjengelig på møtet 

5.2 Varsel om pålegg  
Varselet gis i samsvar med Forvaltningsloven § 16. Frist for mottaker til å komme med en uttalelse til 

varselet er 3 uker. I varselet skal det gis informasjon om det kommende pålegget, bakgrunn for pålegget 

og opplysninger om videre saksgang. 

5.3 Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg  
På bakgrunn av resultatene av kartleggingen av anleggene i de forskjellige nedbørfelt vil abonnenter som 

ikke tilfredsstiller nye lokale rensekrav, motta pålegg om utbedring. Frøya Kommune benytter 

dataprogrammet «WebGIS avløp» i arbeidet med oppfølgingen av påleggene. For alle pålegg gis det en 

tidsfrist på 2 år.  Frøya kommune bør etablere gode rutiner og systemer for oppfølging av pålegg frem til 

pålegget er oppfylt.  

5.4  Søknad om utslippstillatelse   
Alle nye utslipp, samt rehabilitering av bestående avløpsanlegg og vesentlig økning av bestående utslipp, 

er søknadspliktig i henhold til Plan- og bygningsloven kap. 20. Krav om utslippstillatelse gjelder for bolig og 

fritidshus, bedrifter og andre virksomheter med innlagt vann. En innvendig fast montert tank på inntil 25 

liter går ikke under begrepet innlagt vann. Det er ansvarlig eiers ansvar å fylle ut en fullstendig søknad med 

alle opplysninger kommunen trenger for å kunne behandle søknaden. Et lokalt rørleggerfirma, 

entreprenørfirma eller konsulentfirma kan være behjelpelig med å utarbeide og sende inn søknad til 

kommunen. Kommunen skal behandle søknaden innen 6 uker fra fullstendig søknad med vedlegg er 

mottatt. Dersom søknaden mangler opplysninger eller dokumentasjon, eller det er søkt om unntak fra 

standardkravene i forskriften, vil dette kunne forsinke behandlingen. Det samme gjelder dersom det har 

kommet inn protester fra berørte parter. 

5.5  Varsel om tvangsmulkt/Påminnelse  
Brev med påminnelse om frist for å etterkomme pålegget sendes ut om lag 3 måneder før fristen utløper 

for utbedring av avløpsanlegget. Påminnelse sendes både til de som ikke har søkt om utslippstillatelse, og 

til de som har søkt om utslippstillatelse men der kommunen ikke har fått melding om at anlegget er 

etablert (mottatt søknad om brukstillatelse). Samtidig varsles sanksjoner (tvangsmulkt) dersom pålegget 

ikke etterkommes. 

5.6  Tvangsmulkt  
Vedtak om tvangsmulkt kan fattes med hjemmel i Forurensningslovens § 73 dersom avløpsanlegget ikke 

er oppgradert innen fristens utløp. Tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av loven eller vedtak i 

medhold av loven er oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist 



   
for retting av forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt. Tvangsmulkt kan også fastsettes på 

forhånd og løper da fra eventuell overtredelse tar til. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge 

det ulovlige forhold varer, eller at det forfaller for hver overtredelse. Tvangsmulkt fastsettes som løpende 

mulkt eller engangsmulkt.  

5.7  Klage  
Den avgjørelsen retter seg mot kan klage over vedtaket i henhold til forvaltningsloven § 28. I tillegg kan 

andre personer som saken direkte gjelder eller som har rettslig klageinteresse klage over vedtaket. 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) er første klageinstans ved pålegg om oppgradering, avslag på søknad 

om dispensasjon og vedtak om tvangsmulkt. Klagefristen er tre uker i henhold til fvl. § 29 fra den dagen 

underretningen om vedtaket kom frem til mottaker. Klagen må være postlagt innen fristens utløp. Klager 

som kommer inn etter fristens utløp, blir avvist, hvis det ikke foreligger særlige grunner. Det må derfor 

opplyses om årsaken til forsinkelsen. 

5.8  Byggekontroll av anlegg under bygging eller ved ferdigstillelse 
Kommunen vil gjennomføre byggekontroll på anlegg enten under bygging eller i forbindelse ved 

ferdigstillelse av anlegg. Slik praksis bidrar til at flere anlegg blir bygd riktig samtidig som det gir erfaring til 

aktuelle ansatte om hvordan anlegg skal bygges. Pr. i dag har ikke Frøya kommune ressurser til å 

gjennomføre byggekontroll av alle anlegg som bygges, men det legges opp til obligatorisk byggekontroll 

for noen anleggstyper som f.eks. minirenseanlegg, prefabrikerte infiltrasjonsanlegg, filterbedanlegg og 

etterpoleringsanlegg, fordi dette er anlegg som stiller store krav til prosjekterende og utførende. 

5.9 Tilsyn og kontroll  
Kommunen er forurensningsmyndighet og plikter med dette å utføre tilsyn med anleggene. Dette tilsynet 

omfatter både kontroll av anleggenes ytelse, samt kvalitet på utført service og vedlikehold. Renseeffekten 

for avløpsanlegg vil være avhengig av god drift og service. Kommunene skal føre kontroll med hvordan 

anleggene driftes og avklare behov for tilsyn og kontrollrutiner. 

Årlig rapport til kommunen fra serviceutførende og slamtømmefirma skal gi en kortfattet oversikt over 

status på det enkelte avløpsanlegget. Rapporten danner grunnlag for kommunens videre arbeid med 

avløpsanlegg og bør være et godt utgangspunkt for kommunen til å fastsette hvilke anlegg som krever 

videre oppfølging fra kommunens side og hvilke anlegg kommunen bør prioritere å føre tilsyn med. 

Kommunen bør gi en tilbakemelding til det foretaket som oversender årsrapporten. Anleggseier får ingen 

tilbakemelding på årsrapporten, men på bakgrunn av opplysningene i årsrapporten, kan kommunen følge 

opp anlegget mot anleggseier.  

Kommunen har laget egen tilsynsstrategi som beskriver rutiner for å utføre tilsyn og kontroll av 

avløpsanlegget.   

 



   
5.10 Ulovlighetsoppfølging  
Oppfølging av ulovligheter er et viktig ledd i å sikre at forurensningsloven/forurensningsforskriften følges. 

Oppfølging av ulovlige avløpsanlegg skal gi en preventiv virkning for abonnentene i Frøya kommune, slik 

at omfanget av ulovlige tiltak og utslippsforhold reduseres. 

Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i 

avløpsforskriften og leverandørens anvisninger følges.  

Dersom kommunen gjennom kontroll eller på annen måte avdekker feil, lekkasje og ulovlige utslipp eller 

brudd på denne avløpsforskriften, kan kommunen pålegge eier av avløpsanlegget å sette i verk tiltak for å 

hindre forurensing eller rette feil innen en gitt frist i samsvar med Forurensningsloven § 7. I slike tilfeller 

kan kommunen, dersom ansvarlige ikke iverksetter eventuelle tiltak, fastsette 

ulovlighetsgebyr/overtredelsesgebyr. Tvangsmulkt kan også ilegges   i forbindelse med akutt forurensning. 

Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på dette men gebyret skal sørge for at avløpsanleggene 

ikke fører til forurensning, helseplager eller representere en sikkerhetsrisiko og at alle krav i 

utslippstillatelsen tilfredsstilles. Oppfølging av ulovlige tiltak behandles etter forurensningsloven og 

forurensningsforskriften.  

Tiltaket/anlegget betraktes som ulovlig dersom: 

 Avløpsanlegget er etablert/rehabilitert uten utslippstillatelse  

 Anleggseier ikke følger vilkår som settes i utslippstillatelsen. Avdekkes feil, mangler eller ulovlig 

utslipp blir eier kontaktet og oppfordret til å bringe utslippet til opphør eller rette eventuelle feil 

og mangler.  

 Anleggseier ikke følger pålegg om opphør av ulovlig utslipp innen gitt frist. 

 Avløpsanlegg tas i bruk uten brukstillatelse eller ferdigattest. 

Forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet skal særlig legges vekt og må prioriteres. Kommunen har laget 

egen strategi for oppfølging av ulovligforhold.    

  



   

6 Kommunens virkemidler 
6.1 Juridiske og administrative virkemidler  
Under følger en kort beskrivelse av aktuelle lover og forskrifter som er gjeldende ved opprydding av 

avløpsanlegg i spredt bebyggelse. For detaljer se dokument ‘lover og hjemmel for kommune’.   

6.1.1 Forurensningsloven kapittel 4 

§ 7 om plikt til å unngå forurensning 

Eiendommer med anlegg som ikke oppfyller dagens rensekrav, pålegges oppgradering av sitt anlegg med 

hjemmel i forurensingsloven § 7.  

§ 8 om begrensninger i plikten til å unngå forurensninger 

Vanlig forurensning fra boliger, fritidshus, forretnings- eller forsamlingslokaler, skoler, hoteller og 

lagerbygg ol. er tillatt med mindre det er gitt særlige forskrifter etter § 9. For utslipp av sanitært avløpsvann 

må det likevel søkes om tillatelse med mindre noe annet er bestemt i forskrift. 

§ 11 om tillatelse til forurensning 

Forurensningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til virksomhet som kan medføre forurensning. 

Forurensningsmyndigheten skal om mulig søkes løst for større områder under ett og på grunnlag av 

oversiktsplaner og reguleringsplaner. Hvis virksomheten vil være i strid med endelige planer etter plan- og 

bygningsloven skal forurensningsmyndigheten bare gi tillatelse etter forurensningsloven med samtykke 

fra planmyndigheten. 

§ 18 (endring og omgjøring av tillatelse) 

Når det gjelder eiendommer med utslippstillatelse kan kommunen i medhold av forurensningsloven § 18 

oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle tillatelse tilbake. Kommunen kan etter 

forurensningsloven § 23 beslutte at avløpsvann kan ledes inn i en annens avløpsanlegg. Det er en 

forutsetning at anlegget som får tilknytningen, har godkjent kapasitet som dekker det totale utslippet. 

Vedtaket gir eier av avløpsanlegget plikt til å godta tilknytning. Dersom tilknytningen forutsetter 

framføring av ledning over annen manns grunn, må dette skje gjennom eget ekspropriasjonsvedtak i 

medhold til oreigningsloven, dersom ikke samtykke foreligger.  

§§ 21-26 om krav til utførelse, tilknytning, drift- og vedlikehold og tømming av avløpsanlegg 

Forurensningsforskriften er hjemlet i forurensningsloven og gir bestemmelser om utslipp av sanitært 

avløpsvann. 

§ 46 (aksjoner mot akutt forurensning) 

Oppstår det akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, skal den ansvarlige i samsvar med § 7 

iverksette tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper. 

Ved større tilfeller av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning kan statlig myndighet helt eller 

delvis overta ledelsen av arbeidet med å bekjempe ulykken. Dersom den ansvarlige ikke iverksetter 

tilstrekkelige tiltak, skal vedkommende kommune søke å bekjempe ulykken. Kommunen skal varsle statlig 

forurensningsmyndighet som yter nødvendig bistand.  



   
§ 73. (tvangsmulkt ved forhold i strid med loven) 

For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, kan 

forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten.  

§ 74. (umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten) 

Har forurensningsmyndigheten gitt pålegg i medhold av § 7 fjerde ledd eller § 37 første eller annet ledd 

som ikke etterkommes av den ansvarlige, kan forurensningsmyndigheten sørge for iverksetting av 

pålagte tiltak. 

§ 76 kommunen vurderer å utbedre avløpsledningen for eiers regning 

Kommunen kan etter forurensingsloven § 74 sørge for iverksetting av tiltakene, herunder å bruke, og om 

nødvendig volde skade på eiendom, når det er gitt pålegg som ikke er etterkommet. Kommunen vil kreve 

utgiftene til gjennomføringen refundert av ansvarlig eier, jf. forurensningslovens § 76. 

6.1.2  Forurensningsforskriften  

Forurensningsforskriften er hjemlet i Forurensningsloven og gir i del 4 om avløp bestemmelser om utslipp 

av sanitært avløpsvann. Kommunen har myndighet etter Forurensningsforskriften for avløpsanlegg opp til 

10.000 pe. Forurensningsforskriften kapitel 12 omhandler utslipp fra spredt avløp på mindre enn 50 pe. I 

tillegg er det i Forurensningsforskriften § 12-6 gitt hjemmel til å fastsette lokale forskrifter dersom det er 

nødvendig ut fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte 

kravene i §§ 12-7 til 12-13.  

Lokale avløpsforskrifter  

Frøya kommune planlegger å utarbeide ny lokal forurensingsforskrift for å beskytte vannkvaliteten i sjøen. 

