
FRØYA KOMMUNE 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
 

Hovedutvalg for forvaltning: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 

Frøya herredshus 

Møtedato: 
24.10.2013 

Møtetid: 
09.00 - 12.15 

Av utvalgets medlemmer møtte 

7 av 7  

Fra og med sak:  84/13 

Til og med sak:  92/13 

 

 

Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011 - 2015 

 
Ap, H: 

Heidi Glørstad Nielsen, leder 

Frode Reppe, nestleder 

Gunn Heidi Hallaren 

Pål Terje Bekken 

Frp, V og Sp: 

Ellinor Holm 

Aleksander Søreng 

Lillian Holm 

 

Faste representanter med forfall: 

 
 Ap, H: 

Heidi Glørstad Nielsen 

Frp, V og Sp: 

Aleksander Søreng 

 

Vararepresentanter som møtte: 

 
Ap, H: 

Ann Kristin Kristoffersen 

Frp, V og Sp: 

Jorunn Skarsvåg 

 

Merknader: 

 
1. Møtet ble satt kl. 11.00 etter befaring på Dahløya vedr. sak 85/13. 

2. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

Underskrift: 
 

 

 

Frode Reppe Pål Terje Bekken 

nestleder Protokollunderskriver 

 

 

 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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84/13  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.09.13  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 19.09.13 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 19.09.13 godkjennes som framlagt. 

 

  

85/13  

GNR 3  BNR 150 KLAGE PÅ VEDTAK FORBUD MOT TILTAK MV. LANGS SJØ OG VASSDRAG 

 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes i påvente av nye utspill fra partene.  

 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalgets behandling i møte 24.10.13: 

 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

«Saken utsettes i påvente av nye utspill fra partene. « 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalg for forvaltning vedtar å fastholde administrasjonens vedtak av 13.06.2013 

2. Saken oversendes fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

  

86/13  

RORBUANLEGG PÅ STABBEN PÅ TITRAN - SLUTTBEHANDLING  

 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Titran rorbuer med plankart og 

planbestemmelser datert 22.10.2010. 

2. Det settes vilkår om at det i planbestemmelsene under punkt 2, Samferdsel og teknisk infrastruktur, 

tilføyes et punkt 2.3, « avfall fra gjester på rorbuanlegget skal håndteres i egne avfallsbeholdere ved 

utleieenhetene».  

3. Vedtaket er fattet i medhold til plan- og bygningslovens § 12-12. 

 

Enstemmig. 

 

Innstilling: 

 

1. Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Titran rorbuer med plankart og 

planbestemmelser datert 22.10.2010. 

2. Det settes vilkår om at det i planbestemmelsene under punkt 2, Samferdsel og teknisk infrastruktur, tilføyes 

et punkt 2.3, « avfall fra gjester på rorbuanlegget skal håndteres i egne avfallsbeholdere ved 

utleieenhetene».  

3. Vedtaket er fattet i medhold til plan- og bygningslovens § 12-12. 
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87/13  

GNR 1  BNR 53   DELINGSAK -  NESSET - 7268 TITRAN  

 

 

Vedtak: 

 

1. Søker gis dispensasjon til fradeling og bygging av vei på eiendommen 1/53.  

2. Det settes vilkår om at eiendommene 1/65, 1/85, 1/281, 1/53 og 1/264 får benytte seg av veien.  

3. Vedtaket fattes i medhold til pbl § 19-2 og begrunnes med at tiltaket vil gi en mer trafikksikker 

adkomst til eiendommen og vil ikke vesentlig tilsidesette hensynene bak planen. 

4. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år, faller dispensasjonen bort. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søker gis dispensasjon til fradeling og bygging av vei på eiendommen 1/53.  

2. Det settes vilkår om at eiendommene 1/65, 1/85, 1/281, 1/53 og 1/264 får benytte seg av veien.  

3. Vedtaket fattes i medhold til pbl § 19-2 og begrunnes med at tiltaket vil gi en mer trafikksikker adkomst til 

eiendommen og vil ikke vesentlig tilsidesette hensynene bak planen. 

4. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år, faller dispensasjonen bort. 

 

  

88/13  

GNR 21 BNR 5 DISPENSASJON TIL SJØHUS- ØKT BYA  

 

 

Vedtak: 

 

1. Søker gis dispensasjon til oppføring av et sjøhus på inntil 300 m
2
 på eiendommen 21/5. 

2. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningsloven § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke 

tilsidesetter hensynene bak planen.  

3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtaks dato, faller dispensasjonen bort. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søker gis dispensasjon til oppføring av et sjøhus på inntil 300 m
2
 på eiendommen 21/5. 

2. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningsloven § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke tilsidesetter 

hensynene bak planen.  

3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtaks dato, faller dispensasjonen bort. 

 

  

89/13  

GNR 42  BNR 4   TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT SØKNAD 

 

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget ser det ikke nødvendig å legge ut ny flytebrygge når det er en eksisterende flytebrygge på 

Sauholmen.  

Vi anmoder om at oppsitterne på øya blir enige om en løsning, og evt. oppgraderer den eksisterende 

flytebrygge. 

Det forutsettes at den eksisterende flytebrygge blir omsøkt. 

Frøya Kommune forventer en søknad om godkjenning av felles flytebrygge på Sauholmen, og senest 

innen 01.06.14. 

 

Enstemmig. 
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Hovedutvalgets behandling i møte 24.10.13: 

 

Repr. Lillian Holm ba om at hennes habilitet blir vurdert grunnet nært slektskap.  

Repr. Holm ble enstemmig kjent inhabil i sakens behanling. 

 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

«Hovedutvalget ser det ikke nødvendig å legge ut ny flytebrygge når det er en eksisterende flytebrygge på 

Sauholmen.  

Vi anmoder om at oppsitterne på øya blir enige om en løsning, og evt. oppgraderer den eksisterende flytebrygge. 

Det forutsettes at den eksisterende flytebrygge blir omsøkt. 

Frøya Kommune forventer en søknad om godkjenning av felles flytebrygge på Sauholmen, og senest innen 

01.06.14.» 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 til oppføring av flytebrygge som 

beskrevet i søknad på eiendommen 42/4 på Sauholmen. 

2. Det forutsettes at den gamle flytebryggen som ligger på eiendommen fjernes, og at de gnr og bnr som er 

nevnt får tilgang til den nye flytebrygga. 

3. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningsloven § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vesentlig 

tilsidesetter hensynene bak kommuneplanen og strandsonelovgivningen. 

4. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år, faller dispensasjonen bort.  

 

  

90/13  

RAPPORT VEDR. SKJENKEKONTROLLER UTFØRT 09.-10.08.2013  

 

 

Vedtak: 

 

Rapport fra Nordfjeldske kontroll datert 9-10/8-13 tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapport fra Nordfjeldske kontroll datert 9-10/8-13 tas til orientering 

 

  

91/13  

SØKNAD OM TRANSPORTSTØTTE I FORBINDELSE MED SKJENKE- OG 

RØYKEKONTROLLER UNDER MC-TREFF OG FRØYA FESTIVAL 2013 

 

 

Vedtak: 

 

Søknad om transportstøtte i forbindelse skjenke- og røykekontroller under MC-treff og Frøyafestival 

2013 avslås. Ekstra utgifter til transport må være med som eget punkt til forhandlinger om ny avtale. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om transportstøtte i forbindelse skjenke- og røykekontroller under MC-treff og Frøyafestival 2013 

avslås. Ekstra utgifter til transport må være med som eget punkt til forhandlinger om ny avtale. 
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92/13  

ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE  

 

 

Hovedutvalget synes det er vanskelig at rådmannen ikke er til stede på møtet. Dette bør ikke skje for ettertiden   

da det er vanskelig å få svar på spørsmål under orienteringer/spørrerunden. 

 

Repr. Ann Kristin Kristoffersen: Den nye dypvannskaia på Nordhammer næringspark er ikke merket med lys.  

Ønsker svar på dette snarest. 

 

 

  