I ny lokale forskrift har kommunen fastsatt strengere og ulike rensekrav for ulike områder.  Denne 

forskriften supplerer reglene i Forurensningsforskriften kapittel 11 og 12, den gir kommunen hjemmel for 

å kreve nødvendig utbedringer samt beskriver krav til renseløsninger for spredt bolig- og fritidsbebyggelse 

i kommunen. Forskriften må sendes til politisk behandling med hjemmel i Forurensningslovens § 9 og 

Forurensningsforskriften § 12-6. Denne forskriften erstatter Forurensningsforskriftens § 12-7 til § 12-13. 

For øvrig gjelder bestemmelsene i Forurensningsforskriften.  

6.1.3 Plan- og bygningsloven  

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. 

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag 

for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar 

med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre 

åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt 

på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell 

utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet 

til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. I plan-og bygningsloven er følgende 

paragrafer mest relevante for avløp: Kap. 19 Dispensasjon, Kap. 20 Søknadsplikt, Kap. 27 Tilknytning til 

infrastruktur, Kap. 30 Krav til særskilte tiltak, Kap. 32 Ulovlighetsoppfølging.    



   
6.1.4 Forvaltningsloven  

Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold 

av lov. Som forvaltningsorgan regnes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune. Privat rettssobjekt 

regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. I 

Forvaltningsloven er følgende paragrafer mest relevante for avløp: § 11 (veiledningsplikt), § 16 

(forhåndsvarsling), § 18 (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter), § 28 (vedtak som 

kan påklages, klageinstans), § 29 (klagefrist), § 30 (når klagen må være fremsatt), § 31 (oversitting av 

klagefristen), § 32 (klagens adressat, form og innhold). 
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Sammendrag 

Sweco Norge har i dette oppdraget befart eksistrende situasjon på alle kommunale 
avløpsanlegg i Frøya kommune. Tilstand er kartlagt, og anlegget er registeret digitalt.  

Det registrerte avløpsnettet er av meget varierende kvalitet, og problemer med inntrengig 
av fremmedvann i avløpsnettet tærer på eksisterende slamavskillere. Det er også 
registrert et behov for strengere krav til entreprenører som utfører VA-arbeider i 
kommunen. Utført sårbarhetsanalyse viser at resipienten utenfor Frøya er stedvis meget 
sårbar. Det er et mål i kommunen om å ha en sjø med god vannkvalitet som sikrer 
industri, fiske og rekreasjon.  

Med bakgrunn i dette er det lagt frem forslag om omfattende oppgradering av det 
kommunale avløpsnettet i kommunen, utarbeidet i samråd med Frøya kommune. Dette er 
samlet i en handlingsplan, vist nedenfor. Det er planlagt å føre flere abonnenter inn på 
det kommunale nettet ved å etablere avskjærende ledninger. Kommunens stedvise 
kuperte topografi gjør det det nødvendig å etablere pumpestasjoner. Ved å samle dagens 
spredte utslipp til kommunalt nett vil Frøya kommune få bedre kontroll på utslippene, 
samt sikre krave til rensing satt i Forurensingsforskriften.  

Det er utredet kostnader for å etablere et renseanlegg for Sistranda og et i Hamarvik, i 
motsetning til å oppgradere dagens slamavskillere. Det er Swecos anbefaling at 
renseanlegg etableres. 

Kostnadene på samlede tiltak er 134 millioner kroner. Et slikt investeringsbehov vil føre til 
endringer i gebyrutviklingen i Frøya kommune, og dette er utredet i samarbeid med 
Envida Momentum. Det er antatt 40 nye abonnenter per år i tiltaksperioden, som følge av 
planlagt utbygging og tilknytning av eksisterende spredt avløp. Tilknytningskostnaden 
forblir konstant, mens årsavgiften økes jevnt ved bruk av fondsmidler. 

 

  HANDLINGSPLAN     

Prioriterings-
nr.  Beskrivelse av tiltak  

Kostnad inkl. 40 
% påslag  Utførelsesår  

1 Sistranda alternativ 1 - Renseanlegg    2017-2019 

  Sanering av eksisterende nett 10 931 000   

  Etablere ny kommunal ledning til Siholmen (inkl. pumpestasjon)  2 441 000   

  
Avskjærende ledning Sistranda-Starrberget (inkl. 
pumpestasjoner) 8 568 000   

  Sistranda renseanlegg Starrberget (inkl. utslippsledning) 18 700 000   

  Totalt               40 640 000    

1 Sistranda alternativ 2 - Slamavskillere   2017-2019 

  Sanering av eksisterende nett  10 931 000   

  Etablere ny kommunal ledning til Siholmen (inkl. pumpestasjon)  2 441 000   

  Utskiftning av slamavskiller Sistranda 1 (inkl. ny utslippsledning) 3 566 000   

  Utskiftning av slamavskiller Rabben 2 (inkl. ny utslippsledning) 906 000   

  Utskiftning av slamavskiller Beinskardet (inkl. ny utslippsledning) 2 446 000   

  Totalt               20 290 000    
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2 Hamarvik alternativ 1 - Renseanlegg    2017-2018 

  Sanering av eksistrende nett  6 032 000   

  Avskjærende ledning (inkl. en pumpestasjon) 5 627 000   

  Silanlegg v/ Hamarvik 1 (inkl. forlengelse av utslippsledning) 16 586 000   

  Pumpestasjon ved Hamarvik 2 1 107 000   

  Totalt               29 352 000    

2 Hamarvik alternativ 2 - Slamavskillere    2017-2018 

  Sanering av eksistrende nett  6 032 000   

  Avskjærende ledning (inkl. en pumpestasjon) 5 118 000   

  Utskiftning av slamavskiller Hamarvik 1 (inkl. ny utslippsledning) 1 928 000   

  Utskiftning av slamavskiller Hamarvik 2 (inkl. ny utslippsledning) 2 131 000   

  Totalt               15 209 000    

3 Nesset    2018-2019 

  Sanering eksistrende nett  1 579 000   

  Utskiftning av slamavskiller (inkl. ny utslippsledning) 2 054 000   

  Avskjærende ledning (inkl. pumpestasjoner)  9 118 000   

  Totalt  12 751 000   

4 Flatval 2   2018 

  Sanering av eksisterende nett  2 957 000   

  
Etablering av slamavskiller (inkl. pumpestasjon og 
utslippsledning)  4 154 000   

  Avskjærende ledning  4 260 000   

  Pumpestasjon (tilkobling fra eks. nett) 1 106 000   

  Totalt  12 477 000   

5 Sula    2019 

  Sanering av eksisterende nett  3 125 000   

  Minirenseanlegg  1 466 000   

  Avskjærende ledning (inkl. pumpestasjon)  1 769 000   

  Totalt  6 360 000   

6 Mausund   2020 

  Sanering av eksisterende nett  1 864 000   

  Etablering av ny slamavskiller (inkl. utslippsledning) 1 886 000   

  Totalt  3 750 000   

7 Dyrøya    2020 

  Sanering av eksisterende nett  154 000   

  Utskiftning av eks. slamavskiller (inkl. ny utslippsledning) 1 270 000   

  Etablering av ny slamavskiller (inkl. utslippsledning) 1 513 000   

  Avskjærende ledning (inkl. pumpestasjoner)  9 794 000   

  Totalt  12 731 000   

8 Dyrvik    2020 

  Etablering av ny slamavskiller (inkl. utslippsledning) 1 683 000   

  Avskjærende ledning med pumpestasjon 6 136 000   

  Totalt  7 819 000   

9 Nordskaget    2019 

  Sanering av eksisterende nett  822 000   

  Utskiftning av slamavskiller v/ Nordskag skole  847 000   

  Utskiftning av slamavskiller v/ industriområdet  784 000   

  Avskjærende ledning  3 228 000   

  Totalt  5 681 000   

10 Flatval 3   2020 

  Utslippsledning  717 000   

  Pumpestasjon  1 106 000   

  Avskjærende ledning  756 000   

  Totalt  2 579 000   
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1 Innledning 

1.1 Generelt 

Frøya kommune har engasjert Sweco Norge AS for å utarbeide Hovedplan for Avløp 
2017-2027. I forkant av planarbeidet har Sweco utført befaringer av det eksisterende 
avløpsnettet på Frøya. Arbeidet har inkludert resipientundersøkelser av marinbiologer. 

I tilbudskonkurransen datert 08.04.2015 var det lagt til grunn behov for å revidere 
forskrifter for regulering av avløp fra private og næring, grunnet rivende utvikling og vekst 
i kommunen. I kommunen finnes det områder der kloakkutslipp forårsaker lokal 
forurensning, siden avløpet føres til sårbare resipienter.  

Samtidig er det betydelig vekst og fiskeoppdrettsnæring i kommunen, som er pådrivere 
for å utvikle en egen hovedplan med klare forskrifter utover Forurensingsforskriftens 
generelle deler. 

Frøya kommunes bidragsytere er Bjørnar Grytvik, Kai Andor Bremnes, Ivar Meland og 
Magne Johansen. 

Swecos bidragsytere er Lise Østlid Bagstevold, Svein Eriksen, Ingrid Rørtveit, Rune 
Skog, Jørgen Øverli og Stig Andersen. 

1.2 Planens formål 

Planen skal beskrive dagens situasjon og sette mål for hvordan avløpssystemet skal 
fungere i fremtiden ut i fra et miljø-, driftssikkerhetsmessig og driftsøkonomisk perspektiv. 
Planen skal vurdere tiltak, handlingsplan og kostnader rundt implementering av disse. 
Resultatet er en temaplan som skal vurderes opp mot kommuneplanen. 

I konkurransegrunnlagets del 1 er det beskrevet at hovedplanen skal gjelde alle 
kommunale og private avløpsanlegg i tettbygde strøk. Dette er revidert til å gjelde alle 
kommunale anlegg, samt private anlegg på Flatval. I konkurransegrunnlagets del 2 er 
kartlegging av øyrekka kun relatert til Sula og Mausundvær. 

1.3 Planhorisont 

Planen gjelder fra 2017 til 2027.  
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2 Rammebetingelser 

2.1 Organisering 

Rammebetingelsene bestemmes av de gjeldende direktiver, lover, forskrifter og 
kommunale vedtak, hvorav de viktigste er presentert nedenfor. Ansvaret for å overholde 
betingelser er ivaretatt av teknisk avdeling ved teknisk sjef Sigrid Hanssen. Bjørnar Gisle 
Grytvik er kommunens VA-ingeniør, og driftsavdelingen består av 4 ansatte. Tidligere har 
vann og avløp vært to adskilte enheter: vannverket for seg selv, og avløp organisert 
sammen med vei og gravplass. Ved planarbeidets oppstart var vann og avløp slått 
sammen i en enhet. Utfordringer med å opprettholde hygieniske barrierer på 
vannrenseanlegget har ført til at avløpspersonell vil bli lokalisert på annet anlegg i 
fremtiden. 

Per i dag drifter kommunen det kommunale avløpsnettet, samt de 14 slamavskillerne eid 
av kommunen. Kommunen har innført tvungen kommunal tømming av alle private 
slamavskillere, som gjennomføres hvert 2.år for boliger og hvert 4.år for 
fritidseiendommer. Utbygging av ny VA-infrastruktur i spredt bebyggelse blir vanligvis 
gjennomført av private utbyggere, hvorpå kommunen tar over eierskapet ved 
ferdigstillelse. 

2.2 EU-direktiv 

Norge er forpliktet til å følge en rekke EU-direktiv gjennom EØS-avtalen. 

EUs rammedirektiv for vann (2000/60/EC) har til hensikt å beskytte våre vannressurser. 
Direktivet fastsetter mål for de land som deltar, og er i Norge implementert i Forskrift om 
rammer for vannforvaltningen. For avløpshåndtering vil det si en målsetning om at 
resipienter skal ha en god miljøtilstand. 

EUs avløpsdirektiv (91/271/EC) omhandler krav til oppsamling, rensing og utslipp av 
avløpsvann i tettbebyggelser, og er i Norge implementert i Forskrift om begrensning av 
forurensing. 

EUs slamdirektiv (86/278 EØF) regulerer bruk av slam i landbruk, og er i Norge 
implementert i Forskrift om organisk gjødsel. 

2.3 Norske lover og forskrifter 

I tillegg til internasjonale bestemmelser, finnes flere relevante norske lover og forskrifter: 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften, FOR-2006-12-15-1446) gir 
rammer for fastsettelse av miljømål, og skal sikre at det utarbeides regionale 
forvaltningsplaner for å oppfylle disse. Miljømålene utarbeides i overenstemmelse med 
nasjonale føringer gitt i plan- og bygningsloven § 6-2. Opplysninger om belastninger fra 
avløpsvann skal samles inn og oppbevares i registeret Forurensing. Registeret over 
beskyttede områder inkluderer områder som er følsomme for næringsstoffer, i henhold til 
Forurensingsforskriften.  
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Norge er delt inn i 11 vannregionmyndigheter. Frøya er en del av Sør-Fosen 
vannområde, underlagt Vannregion Trøndelag med vannregionmyndighet Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. Det er utarbeidet en Regional plan for vannforvaltning i vannregion 
Trøndelag 2016-2021, som skal sikre at målet med Vannforskriften blir oppfylt på lokalt 
nivå.  

Forskrift om begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften, FOR-2004-06-01-931). 
Forurensingsforskriftens del 4 omhandler avløp og har til hensikt å beskytte miljøet mot 
uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann. Her klassifiseres følsomme og mindre 
følsomme områder av vannforekomster, og det settes spesifikke krav til renseeffekt i 
avløpsanlegg. Forskriftenes konsekvenser for Frøya kommune behandles mer detaljert i 
avsnitt 2.4.1 og 5.1.2. 

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, (Vass- og avløpsanleggslova, LOV-2012-03-
16-12) erstatter Vass- og kloakkavgiftslova (LOV-1974-05-31-17), og omhandler 
regulering av offentlige vann- og avløpsanlegg. I hovedsak skal alle nye avløpsanlegg 
eies av kommunen. Private anlegg kan tillates dersom det ligger i uhøvelig avstand til de 
kommunale nettet, eller dersom kostnadene for tilknytning til det kommunale nettet vil 
være uhensiktsmessig store. Loven gir kommunen hjemmel til å sette gebyr fastsatt etter 
en ramme gitt av Klima- og Miljødepartementet. 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling, (Plan- og bygningsloven, LOV-2008-06-27-
71) omhandler infrastruktur, herunder vann- og avløpsnett i kapittel 27. Her ligger krav om 
bortledning av avløpsvann til kommunal ledning, med mindre dette tilfører en 
uforholdsmessig stor kostnad eller andre hensyn må ivaretas. 

Lov om folkehelsearbeid, (Folkehelseloven, LOV-2011-06-24-29) skal sikre at kommunen 
bedriver et miljørettet helsevern. Dette inkluderer bestemmelser for vann og 
vannforsyning.  

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, 
(Internkontrollforskriften, FOR-1996-12-06-1127), legger føring for risikovurderinger som 
følges opp av loggføring av svikt og hendelser på anleggene. Dette gjør det enklere å 
vurdere om avløpsanleggene fyller krav til utslippstillatelse. 

Forskrift om tekniske krav til byggverk, (Byggteknisk forskrift TEK10, FOR-2010-03-26-
489) gir detaljerte krav til prosjektering av vannforsyning og avløpshåndtering for å ivareta 
helse, miljø og sikkerhet. Dette betyr at anlegg skal ha lang levetid, høy driftssikkerhet og 
effektiv drift og vedlikehold. 

Nasjonale mål for vann og helse (2014) gir nye mål for forbedring av vann- og 
avløpsnettet gjennom tiltak som i hovedsak faller under kommunenes ansvarsområde. 

2.4 Regelverk for avløpssektoren – Konsekvenser for Frøya kommune 

Frøya kommune har tidligere fulgt Forurensingsloven §22, plan- og bygningsloven og 
Vass- og kloakkavgiftslova. Denne er opphevet, og har blitt erstattet i 2012 av Lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg (LOV-2012-03-16-12). 
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2.4.1 Forurensningsforskriften og følsomhet  

Kapittel 11 i Forurensingsforskriften omhandler avløp på generell basis. I §11-6 omtales 
områdeinndeling. Det er Klima- og Miljødepartementet som registrerer og klassifiserer 
følsomme områder. Kyststripen fra Lindesnes til Grense Jakobselv er i utgangspunktet 
klassifisert som mindre følsomme områder, og Frøya kommune faller innunder denne 
kategorien. Selv om hovedinndelingen av den norske kyst er grov, er det mulighet for 
nyansering av lokale vannforekomster. I henhold til Vedlegg 1 skal en vannforekomst bli 
registrert som følsom dersom den faller inn under relevante grupper: (…) fjorder og andre 

sjøområder som er eutrofe (…). Vassdrag som munner ut i (…) avstengte viker som har 
liten vannutskiftning, (…) viker, fjorder og andre sjøområder som har dårlig 
vannutskiftning, eller som mottar store mengder næringsstoffer. I slike områder bør fosfor 
fjernes (…) og/eller nitrogen (…) med mindre det påvises at fjerning ikke vil ha noen 

innvirkning på eutrofieringen. 

Krav til utslipp varierer ut i fra følsomme og mindre følsomme områder, og etter utslippets 
størrelse. I kapittel 12 omtales utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og 
lignende, som vil si utslipp på mindre enn 50 pe, gjerne kalt spredt avløp. I kapittel 13 
omtales utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser, mellom 50 og 
10.000 pe, til sjø. Frøya kommune har utslipp som hører under begge kapitlene. 
 
Under følger de to kapitlenes krav til rensing. Både utslipp til følsomt/normalt og mindre 
følsomt område er tatt med, selv om kystlinjen til Frøya kommune er definert som mindre 
følsom.  
 
§ 12-8. Utslipp til følsomt og normalt område (<50 pe) 
Sanitært avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område skal minst etterkomme: 

a) 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger 
brukerinteresser i tilknytning til resipienten, 

b) 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 for resipienter med fare for 
eutrofiering hvor det ikke foreligger brukerinteresser, eller 

c) 60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det verken foreligger 
brukerinteresser eller fare for eutrofiering. 

Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. 
Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå rensing i stedegne 
løsmasser eller tilsvarende. 
 
§ 13-7. Utslipp til følsomt og normalt område (50-10.000 pe til sjø) 
Kommunalt avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område skal minst etterkomme 
90% reduksjon av fosformengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført 
renseanlegget. 
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§ 12-9. Utslipp til mindre følsomt område (<50 pe) 
Sanitært avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område skal ikke forsøple sjø og 
sjøbunn, og minst etterkomme 

a) 20% reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir 
tilført renseanlegget, eller 

b) 180 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi. 
Dersom det kun slippes ut gråvann, kan gråvann med utslipp til sjø slippes urenset til 
resipient. 
 
§ 13-8. Utslipp til mindre følsomt område (50-10.000 pe til sjø) 
Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til 
kapittel 11, skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme 

a) 20% reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir 
tilført renseanlegget, eller 

b) 100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi. 
c) Sil med lysåpning på maks 1mm, eller 
d) Slamavskiller utformet i samsvar med § 13-11. 

 
Nye utslipp, utslipp som økes vesentlig eller renseanlegg som endres vesentlig må 
etterkomme kravet i bokstav a eller b. 
 
§ 12-11. Utslippssted (<50 pe) 
Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at 

a) utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand, 
b) utslipp til elv kun forekommer til elv med helårsavrenning, og 
c) utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser. 

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at 
virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, 
herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann. 
 
§ 13-9. Utslippssted (50-10.000 pe til sjø) 
Utslippsstedet for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres og utformes slik at 
virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, 
herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann. 
 
Den enkelte kommune kan, etter §12-6, fastsette sin egen lokale forskrift. En slik forskrift 
kan eksempelvis overstyre §12-9 Utslipp til mindre følsomt område og kreve lik rensegrad 
som for følsomme områder. Om Klima- og Miljødepartementet endrer 
områdeinndelingen, må eksisterende renseanlegg oppfylle endrede rensekrav innen syv 
år etter endringen.  
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2.4.2 Veiledninger og normdokumenter  

Stiftelsen VA/Miljøblad produserer veiledende normer, tekniske løsninger og 
arbeidsoperasjoner innen VA-fagene. Stiftelsen drifter også nettstedet www.va-norm.no, 
som eies av Norsk Vann. VA-normens oppgave er å tilby en enkel, standardisert oversikt 
over kommunenes krav til VA-tekniske anlegg. Frøya kommune er i gang med å 
utarbeide en felles VA-norm for kystkommuner i Trøndelag. 

2.4.3 Utslippstillatelser og forurensingsmyndighet  

Med en belastning på <10.000 pe og utslipp til sjø, er kommunen selv 
forurensningsmyndighet for alle avløpsanlegg. Forurensningslovens Kapittel 4, §21-§26 
fastslår at forurensningsmyndigheten kan sette nærmere krav til avløpsanlegg. Det er per 
i dag ikke lagt stor vekt på å følge opp avløpsanlegg i kommunen (§11-5 i 
Forurensingsforskriften og Internkontrollforskriften). 

2.5 Befolkningsutvikling og arealbruk i kommunen 

2.5.1 Samfunnsplan 

Frøya kommune har stabilt innbyggertall, og har målsetting om å beholde eller øke 
folketallet. Bosettingsmønsteret med grender ønskes videreført. Mellom 2007 – 2014 var 
det en befolkningsvekst på 12,2 % som skriver seg i stor grad fra økt arbeidsinnvandring.  
Kommunen har lagt til grunn høy nasjonal vekst, og har dermed en høy prognose for 
befolkningsvekst frem mot 2040. (Kommuneplanens samfunnsdel des. 2008). 

I gjennomsnitt gis det byggetillatelser for 15-16 boliger pr. år i Frøya kommune. En 
planperiode på 4 år vil si at planen bør inneholde bortimot 80 nye boligtomter. 80 % av 
nye boliger bygges på strekningen Flatval – Nesset m/Uttian, med størst fokus på 
Sistranda. Det er avsatt mer areal til utbygging enn det som er forventet behov i 
planperioden. Dette er gjort på bakgrunn av at Frøya ønsker å legge til rette for flere 
innbyggere.  

Næringsindustri og andre institusjoner, som bygging av ny innendørs fotballhall og nytt 
helsetun på Sistranda, bidrar også til økt arealbruk. 

Se Vedlegg F for en beregning av fremtidig belastning på avløpsnettet i Frøya kommune. 

2.5.2 Klimatilpasninger 

Det er nødvendig å tilpasse det fremtidige avløpssystemet til de forventede 
klimaendringene. Disse endringene vil føre til høyere gjennomsnittstemperaturer, 
stigende havnivå og mer nedbør. Nedbørsmønsteret vil endre seg slik at intensiteten blir 
større og nedbørsepisodene vil komme hyppigere. Det vil derfor være nødvendig å ta 
hensyn til økt tilrenning og flom ved dimensjonering av overvannssystem og forbedring av 
fellessystem. Økt befolkningsvekst fører til mer fortetting og flere tettere flater, og dermed 
en raskere avrenning.  
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De forventede klimaendringene setter høyere krav til infrastrukturen, det vil være 
nødvendig å planlegge robuste systemer med lang levetid som kan takle endringene på 
en god måte.  

I henhold til NVE rapport 5-2011 skal det i Trøndelag legges til et klimatillegg på 20 % til 
den beregnede flomvannføringen. Dette påslaget blir lagt til for å ta høyde for den 
forventede klimaendringen. For områder ved kysten vil stigende havnivå kunne påvirke 
avløpsnettet nær sjø. Det vil kunne gi mer sjøvanninnlekking og oppstuvning i 
ledningssystemer. Dette bør tas hensyn til i planlegging av slamavskillere og 
avskjærende ledninger nært sjø. 
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3 Tilstand og situasjonsbeskrivelse 

Frøya kommune er en øykommune vest i Sør-Trøndelag. Landarealet i kommunen er på 
241 km2 som omfatter hovedøya Fast-Frøya på 152 km2, og flere tusen mindre øyer og 
holmer. Frøya kommune hadde en befolkning på 4723 ved slutten av andre kvartal 
20151, hvorav flesteparten er fordelt på tettsteder som Sistranda (kommunesenter), 
Hamarvik og Flatval. Ellers er det spredt bebyggelse langs en stor del av kystlinjen på 
hovedøya, samt øysamfunn med fastboende. Frøya kommune er Sør-Trøndelags største 
og viktigste fiskeri- og havbrukskommune, slik at sjøen rundt Frøya spiller en viktig rolle 
for kommunen. Vannutskiftningen varierer rundt om i kommunen. Deler av hovedøya og 
øyriket har stor vannutskiftning, mens på vestsiden av hovedøya er det flere terskelfjorder 
og dårligere strømningsforhold. Sjøresipienten har veldig varierende tilstand, og det er 
flere områder som er kategorisert som meget sårbare. 

Det er 14 kommunale slamavskillere i kommunen med tilhørende utslippsledninger, og 
flere kommunale utslippsledninger fra private septiktanker, heretter kalt det kommunale 
utslippssystemet. Det kommunale avløpsnettet, bestående av separat- og fellesledninger, 
er forsøkt kartlagt ved befaring av de kummer som er kjent for kommunens driftsgruppe.  

Grunnlaget for tilstands- og situasjonsbeskrivelsen er befaring av utslippssystemet og 
avløpssystemet utført av ansatte i Sweco Norge AS sammen med ansatte i Frøya 
kommune over en periode fra juni til september 2015. Vurdering av sjøresipienten er gjort 
basert på en resipientundersøkelse utført av marinbiologer hos Sweco Norge AS.  

I kommunen er det i tillegg en god del spredt avløp, også kalt desentrale avløpsanlegg. 
Desentrale avløpsanlegg karakteriseres ved at belastningen er mindre enn 50 pe, og at 
oppsamling, behandling og sluttdisponering av avløpsvannet foregår lokalt. Det har ikke 
blitt gjort noen helhetlig registering av det spredte avløpet i Frøya kommune. 

Områdene har blitt delt opp etter tilhørighet til de kommunale slamavskillerne. Tilstanden i 
de forskjellige avløpstraseene og slamavskillerne er videre beskrevet. Utfyllende 
befaringsnotater for alle påfølgende anlegg finnes i Vedlegg I.  

3.1 Sistranda 

Generelt 

Sistranda ligger på østkysten av Frøya, og er kommunesentrum med rundt 840 
fastboende. Det antas at det vil være størst befolkningsvekst i dette området de neste 
årene. Det er planlagt flere store utbygginger på Sistranda, blant annet en innendørs 
fotballbane (er under oppføring), nytt helsetun og en mulig stor utvidelse av Blått 
kompetansesenter. 

Beskrivelse av resipientområdet 

                                                      
1 Statistisk sentralbyrå 
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Sjøresipienten utenfor Sistranda er vurdert som meget sårbar lengst inn mot land, og 
gradvis mindre sårbar lengre ut. Det er to fiskeoppdrettsanlegg utenfor Sistranda. I 
sundet mellom Sistranda og Inntian er det stor vannutskiftning og varierende 
strømretningen på grunn av store tidevannsforskjeller. En mer utdypende beskrivelse av 
resipientområdet finnes i vedlegg A. 

Beskrivelse av avløpsområdet  

Sistranda har i dag to kommunale utslippsledninger fra to slamavskillere, kalt Sistranda 1 
og Sistranda 2. Sistranda 1 er plassert nedenfor kulturhuset på Sistranda. Denne ble satt 
i drift i 1991, og betjener hele sentrumsområdet inkl. kulturhuset. Slamavskilleren var 
opprinnelig dimensjonert for 700 pe, men er i dag svært overbelastet. Betongtanken har 
et totalt våtvolum på 100 m3, fordelt på tre kammer som tømmes rundt 2 ganger per år. 
Utløpet er ikke dykket, slik at risiko for slamføring ut i resipient er stor. Ved befaring ble 
det observert høy vannføring inn i slamavskilleren. Dette tyder på inntrenging av 
overvann oppstrøms slamavskilleren, noe som fører til en meget redusert renseeffekt.  

Sistranda 2 er en slamavskiller fra 2015 som betjener området Sistranda Nord (Yttersian) 
samt Blått kompetansesenter. Den ble etablert for å avlaste Sistranda 1. Utførelsen er i 
GRP med tre kammer, og totalt våtvolum på 54 m3. Tankene tømmes 6 ganger per år. 
Ved befaring ble det observert tilfredsstillende slamfunksjon og dykket utløp. 

Det er varierende tilstand på avløpsnettet på Sistranda. I avløpstraseen som går parallelt 
med sjøen fra sør til slamavskilleren Sistranda 1 er det registrert innsig av overvann og 
motfall på ledningen. Flere kummer med åpne stakeluker leder derfor til at store mengder 
fremmedvann går inn på avløpsnettet. I avløpstraseen som går fra nord til Sistranda 2 er 
det også registrert åpne kummer med innsig av overvann, blant annet fra en bekk som 
går parallelt med en avløpsledning. Traseen fra vestre del av Sistranda, inkludert 
kommunehuset, har bedre fallforhold. Deler av strekket er separert, men det er også her 
flere åpne avløpskummer med innsig av overvann. 

Dagens miljøtilstand 

På grunn av inntrenging av overvann og underdimensjonering i forhold til dagens behov 
er det redusert renseeffekt i slamavskilleren Sistranda 1. Det er derfor uakseptabelt mye 
slamflukt fra slamavskilleren.  

Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Sistranda   

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  Egnet  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  

Tabell 1. Arealbruk egnethet ved Sistranda 
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3.2 Beinskardet (og Rabben 1) 

Generelt  

Beinskardet ligger sør for Sistranda, og består hovedsakelig av boliger.  

Beskrivelse av resipientområdet 

Sjøresipienten er vurdert som meget sårbar ved land nedstrøms Beinskardet 
slamavskiller, og gradvis mindre sårbar utover havet. 

Beskrivelse av avløpsområdet 

Den kommunale slamavskilleren på Beinskardet er fra 2013, og betjener deler av det nye 
Beinskardet boligfelt. Tanken er utført i GRP, med dykket utløp og observert god 
funksjon. Slamavskilleren på Beinskardet er dimensjonert for 300 pe, som inkluderer noe 
reservekapasitet for eventuell tilknytning av eksisterende boliger utenfor feltet. Tanken er 
dimensjonert for 2 tømminger pr. år. Utløpsledningen går 160 m ut i sjøen på 20 m 
dybde.  

Avløpsnettet på Beinskardet er ikke befart. I følge kommunen er nettet lagt samtidig med 
slamavskilleren, og er i god stand. Det antas at nye kummer er åpne rennekummer, slik 
som innløpskummen til slamavskilleren. 

Slamavskilleren Rabben 1 er ikke befart, ettersom den skal legges ned i nærmeste 
fremtid. Slamavskilleren betjener boligområdet på Nordrabben, sør for Beinskardet. Den 
ble bygget i 1983, og oppgradert i 1999/2014. Når slamavskilleren legges ned, skal 
avløpet videreføres til Beinskardet. Når boligfeltet er fullt utbygd vil dette føre til en økning 
i slambelastningen som Beinskardet slamavskiller ikke er dimensjonert for. 

Avløpsnettet på Rabben 1 er separert med overvannsnett til bekk, men kvaliteten på 
kummene er varierende. Det er noen åpne rennekummer, men oppstrøms disse er det 
felles overvanns- og avløpskummer av betong uten bunnseksjon. Åpne stakeluker og 
knuste overvannsrør indikerer en del inntrenging av fremmedvann på avløpsnettet. Dette 
vil bli videreført til Beinskardet når Rabben 1 legges ned. 

Dagens miljøtilstand 

Ut i fra observasjoner ser det ut som slamavskilleren Beinskardet fungerer godt. Siden 
utløpet går et stykke ut i sjøen og det er stor vannutskifting i området, kan det antas at det 
er god fordeling av utslippsvannet fra slamavskilleren. 

Dagens situasjon i Rabben 1 er ikke kartlagt, ettersom avløpsnettet skal bli avskjært før 
det videreføres til Beinskardet. 
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Arealbruk egnethet 

 
Brukerinteresser 

Beinskardet   

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  Egnet  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  

Tabell 2. Arealbruk egnethet ved Beinskardet 

3.3 Rabben 2 

Generelt  

Rabben ligger sør for Sistranda. Rabben 2 er en kommunal slamavskiller fra 1999 og 
betjener Rabben boligfelt.  

Beskrivelse av resipientområdet 

Det er stor vannutskiftning i sjøresipienten utenfor Rabben.  

Beskrivelse av avløpsområdet 

Slamavskilleren er dimensjonert for 500 pe. Det er oppgitt en tømmehyppighet på 1 gang 
pr år, men det er usikkert om dette blir gjennomført. Ved befaring ble det registrert stort 
slaminnhold i tanken, og det vil være behov for tømming i nær fremtid. Slamavskilleren er 
en kvadratisk betongtank bestående av 3 kammer med 10 tømmeluker. Flere av lukene 
er ikke sikret, noe som er meget alvorlig med tanke på sikkerhet. Dybden på tanken er 3 
m og lukene er store, slik at dette utgjør en stor sikkerhetsrisiko. 

Avløpsnettet på Rabben2 er ikke befart, men det antas at ledningene ble lagt samtidig 
med slamavskilleren og at kvaliteten dermed er dårlig. Det er antageligvis åpne 
betongkummer uten bunnseksjon.  

Dagens miljøtilstand 

Slamavskilleren er i meget dårlig tilstand. Det er mye slam i utløpskammeret, som viser at 
renseeffekten i slamavskilleren er dårlig. Utløpet er ikke dykket, slik at råkloakk blir ført 
urenset til resipient.  
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Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Rabben 2 

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  Egnet  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Lite egnet Egnet  

Tabell 3. Arealbruk egnethet ved Rabben 2 

3.4 Nordhamarvika 

Generelt  

Nordhamarvika er et næringsområde rundt 2 km sør for Sistranda. Det er en kommunal 
slamavskiller i området og en kommunal pumpestasjon. 

Beskrivelse av resipientområdet 

Det er stor vannutskiftning i sjøresipienten utenfor Nordhamarvika, og i 
resipientvurderingen er området vurdert som mindre sårbart.  

Beskrivelse av avløpsområdet 

Slamavskilleren er fra 2014, og er plassert ved Mesta-anleggsområdet. Den betjener hele 
Nordhamarvika industriområde, i tillegg til 3 boliger ovenfor industriområdet. I tilknytning 
til slamavskilleren er det anlagt en pumpestasjon, på industriområdet omtrent 100 meter 
unna. Pumpestasjonen betjener industriområdet, og pumper avløpsvannet opp til 
slamavskilleren. Anlegget er i god tilstand. 
Avløpsnettet i Nordhamarvika er befart langs fylkesveg 714. Nettet er nytt og i god stand, 
med åpne rennekummer. Det antas lite inntrenging av overvann, men det er uvisst om 
boliger har feilkobling av takvann på avløpsnettet.  
 
Dagens miljøtilstand 

Ut ifra observasjoner av anlegget er det ikke grunnlag for å anta at resipienten er 
overbelastet. I utslippskammeret av slamavskilleren er vannet klart, noe som tyder på en 
tilfredsstillende rensing. 
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Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Nordhamarvika    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Nei  Lite egnet  -  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  

Tabell 4. Arealbruk egnethet ved Nordhamarvika 

3.5 Hamarvik 

Generelt  

Hamarvik er et område som ligger rundt 3 km sør for Sistranda. Området inkluderer et 
industriområde, flere boligfelt og et sykehjem. Det er to kommunale slamavskillere i 
området og tre pumpestasjoner.  

Beskrivelse av resipientområdet 

Sjøresipienten utenfor Hamarvik har stor vannutskiftning. Inne i Hamarvika og 
Hamarvågen er derimot resipienten vurdert som meget sårbar. En mer utfyllende 
beskrivelse av resipientområdet finnes i Vedlegg B. 

Beskrivelse av avløpsområdet 

Slamavskilleren Hamarvik 1 er plassert ved industriområdet i Hamarvikbukta. Denne 
slamavskilleren betjener Hamarvikbakkan, industriområdet i Hamarvik, samt boligfeltet 
nord for Hamarvik. Slamavskilleren besto opprinnelig av en betongtank fra 1980, mens 
det i 1990 ble satt ned en plasttank nedstrøms betongtanken. Problemer med grunnvann 
i området førte til at det i 2014 ble satt ned en egen kum for oppsamling av overvann i 
området. I innløpskummen er det en jevn strøm av vann, noe som tyder på innlekking av 
overvann oppstrøms slamavskilleren. Det er mye slam i første kammer. Ved åpning av 
tømmelukene var det mye lukt fra slamavskilleren, og det ble observert flere døde rotter i 
kamrene. 

Avløpsnettet til Hamarvik 1 er lagt i flere omganger og er dermed av varierende kvalitet. 
Det kan deles inn i 3 områder: 

1) Vest: Pumpeledning fra Nabeita skole om vinteren, langs fylkesveg 716 og ned 
Hammarvik. Dette nettet har noen rennekummer, noen felleskummer med vann 
og avløp, og en del åpne betongkummer uten bunnseksjon hvor det står 
grunnvann. Det antas inntrenging selv om stakelokk er skrudd igjen, 
sannsynligvis fra private kummer. 
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2) Øst: Selvfallsledning fra Djupmyra og ned Samvirkevegen. Her er det lagt 
separatsystem med rennekummer nedstrøms, men det private nettet oppstrøms 
Samvirkevegen har en del eldre kummer i betong uten bunnseksjon. Det private 
avløpsnettet på Djupmyra holder ikke tilfredsstillende kvalitet selv om det ble lagt 
i 2015, og det er problematisk at dette føres til kommunalt nett. 

3) Industriområdet: Ledningene mellom slamavskilleren og pumpekummen inne på 
industriområdet er lagt i nyere tid. Det er store kråkefotkummer og 
separatsystem, og det antas lite inntrenging her. 

Slamavskilleren Hamarvik 2 er fra 1982 og betjener deler av Hamarvik, blant annet 
sykehjemmet. I tillegg til selvfallstrasé fra sykehjemmet, pumpes det avløp fra Hamarvold 
pumpestasjon 1 og 2 til slamavskilleren. Slamavskilleren består av en kvadratisk 
betongtank med 4 kammer. Flere av inspeksjonslukene i slamavskilleren ikke er låst. De 
tre første kamrene er fulle av slam. Det siste kammeret er noenlunde klart, men har ikke 
dykket utløp. Det ligger mye fremmedlegemer i tanken, som sanitetsbind, sjokoladepapir 
og plastposer. Dette gir stor fare for tetning i utløpet. Det er et meget stort behov for 
utbedring av denne slamavskilleren. 

Avløpsnettet som ledes til Hamarvik 2 er delvis befart. Det kommunale nettet fra 
sykehjemmet har mange betongkummer uten bunnseksjon, men stor inntrenging av 
grunnvann. Det nylagte nettet langs Nordhammarveien har rennekummer, men dårlig 
merking og bruk av stigerør. 

Nettet som ledes til pumpestasjonene Hamarvold 1og 2 er separert og med 
rennekummer i god stand. 

Det er også en privat slamavskiller tilknyttet industrimrådet i Hamarvikringen 64. Denne er 
ikke befart eller tatt hensyn til i hovedplanen. 

Dagens miljøtilstand 

Begge slamavskillerne i dette området har dårlig rensegrad, slik at det er mye utslipp av 
lite renset avløpsvann. Det er inntrenging av fremmedvann fra terreng, muligens 
feilkoblinger fra hus, på begge slamavskillerne. 

Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Flatval    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  Egnet  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  

Tabell 5. Arealbruk egnethet ved Hamarvik 
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3.6 Flatval/Nabeita 

Generelt  

Nabeita og Flatval ligger rundt 6 km sør fra Sistranda.  

Beskrivelse av resipientområdet 

Sjøresipienten utenfor Flatval er meget sårbar. Hamnavågen ved Flatval er grunn og har 
lite vannutskiftning. 

Beskrivelse av avløpsområdet 

Den kommunale slamavskilleren på Nabeita er plassert inne på barnehagens uteområde. 
Slamavskilleren er fra 2014 og betjener kun Nabeita skole og barnehage per dags dato, 
men er i tillegg dimensjonert for nytt byggefelt i øst. Slamavskilleren består av glassfiber, 
og har antagelig tre kammer. Tømmelukene på slamavskilleren er ikke mulig å fjerne, noe 
som gjør det vanskelig å få tømt slamavskilleren. Dette er antagelig gjort med tanke på 
sikkerheten til barn som leker i nærheten. Innløpskummen har et jevnt tilsig av klart vann, 
noe som kan antyde feilkobling i anlegget. Nødoverløp fra pumpekummen kan ikke ledes 
til terreng, og går derfor til en lukket tank på rundt 4 m3. Nødoverløpet har ikke vært brukt 
i særlig grad siden pumpekummens oppstartsperiode. Det går to pumpeledninger ut fra 
pumpekummen, hvor den mest brukte ligger lavere i terrenget. Den ligger grunt og går 
vestover gjennom et myrområde som fryser på vinteren. Når røret fryser ledes vannet 
naturlig til den andre pumpeledningen som går østover ned til Hamarvik 1. 

På Flatval er det ikke kommunal slamavskiller, kun en kommunal oppsamlingsledning 
med utslipp ut i Øysanden. Abonnentene i området har private slamavskillere. Kvaliteten 
på rensing er dermed preget av tillit til abonnentenes vedlikehold av sine slamavskillere. 
På Flatval er det mye spredt utslipp. Det er antagelig utslipp av lite renset avløpsvann i 
sjøen rundt Flatval. 

Avløpskummene på Flatval er hovedsakelig gamle betongkummer uten bunnseksjon. Det 
er mye inntrenging av overvann i nettet, og kummene fungerer som drenering av mark.  

Dagens miljøtilstand 

Slamavskilleren på Nabeita er i god tilstand, men personalet ved barnehagen nevner noe 
kloakklukt fra slamavskilleren. I utslippsledningen på Flatval antas det at det er mye 
utslipp av lite renset avløpsvann. I resipientundersøkelsen (Vedlegg G) for Flatval er 
bukta ved Øysand og Hamnavågen «meget sårbare», og et strekk på 300 meter ut til 
Flatøyskjæret «sårbar». Indre del av Flatvalsundet og utenfor Flatøyskjæret er «mindre 
sårbare». 

Det er registrert både kamskjellforekomster og skjellsandforekomster på Flatval. I følge 
resipientrapporten er det også et oppdrettsanlegg på Måøydraga sør for Flatval. Dette 
skal være plassert utenfor «mindre sårbart» område. 

Det er registrert nedslamming i strandsonen på Flatval, omfanget av dette er ikke kjent. 
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Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Flatval    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  Egnet  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  

Tabell 6. Arealbruk egnethet ved Flatval 

3.7 Nordskaget 

Generelt  

Nordskaget ligger på vestsiden av hovedøya. Dette området er preget av industri tilknyttet 
fiskeoppdrett.  

Beskrivelse av resipientområdet 

Utenfor Nordskaget er det en terskelfjord. Utslippsledningen fra Nordskaget går 2,6 km ut 
i sjøen på yttersiden av fjorden. Vannstrømningen i dette området fører vannet innover 
terskelfjorder nordøstover i Frøya, slik at slam og næringsstoffer akkumuleres der.  

Beskrivelse av avløpsområdet 

På Nordskaget er det to kommunale slamavskillere. I tillegg er det en kommunal 
pumpekum som pumper utslippet fra slamavskillerne ut i sjøen. Slamavskilleren som 
betjener Nordskag boligfelt og skole/barnehage er fra 1990. Slamavskilleren var 
opprinnelig dimensjonert for 80 pe, men siden den gang har det vært en økning i 
belastningen. Slamavskilleren er en kvadratisk betongtank som består antagelig av tre 
kammer. Selve slamavskilleren har fem tømmeluker. Det er ikke et dykket utløp fra 
slamavskilleren og ved befaring var det mye slam i utløpskammeret. Dette føres ut av 
slamavskilleren, som betyr at renseeffekten er dårlig.  

Avløpsnettet oppstrøms slamavskilleren er varierende. Flere kummer har både vann og 
avløp, mens andre er separert. Her er avløpskummene hovedsakelig i betong med 
bunnseksjon, men med varierende pakningstetthet. Det er rettløp med gjenskrudde 
stakeluker, som kan være problematisk å vedlikeholde om nettet går tett.  

Slamavskilleren på industriområdet er fra rundt 2010, og betjener i hovedsak 
industriområdet. Slamavskilleren består av tre kammer. I denne slamavskilleren er det 
utfordringer knyttet til høy vannføring. Det ble observert hyppig påslipp av klart 
prosessvann, og driftsdata fra pumpekummen nedstrøms avskilleren viser hyppig 
aktivitet. Den store vannføringen inn i slamavskilleren gir dårlig renseeffekt ved at slam 



  

   

 
 

17(38) 
 

HOVEDPLAN AVLØP 2017-2027  
15.09.2016 
SWECO NORGE AS 
 

 

 

 
 

 

blir dyttet inn i kammer 2 og 3, mot utløpet. Den gradvise renseeffekten slamavskilleren 
er basert på, blir dermed forringet. 

Avløpsnettet oppstrøms industri-slamavskilleren er ikke kartlagt i stor grad. Påslippet fra 
industriområdet er ifølge driftsgruppen uavhengig av ukedag og arbeidstid, men det vites 
ikke hva det skyldes. Nettet er relativt nybygd og har rennekummer, så inntrenging av 
grunnvann er usannsynlig. 

Dagens miljøtilstand 

Det er slamflukt fra begge slamavskillerne slik at det føres slam ut på dypt vann utenfor 
terskelfjorden via pumpeledningen. Avløpsvannet har muligens inntrenging av 
fremmedvann. 

Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Nordskaget     

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Nei  Lite egnet  -  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet 

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  

Tabell 7. Arealbruk egnethet ved Nordskaget 

3.8 Dyrøya 

Generelt  

Dyrøya ligger nord for hovedøya. På Sørdyrøya er det en kommunal slamavskiller. I 
tillegg er det en kommunal utslippsledning øst for fergekaia på Norddyrøya. I resten av 
området er det spredt privat avløp.  

Beskrivelse av resipientområdet 

Sjøresipient utenfor Dyrøya er karakterisert som meget sårbar. Det er store 
kamskjellforekomster og skjellsand utenfor Dyrøya.  

Beskrivelse av avløpsområdet 

Slamavskilleren på Sørdyrøya er fra 1991 og betjenter Dyrøy boligfelt. Slamavskilleren 
består av en kvadratisk betongtank med tre kammer. Slamavskilleren har kun en 
tømmeluke i første kammer, som fører til vanskelig tømming av de andre kammerne. Det 
er ikke dykket utløp i slamavskilleren, som tilsier at slam i siste kammer blir ført videre ut 
av slamavskilleren. Under befaringen var det relativt lite slam i utløpskammeret, som 
tyder på at den gradvise renseeffekten fungerer brukbart.  
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Den kommunale utslippsledningen på Norddyrøya ble etablert i 2015 for å samle opp 
utslippsvann fra eiendommer med private slamavskillere som til da hadde sitt utslipp i 
fjæra.  

Dagens miljøtilstand 

Det er antagelig en del slamflukt fra den kommunale slamavskilleren.  

Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Dyrøya    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  -  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Liten egnet Egnet  

Tabell 8. Arealbruk egnethet ved Dyrøya 

3.9 Nesset 

Generelt  

Nesset ligger på østkysten av hovedøya, rundt 5,5 km nord for Sistranda. Det er en 
kommunal slamavskiller på Nesset, mens de områder som ikke har selvfall hit har spredt 
utslipp.  

Beskrivelse av resipientområdet 

Sjøresipienten utenfor Nesset er karakterisert som sårbar. Ut i fra resipientundersøkelsen 
er det registrert skjellsandforekomster.  

Beskrivelse av avløpsområdet 

Slamavskilleren på Nesset er fra 1986 og betjener boligfeltet på Nesset. Den består av 
tre runde betongkamre med to tømmeluker i hvert kammer. Tilstanden på denne 
slamavskilleren er meget dårlig. I utløpskammeret er det mye slam og utløpet er ikke 
dykket. Under befaringen ble det observert høy føring av klart vann inn i slamavskilleren. 
Dette antas å komme fra inntrenging av fremmedvann oppstrøms i avløpsnettet. I 
avløpstraseen oppstrøms slamavskilleren er det både åpne avløpskummer langs vekk og 
i myr, i tillegg til flere felleskummer for vann og avløp.  

Dagens miljøtilstand 

Slik tilstanden er i dag er det omtrent ingen renseeffekt i slamavskilleren, slik at råkloakk 
går rett ut i sjøen. 

Arealbruk egnethet 
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Brukerinteresser 

Nesset    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Nei  Lite egnet        - 

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  

Tabell 9. Arealbruk egnethet ved Nesset 

3.10 Dyrvik 

Generelt 
Dyrvik ligger rundt 4 km nord for Sistranda. I området er det en kommunal slamavskiller 
som betjener boligfeltet på Dyrvik. I resten av området er det private slamavskillere og 
spredt avløp.   

 
Beskrivelse av resipientområdet 

Området utenfor Dyrvik er karakterisert som sårbar. Det er registrert 
skjellsandforekomster i deler av området utenfor Dyrvik.  

Beskrivelse av avløpsområdet 

Slamavskilleren på Dyrvik er en trekamret glassfibertank. Denne betjener boligfeltet på 
Dyrvik. Tanken er av nyere dato og tilstanden er god, men funksjonen er dårlig. Det ble 
registrert mye lukt og mye slam i utløpskammeret i slamavskilleren. Dette kan skyldes 
uforholdsmessig høy vannføring inn i tanken som følge av inntrenging, og muligens for 
stor helning på selve tanken. Den gradvise renseffekten blir forringet, og slammet mikses 
gjennom alle kamrene. Det er vanskelig å få av lokkene på slamavskilleren. Det er uvisst 
hvor langt ut utslippsledningen går.  

Dagens miljøtilstand 

Det er antageligvis en del slamflukt fra slamavskilleren.  

Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Dyrvik    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Nei  Lite egnet  -  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  
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Tabell 10. Arealbruk egnethet ved Dyrvik 

3.11 Mausundvær 

Generelt  

Mausundvær er en øygruppe nord for høvedøya. Det er ca 190 fastboende, hovedsakelig 
fordelt på Måsøya og Gårdsøya. Det er et stort antall fritidsboliger på Mausundvær, slik at 
det er en betydelig befolkningsvekst i sommerhalvåret.  

Beskrivelse av resipientområdet 

I sundet mellom Måsøya og Gårdsøya er sjøen vurdert som meget sårbar. Nord for 
Måsøya er sjøresipienten sårbar. Det er registeret store kamskjellforekomster utenfor 
Mausund. Det er også fiskemerder plassert rundt øygruppen. 

Beskrivelse av avløpsområdet 

Det er en kommunal slamavskiller fra 80-tallet ved skolen. Det ble også etablert en 
kommunal slamavskiller på Måsøya våren 2016. I tillegg er det flere kommunale 
utslippsledninger, og en kommunal pumpekum tilknyttet disse. Ellers er det spredt avløp. 
Det er lite rensing av avløpet på Mausund.  

Dagens miljøtilstand 

Fra både de kommunale utslippsledningene og det spredte private utslippet blir det ført 
råkloakk ut i sjøresipienten.  

Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Mausundvær    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  Egnet  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Tabell 11. Arealbruk egnethet ved Mausundvær 

3.12 Sula 

Generelt  

Sula er en øygruppe nordvest i Frøya kommune. Her er det ca. 70 fastboende, 
hovedsakelig på øya Store Sula. Det er mange fritidsboliger på Sula, slik at det er en 
betydelig befolkningsvekst deler av året.  

Beskrivelse av resipientområdet 
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Sjøresipienten rundt Sula er meget sårbar. Det har blitt registeret store 
kamskjellforekomster utenfor Sula.  

Beskrivelse av avløpsområdet 

Det er ingen kommunal slamavskiller på Sula, kun to kommunale utslippsledninger. 
Utslippsledningene er synlige i fjæra. Under befaringen var det sterk svovellukt fra det 
ene utslippspunktet. Resten av utslippene på Sula er privat spredt avløp.  

Dagens miljøtilstand 

Det antas at det er liten rensning av avløpet på Sula, slik at råkloakk går direkte ut i 
sjøen.  

Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Sula    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  Egnet  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Tabell 12. Arealbruk egnethet ved Sula 
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4 Mål 

I kommuneplanens samfunnsdel er det beskrevet under kapittelet om natur, miljø og 
klima at Frøya kommune skal ha: 

 Et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, stort naturmangfold og 
trygg matproduksjon.  

 Et rent hav som grunnlag for trygg matproduksjon. 

 En kjemisk og biologisk god tilstand på alt vann innen 2021, ved å utarbeide 
kloakkrammeplan, og kartlegge spredt avløp. 

Hovedformålet med planarbeidet er å foreslå tiltak for avløpssektoren som tilfredsstiller 
kravene som er satt til avløpsanlegg i dag.  
Frøya kommune vil følge opp hovedmålet i EUs rammedirektiv og vannforskriften, sikre 
god miljøtilstand og om nødvendig forbedre tilstanden i kystvann, ferskvann og 
grunnvann. 

4.1 Miljømål 

 Alle avløpsanlegg i kommunen (kommunale og private) skal tilfredsstille 
forurensingsforskriftens krav til utslipp, nevnt i 2.4.1. 

 Fjæresonen i kommunen skal være hygienisk tilfredsstillende for næringsliv, friluftsliv 
og rekreasjon. 

 Alle vassdrag skal ha en vannkvalitet egnet til bading, rekreasjon og sportsfiske. 

 Spredt avløp skal kartlegges, og eventuelle kommunale og private utslipp av sanitært 
avløpsvann til ferskvann skal fjernes. 

4.2 Spesifikke mål 

4.2.1 Kommunale renseanlegg og utslippledninger  

 Frøya kommune skal drifte kommunale renseanlegg og slamavskillere i samsvar med 
godkjente utslippstillatelser.  

 Vurderinger av utslipp skal forankres i miljømål, brukerinteresser og 
resipientvurderinger. 

4.2.2 Ledningsanlegg 

 Det kommunale avløpsnettet skal ha nok kapasitet og være driftssikkert.  

 Ved sanering/etablering av nye avløpsledninger skal det etableres separat system for 
spillvann og overvann. 

 Avløpsnettet skal ha minst mulig lekkasjer og feilkoblinger.  

 Ved legging av nytt ledningsnett skal også eksisterende bebyggelse inkluderes, og 
som hovedregel få pålegg om tilknytning jf. Plan- og bygningsloven, § 27-2, 
tilknytning til infrastruktur. 
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4.2.3 Pumpestasjoner og overløp  

 Pumpestasjonene skal ha en standard og utforming som gir funksjonell og sikker 
drift, og som sikrer helse, miljø og trygghet for driftspersonellet.  

 Kommunen skal ha oversikt over alle overløp på avløpsnettet, samt ha et system for 
å registrere og beregne driftstid for utslipp fra overløp.  

4.2.4 Håndtering av overløp 

 Nye utbyggingsområder skal ikke gi økt problem med flom og utvasking i nedstrøms 
vassdrag, grøfte- eller kanalsystem. 

4.2.5 Påslipp fra verksteder og industri 

 Kommunen skal ha oversikt over alle olje- og fettutskillere, og utarbeide rutiner for 
saksbehandling og tilsyn. 

 Kommunen skal ha oversikt over alle industripåslipp, og ved behov utarbeide 
påslippskrav.  

4.2.6 Kostnader 

 De kommunale avløpsanleggene skal forvaltes kostnadseffektivt, og kostnadene ved 
avløpshandtering skal kunne dokumenteres med nøkkeltall.  

 Kostnadene vedr. investering, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale 
avløpsanlegg skal dekkes av kommunale avløpsgebyr, og skal være selvfinansiert. 
Eksisterende regelverk for VA-gebyrer skal benyttes for selvkostberegninger. 
Gjeldende retningslinjer, H-2140 (utgitt av kommunal- og regiondepartementet 
(KRD)) legges til grunn for beregning av selvkost. I gebyrgrunnlaget inngår 
kapitalkostnader knyttet til nye investeringer og kostnader til administrativ forvalting, 
drift og vedlikehold. 

 Avløpsgebyrene skal holdes på et akseptabelt nivå. Investeringskostnader for nye 
anlegg må derfor kunne dekkes helt eller delvis gjennom refusjonsordninger og 
anleggsbidrag fra både private abonnenter og næringsabonnenter. Dette må vedtas 
politisk. Alle beregninger i denne planen baserer seg imidlertid på 100% kommunal 
finansiering. 

4.2.7 Drift  

 Det skal foreligge faste rutiner for årsrapportering. 

 Kommunens driftspersonell skal ha tilfredsstillende kunnskap og kvalifikasjoner. 
Nødvendig opplæring og kompetanseheving skal prioriteres.  

 Kommunen skal ha en oppdatert database over det kommunale ledningsnettet og 
øvrige kommunale avløpsanlegg, og et oppdatert driftskontrollsystem for 
avløpsanleggene i kommunen.  
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 Ledningsanlegg og tilhørende utstyr skal ha et vedlikehold gjennom året som sikrer 
trygghet og effektive driftsforhold.  

 Det skal være et utskiftingstempo for ledningsanlegg og tilhørende utstyr som sikrer 
en god nok teknisk standard og dimensjonering på avløpsnettet.  

4.2.8 Forhold til kundene 

 Kundene (abonnentene) skal være tilfreds med avløpshåndtering og service i 
organisasjonen. 

 Kundene skal få fullverdige avløpstjenester og service. Informasjon om 
avløpsvirksomheten skal treffe publikums behov.  



  

   

 
 

25(38) 
 

HOVEDPLAN AVLØP 2017-2027  
15.09.2016 
SWECO NORGE AS 
 

 

 

 
 

 

5 Strategi og tiltak 

5.1 Strategi 

5.1.1 Fornyelse av avløpsnett 

Det er mye inntrenging av fremmedvann i kommunale avløpsledninger og slamavskillere. 
Dette skyldes feilkoblinger, dårlige skjøter og rør, samt åpne kummer i høy 
grunnvannstand. Inntrenging fører til redusert renseeffekt i slamavskillere og unødvendig 
pumpedrift. Ved å separere spillvann og overvann vil pumpekostnadene og slitasje på 
pumpe reduseres, samt renseprosessen forbedres. Gamle betongkummer med knuste 
inspeksjonsluker bør erstattes med rennekummer. Registrering og utbedring av 
feilkoblinger fra boliger bør igangsettes. 

5.1.2 Forurensing fra avløpsnett og slamavskillere 

Det er mange av de eksisterende slamavskillerne som i dag har for dårlig renseeffekt. 
Som beskrevet i kapittel 3 er det flere steder der råkloakk går rett ut i sjøen. 
Slamavskillere i kommunen må dokumentere at de minst oppfyller kravene i 
forurensingsforskriftens §12-9 nevnt i 2.4.1.  

Som beskrevet er Frøya kategorisert som mindre følsomt. Kommunen kan ifølge §12-6 
selv sette strengere lokal forskrift begrunnet med resipientenes tilstand. Det må da 
utarbeides krav ut i fra brukerinteresser, eutrofiering m.m. Dette er spesielt relevant for 
Sistranda, hvor et eventuelt nytt renseanlegg må oppfylle strenge krav. Vedlagt 
resipientanalyse kan inngå som en del av grunnlaget for å heve krav til utslipp. 

5.1.3 Spredt bebyggelse 

Det er viktig å få ryddet opp i det spredte utslippet i kommunen. Kunnskap om 
eksisterende utslippspunkter bør dokumenteres og samles for fremtidig arbeid med 
forbedring av avløpsnettet. Kommunen kan også pålegge beboere å etablere 
minirenseanlegg der det ikke er hensiktsmessig å koble seg til det kommunale nettet.  

5.1.4 Regulering og kontroll 

Frøya kommune er i gang med et samarbeid mellom flere mindre kystkommuner om en 
felles VA-norm. Dette er et godt virkemiddel for å oppnå tilfredsstillende kvalitet og 
kontroll på avløpsnettet i kommunen. Det vil gjøre det lettere for kommunen å sette krav 
og konkrete retningslinjer til entreprenører og andre aktører ved prosjektering, utførelse 
og overtagelse av ledningsanlegg.  

5.1.5 Ledningskartverk. Digitalisering 

Kommunen har innført Gemini VA for dokumentasjon av VA-nett. Digitalisering av 
eksisterende anlegg og krav til «som bygget»-dokumentasjon hos entreprenører er viktig 
for å ha et godt oversiktsbilde over nettet. Det er naturlig i oppstartfasen å ha en 
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gjennomgang av alle rutiner ved etablering av ledningskartverket, både dokumentasjon 
på ledninger, driftshendelser og registreringer av kummer. Kommunens ansatte bør 
kurses i bruk av programvaren.  

5.2 Tiltak 

Generell problemstilling 

Formålet med hovedplan for avløp er å sørge for at sjøområder og 
ferskvannsforekomster i Frøya kommune som berøres av avløp får og opprettholder god 
økologisk miljøtilstand. 
 
Planen beskriver de oppgavene kommunen vil arbeide med i planperioden for å nå dette 
målet. Hovedoppgavene er å legge til rette for at det blir bygd ut bærekraftige og gode 
løsninger for oppsamling, rensing og utslipp av avløpsvann og ikke minst tilfredsstille 
rensekrav i gjeldende forurensningsforskrift. 

Resipientundersøkelse 

I forbindelse av utarbeidelse av hovedplan avløp for Frøya kommune er det utført en 
sårbarhetsvurdering av utvalgte resipientområder på Frøya, se Vedlegg G. I 
sårbarhetsanalysene er miljøkarakteristika som dyp, terskler, tidevann, strømforhold og 
eksponering tatt med i vurderingene. Resipientene er delt inn i tre kategorier, meget 
sårbar, sårbar og mindre sårbar. Tiltakene som er presentert i dette kapittelet er blant 
annet basert på resipientundersøkelsen, spesielt når det gjelder plassering av nye 
utslippsledninger. 
 
Saneringsplan 

Det gjøres i dag en del arbeid med gjennomføring av saneringstiltak (utskifting av 
gammelt ledningsanlegg) i ulike områder på Frøya, men det foreligger ingen 
saneringsplaner for noen av områdene enda. Det er viktig at dette blir utført i etterkant av 
hovedplan avløp. I saneringsplanen vil det prioriteres en del tiltak som er integrert i 
hovedplan vann og avløp. 
 
Blant annet er det allerede kjent at det er problemer med innlekking av fremmedvann i 
avløpsanlegget på Sistranda, Flatval, Hamarvik og Nordskaget, og behovet for sanering 
av ledningsnettet er stedvis påtrengende. 
 

Private avløpsanlegg 

Som for kommunale utslipp er det Forurensningsloven og forurensningsforskriften som 
gjelder for utslipp fra private anlegg. Hvilken del av forurensningsforskriften utslippet skal 
reguleres etter avhenger av utslippets størrelse og resipienten som mottar utslippet. 
Dersom utslippet er under 50 pe er kommunen alltid forurensningsmyndighet. 
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Tilknytning til offentlig avløpsnett reguleres av Plan- og bygningsloven og de retningslinjer 
kommunen har vedtatt. Kommunen kan pålegge tilknytning til offentlig avløpsnett for hus 
som ligger i rimelig avstand. 
 
Valg av aktuell avløpsløsning for enkelthus er avhengig av resipient og grunnforhold. 
• Ved utslipp til sjøresipient kan det normalt tillates 3-kamret slamavskiller før utslipp til 
sjø lokalisert minst 2 m under laveste vannstand. 
• Ved utslipp til innlandsvassdrag kreves det normalt 3-kamret slamavskiller med enten 
påfølgende infiltrasjon i stedegne løsmasser eller til elv med helårsavrenning. 
 
Det foreslås at alle private renseanlegg registreres, med eventuelt påfølgende pålegg om 
utbedring dersom forskriftens krav ikke overholdes. Dersom private abonnenter kobler 
seg på kommunal ledning, skal kommunen tilrettelegge påkoblingen i kum, mens 
abonnenten påkoster fremføring til kum. 

5.2.1 Sistranda  

Det foreligger to alternative avløpsløsninger for Sistrandaområdet, utredet i Vedlegg A.  

Alternativ 1: Nytt renseanlegg   

Løsningen innebærer et avskjærende system med pumpestasjoner og nytt renseanlegg, 
inklusive utslippsledning, lokalisert på eksempelvis Starrberget. Eksisterende avløpsnett 
på Sistranda saneres og separeres. Avskjærende ledning og plassering av silanlegget på 
Starrberget er gitt i tegning H203a - H205a i Vedlegg H. 

Alternativ 2: Oppgradering av slamavskillere 

Løsningen innebærer at eksisterende system med slamavskillere beholdes. Eksisterende 
avløpsnett på Sistranda saneres og separeres.  

Ved alternativ 2 foreslås det å utskifte slamavskilleren Sistranda 1 og Rabben 2. Det er 
stor belastning på Beinskardet etter at avløpet fra Rabben 1 ble ført hit. 
Reservekapasiteten er antagelig liten. Det må utredes om tiltak er nødvendig. Tiltakene i 
alt. 2 er vist i tegning H203b - H205b i Vedlegg H. 

I forbindelse med kost-/nyttevurdering for avløpsløsning for Sistranda er det også sett på 
et alternativ 3.  Dette alternativet går ut på å etablere en sentral stor slamavskiller med 
separat slamlager ved Starrberget. Sanering og avskjærende system med overføring til 
renseanlegget inngår i dette alternativet på lik linje med alternativ 1.  

Konklusjon, forslag til avløpsløsning. 

Det anbefales nytt renseanlegg, se Vedlegg A. 
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5.2.2 Hamarvik 

Det foreligger to alternativer for avløpshåndtering på Hamarvik, se Vedlegg B. 

Alternativ 1: Nytt renseanlegg 

Løsningen innebærer å samle avløpet fra Hamarvik 1 og 2 i et silanlegg plassert ved 
Hamarvik 1. Det legges en avskjærende ledning med pumpestasjoner, og eksisterende 
avløpsnett saneres og separeres. Utslippsledning i Kjevika utskiftes med en 300 m lang 
utslippsledning.  

Om det blir aktuelt med renseanlegg i Hamarvik vil det kunne etableres en pumpestasjon 
der eks. slamavskiller Hamarvik 2 (som betjener sykehjemmet) i dag ligger. Forutsetter at 
eks. pumpeledning og pumpestasjoner kan benyttes. Det forutsetter at to av 
pumpestasjonene må vendes slik at avløpet pumpes motsatt retning. Det vil være 
nødvendig å etablere en ny pumpeledningstrase fra Hammarvågen og opp til eks. 
selvfallsledning. 

Avskjærende ledning og plassering av silanlegg er gitt i tegning H206a og H207a i 
Vedlegg H.  

Alternativ 2: Oppgradering av slamavskillere 

Løsningen innebærer at eksisterende system med slamavskillere beholdes. Eksisterende 
avløpsnett på Hamarvik saneres og separeres. Tegning H206b og H207b viser tiltakene 
som er inkludert i alt. 2.  

5.2.3 Nesset 

Det foreslås å etablere avskjærende spillvannsledninger som tar inn avløpet fra spredt 
bebyggelse som overføres til slamavskiller. For å få med flest abonnenter vil det være 
nødvendig å etablere pumpekummer/pumpestasjoner for å få med avløpet. På Nesset er 
det avsatt utbyggingsområder i kommuneplanen. Det vil være nødvendig å skifte ut 
slamavskilleren, og etablere separatsystem ved å sanere den eksisterende 
spillvannsledningen. Forslag til tiltak er gitt i tegning H201.  

5.2.4 Nordskaget 

Det er ønske om å knytte flest mulig abonnenter inn på det kommunale anlegget. Det er 
foreslått å etablere en avskjærende spillvannsledning langs ankomstvegen til 
industriområdet slik at flest mulig abonnenter blir ført ned til eks. slamavskiller på selvfall. 
Slamavskilleren ved industriområdet er i god stand, men det er behov for utbedring av 
feilkobling oppstrøms.  

Det er foreslått utskiftning av eks. slamavskillere. I reguleringsplan for 
Hålahaugan/Kverva boligområde er det vedtatt 17 boligtomter. Dette området kan føres 
med selvfall ned til ny slamavskiller på Nordskaget. Forslag til tiltak er vist i tegning H211.  
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5.2.5 Dyrvik 

Det er en kommunal slamavskiller i området som betjener nytt boligfelt på Dyrvik. Det er 
ønske om å etablere en ny kommunal slamavskiller for å få flest abonnenter inn på et 
kommunalt anlegg. Forslag til plassering av ny slamavskiller og avskjærende 
ledningstrase er vist i H202. 

Det er avsatt byggeareal for boliger som kan fortettes i kommuneplanen. Det vil være 
nødvendig å etablere pumpekummer/pumpestasjoner for å få ført avløpet til ny 
slamavskiller.  

5.2.6 Dyrøya 

På Dyrøya er det en kommunal slamavskiller som betjener Dyrøya boligfelt. Det er planer 
om utbygging i vest. Dette vil føre til økt belastning på eks. slamavskilleren. Det er i tillegg 
foreslått å knytte flere abonnenter til denne slamavskilleren. Forslag til tiltak er vist i 
tegning H210.   

Det er foreslått avskjærende ledningstrase for å få med flest mulig inn på det kommunale 
nettet. Det er foreslått å etablere en ny slamavskiller øst for fergekaia, samt ny kommunal 
utslippsledning. Behovet for denne vil komme an på tilstanden til de private 
slamavskillerne. For å få med flest mulig abonnenter inn på det kommunale nettet vil det 
være nødvendig å etablere flere pumpekummer/pumpestasjoner.  

5.2.7 Flatval 

Tiltak for Flatval er vist i tegning H209. Det er et ønske om å rydde opp i det spredte 
utslippet på Flatval siden dette området er særlig følsomt for utslipp pga liten dybde i 
fjorden. I dette området vil resipientundersøkelsen spille en stor rolle for fremtidige tiltak. 

Det foreslås å etablere ny slamavskiller sør på Øya. Eksisterende avløps- og 
utslippsledning saneres og det etableres ny pumpestasjon på Øysand, som fører alt 
avløp til ny slamavskiller.  

Det foreslås å pumpe avløpet fra Flatval vest for Hamnavågen bort til ny slamavskiller.  

På Øya er det planlagt boligutbygging. Deler av avløpet her kan gå med selvfall ned til 
foreslått slamavskiller, resten må pumpes. 

5.2.8 Sula  

Forslag til tiltak på Sula er vist i tegning H213. Det er foreslått å etablere et 
minirenseanlegg på Sula for å rydde opp i det spredte utslippet. Minirenseanlegg er valgt 
på grunn av meget sårbar sjøresipient.  

5.2.9 Mausund 

Tiltakene på Mausund kommer an på hva den nye slamavskilleren er dimensjonert for. 
Kan være aktuelt å føre flere inn på denne. Det er foreslått å etablere en slamavskiller 
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ved kommunalt utslipp øst for Mausund skole. Dette er vist i tegning H212. Det er behov 
for ny utslippsledning da det eksisterende utløpet går rett ut i fjæra.  

5.3 Forvaltning, drift og vedlikehold 

Norske kommuner forvalter et vann- og avløpssystem med en gjenanskaffelsesverdi på 
ca. 1053 milliarder kroner basert på tall fra Norsk vann i rapport B17/2013. 
Frøya kommune har siden år 2000 investert om lag 15 millioner kroner til avløpssektoren 
som utgjør ca. 75 % av den totale verdien for anleggene. Verdien er beregnet utfra 
investeringskostnader som er gjort på alle de kommunale avløpsanleggene, og omfatter 
slamavskillere, overføringsanlegg, pumpestasjoner og utslippsanlegg. 
Disse gjenanskaffelsesverdiene krever en bærekraftig forvaltning. En bærekraftig 
forvaltning må være både økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig (Norvar, 2006). 
Selv beskjedne effektiviseringer med hensyn til planlegging, drift og vedlikehold av 
avløpssektoren kan føre til relativt store økonomiske besparelser. 
 
Utilsiktet svikt på avløpssektoren, forurensningssituasjoner, strømstans o.l. er mange 
ganger resultatet av mangelfull informasjon. Dette leder igjen til misfornøyde kunder, og 
gir kommunen dårlig rykte som ledningsforvalter og som leverandør av vann- og 
avløpstjenester. 
 
Optimalisering av driften ut fra et økonomisk perspektiv vil være en viktig oppgave for 
Frøya kommune i de nærmeste årene. En fortsatt systematisk registrering av 
anleggsdata og driftsdata vil være en viktig del av internkontrollrutinene, og vil være 
grunnlag for driftsplaner, og planer for sanering/fornyelse – og rehabiliteringsarbeid med 
fokus på reduksjon av driftsutgiftene. 
 
Det er derfor naturlig å se på de ulike leddene som gjelder forvaltning, drift og vedlikehold 
av de kommunale avløpsanleggene i Frøya kommune. 

5.3.1 Driftsavdeling avløp  

Driftsavdelingen for de kommunale avløpsanleggene har ansvaret for den daglige driften 
av pumpestasjoner, slamavskillere og ledningsnettet inkludert driftsovervåking av 
anleggene. 
 
Avdelingen består av følgende kompetanse:  
 

Nr. Utdannelse  Status Kurs Spesialkompetanse Arbeidsoppgaver 
1 Ingeniør Avdelings-

leder Drift 
  Sektorleder 

2 Ingeniør VA-ingeniør   Hovedansvar for 
drift og vedlikehold 
VA, prosjektering, 
prosjektledelse, 
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byggesaksbehandli
ng 

3 Mekaniker Formann  Div. Rørleggerkompetanse Leder av 
driftsavdelingen 

4 Maskinfører Drifts-
operatør  

Div. Rørleggerkompetanse  Daglig 
drift/vedlikehold 
avløpsanlegg  

Tabell 13. Oversikt over dagens kompetanse i driftsavdelingen 

5.3.2 Kommunal eller privat utførelse 

For å forsvare drift og vedlikehold som kommunal oppgave, må kommunen over tid tilby 
både et attraktivt fagmiljø og gode arbeidsbetingelser, og i tillegg må tjenesten være 
økonomisk bærekraftig for kommunen. 
Det legges følgende strategi til grunn for kommunal eller privat utførelse av tjenester i 
Frøya kommune: 

 Beholde nøkkelpersonell innenfor generell VA-drift, både på administrativt og 
operativt nivå, gjennom konkurransedyktige arbeidsbetingelser. 

 Fortsatt tilby personell attraktive arbeids- og prosjektoppgaver som øker 
kompetansen og bidrar til å øke den totale sikkerheten og beredskapen for 
avløpssektoren i Frøya kommune. 

 Fortsatt kjøp av tjenester for gravearbeider ved lekkasjeutbedringer / kloakkstopp 
etc. 

 Fortsatt kjøp av operative tjenester innenfor ulike kompetanseområder som 
elektro, automasjon og prosessteknikk m.m. 

 Begrenset kjøp av administrativ spisskompetanse innenfor utvikling av 
støttesystemer og tilpasning av renseprosesser 

 Fortsatt kjøp av konsulenttjenester for ulike planarbeider vedr. saneringsarbeider, 
oppgradering av avløpsanlegg og lignende. 

 Begrenset kjøp av konsulenttjenester til prosjekteringsoppgaver innenfor drift og 
vedlikehold 

 Samarbeid med andre kommuner om utvikling av felles løsninger, både gjennom  
             Norsk Kommunalteknisk forening, Norsk Vann, og andre samarbeidspartnere. 
 
Kommunen skal ha som mål å opprettholde kompetanse, kapasitet og effektivitet til å 
utføre det grunnleggende drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg. 

5.3.3 Tiltak som gjelder bemanning og kompetanse 

Frøya kommunes tekniske etat har hatt en strategi om at egne mannskaper skal dekke 
de fleste kompetanseområder som kreves innenfor drift i avløpssektoren. 
 
På grunn av manglende kapasitet er det i dag kun èn av VA-avdelingens 4 
driftsoperatører som har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale avløp. For å 
gjennomføre en forsvarlig drift av anleggene er dette ikke akseptabelt. Det forventes også 
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en betydelig økning i utbygging av silanlegg/renseanlegg og avløpspumpestasjoner i 
kommunal regi. Det vil derfor være behov for å utvide avdelingen med minimum en 
driftsoperatør i tillegg til dagens operatør.  
 
Det er rørleggerkompetanse ved avdelingen i dag. Denne kompetansen som er bygget 
opp har resultert i at man har vaktordning med eget kompetent personell (i vaktordningen 
inngår også de øvrige driftsoperatørene som har sine hovedoppgaver innenfor 
vannsektoren) samtidig som man får utført utbedringer ved driftsavbrudd. 
Denne kompetansen ønsker man å beholde ved driftsavdelingen. Følgende forslag til 
driftstiltak er satt opp i den neste planperioden: 
 

Tiltak nr. Kursing og oppbygging av kompetanseområder Kostnad ekskl. mva. 

1 Generelle kunnskaper om avløpsrensing Kr.   50.000,- 
2 ADK - kurs Kr.   35.000,- 

3 Arbeidsvarslingskurs Kr.   30.000,-  
 Sum kursing Kr. 115.000,- 

Tabell 14. Driftstiltak med kostnadsoverslag 
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6 Handlingsplan 

I handlingsplanen legges det opp til en betydelig økning i investeringer knyttet til 
avløpsanlegget i kommunen. Omfanget av de foreslåtte tiltakene anses å være 
nødvendig for å oppfylle pålagte lover og forskrifter, og for å sikre en bærekraftig 
forvaltning av avløpsanlegget i kommunen.  

Det eksisterende avløpsanlegget i kommune har høy alder og er generelt i dårlig tilstand. 
Det er et etterslep på fornying og vedlikehold av avløpsnettet i kommunen. Det er viktig å 
ha en jevnt utskiftning og på et tilstrekkelig nivå.  

Omfattende sanering ansees som nødvendig både for å sikre kapasiteten til avløpsnettet, 
opprettholde ønsket effekt av rensingen av avløpet og redusere driftskostnader.  

Tiltakene, basert på hvert av stedene beskrevet i kap. 5.2, er videre prioritert etter hvilke 
områder som er mest kritisk i forhold til sårbarhet til resipient og behov for utbedringer. 
Utførelsesperioden til hvert av tiltakene er vist i handlingsplanen, gitt i Vedlegg C. 

6.1 Investeringstiltak 

Det er tatt utgangspunkt i sanering av store deler av det eksisterende avløpsnettet. Der 
det i dag er et fellessystem, er det inkludert separering av systemet. Det skilles mellom 
graving i løsmasser og grøfter der det vil være behov for sprenging. Inndeling er gjort 
med bakgrunn i løsmassekart over Frøya kommune, utarbeidet av NGU.  

For å kunne samle opp avløpet fra flest mulig boliger er det foreslått å legge avskjærende 
ledninger. På grunn av kupert terreng vil det være nødvendig å anlegge pumpestasjoner 
for å samle avløpet i et punkt.  

Kostnadsberegninger for hvert områdene er gitt i Vedlegg D. For hvert området er det 
beregnet sanering av eks. avløpsnett og planlagte tiltak. Tabell 15 nedenfor viser kostnad 
fordelt på handlingsplanens tidsramme. 
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Pris på de nye slamavskillere inkluderer tanker, inn- og utløpskummer, grunnarbeid, 
forankring og 10 % i rigg. Ved utskiftning av slamavskillere er det tatt høyde for behov for 
nye utslippsledninger. Det er lite kunnskap om tilstanden til mange av de eksisterende 
utslippsledningene. I kostnadsberegningene er det antatt at disse har behov for 
utskiftning. Det er medregnet en lengde på 300 m på hver av utslippsledningene.   

Utløpsledningene bør ligge utenfor sårbarhetsområdet som er angitt i kart fra 
resipientvurderinger i Vedlegg G. Nødvendig lengde vil avhenge av tilstanden til 
resipienten og bunnfauna i sjøen.  En nærmere undersøkelse av resipienten og 
bunnfauna i sjøen bør utføres, slik at en har et bedre beslutningsgrunnlag for lengde og 
dybde av utslippsledningene. 

Entreprenørpriser for saneringsarbeid er basert delvis på enhetspriser mottatt fra Frøya 
kommune, men også erfaringspriser for tilsvarende anlegg.  

Alle entreprenørkostnader er i tillegg økt med 40 %. Tillegget omfatter: 

 rigging 

 planlegging og prosjektledelse 

 byggeledelse  

 uforutsett 

Total kostnader = entreprenørkostnader + 40 % er definert som prosjektkostnader.  

Driftskostnadene er ikke medtatt. 

  Kostnad inkludert 40% påslag, fordelt på år   

Sted 2017 2018 2019 2020 Sum 

Sistranda Alternativ 1  kr 13 546 667   kr 13 546 667   kr 13 546 667     kr   40 600 000  

Hamarvik alternativ 1  kr 14 676 000   kr 14 676 000       kr   29 400 000  

Nesset    kr   6 375 500   kr   6 375 500     kr   12 800 000  

Flatval 1    kr 12 477 000       kr   12 500 000  

Sula      kr   6 360 000     kr     6 400 000  

Mausund        kr   3 750 000   kr     3 800 000  

Dyrøya        kr 12 731 000   kr   12 700 000  

Dyrvik        kr   7 819 000   kr     7 800 000  

Nordskaget      kr   5 681 000     kr     5 700 000  

Flatval 2        kr   2 579 000   kr     2 600 000  

            

Sum  kr 28 220 000   kr 47 080 000   kr 32 000 000   kr 26 880 000   kr 134 180 000  

Tabell 15: Samlede kostnader 
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På Sistranda og Hamarvik er det utarbeidet en saneringsplan, der hvert ledningsstrekk er 
nummerert i henhold til tegningene (Tegningsserie H30X i Vedlegg H).  

Tiltakene er inndelt i nummer som referer til kostnadsoverslaget og tegningene 
(Tegningsserie H20X i Vedlegg H). Dette bidrar til en oversiktlig fremvisning av hvert 
tiltak, og gjør det enklere å gjøre endringer på et strekk.  

Det er utarbeidet en kost-/nyttevurdering for Sistranda og Hamarvik med bakgrunn i de to 
alternativene. Disse er vedlagt i Vedlegg A og Vedlegg B. Som disse vedleggene viser, 
anbefales det å anlegge silanlegg for både Sistranda og Hamarvik. Kostnadsberegningen 
er basert på denne anbefalingen, og for andre alternativ vises det til Vedlegg D. 
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7 Gebyrutvikling 

Generelt 

Det vil være utfordrende å øke investeringsomfanget slik som er foreslått, både med 
hensyn til kapasitet innad i kommunen og i markedet av entreprenører og andre aktører. I 
planperioden ligger det en rekke store kostnadskrevende prosjekter.  

Beregninger av framtidig gebyrgrunnlag skal baseres på investeringer i den skisserte 
handlingsplanen. Gebyrgrunnlaget for avløp påvirkes betydelig av økte kapitalkostnader 
som følge av investeringer i handlingsplanen. 

Det er forutsatt at avløpssektoren skal være en økonomisk selvstendig sektor. Det vil si at 
inntektene fra avløpsgebyret skal dekke utgifter til drift og kapitalkostnader.  

Bestemmelsene om beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyrer er nå tatt inn 
som eget i kapittel (kap.16) i forurensningsforskriften. 

Forutsetninger 

Kapitalkostnadene er beregnet med bakgrunn i Forskrift H-2140 ”Retningslinjer for 

beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester” utgitt av kommunal- og 
regionaldepartementet, januar 2003.  

Avskrivning av investeringsprosjektene er i henhold til KOSTRA med serielån med 5,20, 
40 og 50 års avskrivningstid avhengig av type investering. 

Kapitalkostnadene skal beregnes med utgangspunkt i en kalkylerente på 1,60 %.  

Årlige kapitalkostnader består av to elementer: 

 Avskrivningskostnader 

 Kalkulatoriske renter (kalkylerente)  
 
Investeringene i hovedplanen er i sin helhet lagt inn med 40 års avskrivningstid, 
tilsvarende ledningsanlegg. 

Det er benyttet lineære avskrivninger over avskrivningsperioden. Kalkylerenten er holdt 
uendret i hele perioden på 1,60% inkludert påslaget på 0,50 %. 

Gebyrendringen fra 2017 til 2020 er manuelt overstyrt for å unngå selvkostmodellens 
foreslåtte reduksjon i 2017.  Dette ble gjort i samråd med kommunen i budsjettmøtet 
(firma Envida Momentum) 23. august og har ikke blitt endret på i analysen.   

Driftskostnader 

Driftskostnader for 2016 er en prognose for året som er gjennomgått av kommunen 
sammen med firma Envidan Momentum i budsjettmøte 23. august. 

Alle driftskostnadene er ilagt en årlig %-vis økning: 

 Inflasjon lønnsutgifter: 4,00 % 

 Inflasjon øvrige utgifter: 2,5 % 
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Kostnadsdekning / avgiftsberegning etc.   

Handlingsplanen for Frøya kommune 2017 – 2027 er lagt til grunn for 
kostnadsberegningene for avløpsområdet. 

Forutsetning for beregningene: 

 Inntekter fra avløpsgebyr for år 2016 

 Eksisterende drift reguleres  

 Opplånte midler pr 2016 

 Låneopptak følger investeringene i hovedplanen 

 Allerede opplånte midler brukes til å jevne ut avgiftsøkningene (fondsavsetninger 
/ bruk av fond) 

 Beregningene er utført med henblikk på å få en jevn gebyrutvikling 

Investeringer i hovedplanen er i henhold til handlingsplanen tenkt utført i perioden fra og 
med 2017 til og med 2020. Tabellen under omfatter denne tidsperioden.  

 

Element / år 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Investeringer i hovedplanen Kr 9.470.000 Kr 28.220.000  Kr 47.080.000 Kr   32.000.000 Kr  26.800.000 

Økning i driftskostnader Kr      20.000 Kr      740.000 Kr      160.000 Kr     1.500.000 Kr       140.000 

Sum økning i årskostnader Kr    200.000 Kr   1.350.000 Kr   1.455.000 Kr     3.280.000 Kr    1.370.000 

Bruk avkastninger / fond Kr 1.175.000 Kr      815.000 Kr      755.000 Kr –  1.395.000 Kr – 1.495.000 

Beholdning i fond Kr 1.673.893 Kr   2.490.049 Kr   3.244.143 Kr     1.847.430 Kr        353.163 

Samlede kostnader Kr 2.940.000 Kr   4.185.000 Kr   5.565.000 Kr     8.430.000 Kr      9.775.000 

Tabell 16. Investeringer 2017 - 2020 

Forklaring til tabell: 

1. Investeringer iht. hovedplan avløp: Investeringene er hentet fra de enkelte tiltak 
fordelt på det enkelte år der er planlagt gjennomført.  

2. Økning av kostnader iht. hovedplan: Kostnadene består av økte kapital- og 
driftskostnader som følge av investeringene i det enkelte år. 

3. Bruk av fond (opplånte midler): Opplånte midler (fondsavsetninger) brukes for å 
utjevne økte årskostnader som følge av store investeringer først i perioden.  
Fondet gjenoppbygges mot utgangen av 10-års perioden. 

4. Beholdning fond (opplånte midler): Raden viser balansen av fondsmidler.  
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Kommunale avgifter 

Avgiftsnivået må gjenspeile investeringskostnadene og driftskostnadene over tid. I 
oppstillingen under viser en årlig inndekning og økning av gebyrnivå samme år som 
investeringer foretas.  

Element / år 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Sum årskostnader og driftskostnader 

     

Antall abonnenter    *) 935 975 1015 1055 1095 

Tilknytningsavgift Kr 7.150 Kr 7.150 Kr 7.150 Kr 7.150 Kr 7.150 

Årsavgift bolig < 60 m2 Kr 2.596 Kr 2.854 Kr 3.139 Kr 3.349 Kr 3.650 

Årsavgift bolig > 60 m2 Kr 4.376 Kr 4.812 Kr 5.292 Kr 5.646 Kr 6.154 

Årsavgift fritidshus / hytte Kr 3.450 Kr 3.793 Kr 4.171 Kr 4.450 Kr 4.850 

Dekningsgrad av gebyrer >100 % >100% <100% <100% 100% 

Tabell 17. Avgiftsnivå 2016-2020 

*) Det er antatt en økning på 40 abonnenter hvert år  
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