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1.Planområdet 

 
Figur 1. Oversiktskart 

 

Figur 2. Avmerket planområde 

Planområdet 
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2.Gjeldende planstatus og føringer 

 

 
Figur 3. Utsnitt kommuneplan for Frøya 

 

Nasjonale og regionale føringer 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 

Statlige planretningslinjer for barns interesser i planleggingen 

Universell utforming 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging  

Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

 

Kommunale føringer 

Kommuneplanens arealdel vedtatt 23.10.19 

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 18.06.2015 
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3. Beskrivelse av planforslaget 

3.1 Arealformål 

4. Hensikten med planen 
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Figur 4. Reguleringsplankart datert 29.05.20 

 

5. Planprosessen 
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Trønderenergi 14.12.17 Skriver at det må tas høyde for tomt til 
nettstasjon sentralt i boligfeltet. Størrelse 
tomt: 3*4 meter. 

Inntas i 
planbestemmelsene at 
nettstasjon kan plasseres 
innenfor planområdet. 
Plassering avklares i 
byggesak. 

Trøndelag 
fylkeskommune 

05.12.17, 
07.05.18 

Fylkeskommunen varslet behov for 
innledende befaring for å avklare evt. behov 
for arkeologisk registrering i planområdet. 
Befaring ble gjennomført den 23.04.18 og 
det ble konkludert med at det ikke vil være 
behov for ytterligere registrering her. 
 
Skriver at planen utfordrer både 
kommuneplanens arealdel, byggegrense 
langs fylkesvei og bygge- og deleforbudet i 
100-meters beltet langs sjøen. 
Mener at det bør satses på konsentrert 
bosetting i tilknytning til eksisterende 
bomiljø og servicetilbud. Viser i den 
forbindelse til Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal og 
transportplanlegging. Ut fra 
trafikksikkerhetsmessige hensyn vurderes 
det som lite ønskelig at en stort sett bare har 
fylkesveien å forholde seg til ved ferdsel 
mellom naboene og tettstedsfunksjonene. 
Mener foreslått utbygging vil endre 
landskapet vesentlig pga. at tomtene blir 
liggende veldig eksponert i terrenget. 
Viser til Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen og hensikten med byggeforbudet i 100-
meters beltet langs sjøen. 
For å ivareta hensynet til tilgjengelighet i 
strandsonen foreslås det å avsette areal til 
kyststi, friluftsområde eller liknende. 
Viser til at Fylkeskommunen har akseptert en 
formålsgrense på 35 meter mot sjø i enkelte 
områder på Frøya. 
Mener boligområdet må vurderes ifm. 
revisjon av kommuneplanen. 

Kommuneplanens arealdel 
ble revidert i fjor og 
boligområdet på 
Sjønhalsen er inntatt i 
planen. 
Det er avsatt en sone på 
30-40 meter langs sjøen 
som sikrer allmennhetens 
tilgang til strandsonen. 

Fylkesmannen i 
Trøndelag 

09.02.18 Fylkesmannens holdning er at boligområdet 
må vurderes gjennom kommuneplanens 
arealdel. 
Regionale eller nasjonale jordverninteresser 
berøres ikke av planarbeidene. 
Mener planen bryter med Statlige 
planretningslinjer for bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR-BATP).  
Allmennhetens tilgang til strandsonen må 
vektlegges og nye bygninger må trekkes så 
langt unna sjøen som mulig. 

Som nevnt over er 
boligområdet inntatt i 
kommuneplanens 
arealdel, hvilket betyr at 
kommunen ønsker at det 
skal tilrettelegges for 
bosetting utenfor 
kommunesenteret. 
 
Det er det avsatt en sone 
på 30-40 meter langs 
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Evt. behov for båtplasser må vurderes. 
Naturmangfoldloven må i hensyntas og det 
må vurderes ny kartlegging av naturmangfold 
i planområdet. 
Det må avsettes areal til lekeplasser som er 
godt skjermet fra trafikk, støy og annen 
forurensning. Valg av gang- og sykkeltrase er 
også et viktig tema. 
Folkehelsetema må vurderes og ivaretas. 
ROS-analyse må utarbeides. 

sjøen som sikrer 
allmennhetens tilgang til 
strandsonen. 
Det er foreløpig ikke 
aktuelt å regulere noe 
område til småbåthavn i 
dette området, det er 
derfor ikke inntatt i denne 
omgang. Men dette kan 
være aktuelt å vurdere 
senere hvis det er 
behov/ønsker om dette. 
Øvrige kommentarer tas til 
etterretning og det 
henvises til 
planbeskrivelsen for 
utfyllende info. 
  

NVE 05.02.18 Generell uttalelse med henvisning til aktuelle 
veiledere og verktøy som anbefales å benytte 
ifm. planarbeidene. 

Tas til etterretning. 

Statens Vegvesen 21.11.17 
03.01.18 

 

Mener boligområdet bør vurderes ifm. 
revisjon av kommuneplanen. 
Planforslaget bidrar til et spredt 
utbyggingsmønster og økt bilbruk innad i 
kommunen, men også en fortetting i grenda. 
Utbyggingen vil føre til økt press på 
infrastruktur som f.eks. skoleskyss. 
Med bakgrunn i trafikksikkerhet og barns rett 
til trygg skoleveg, må det reguleres og bygges 
en busslomme for å sikre adkomst til 
skolebussen. Denne bør være en ensidig 
toveis busslomme. Videre må det inntas 
rekkefølgekrav som sier at busslomme må 
være på plass før det gis ferdigattest for 
boligene. 
Aksepterer en byggegrense på 15 meter fra 
vegmidte av Fv. 431. 

Ny ensidig-toveis 
busslomme er innregulert 
ved avkjørselen på samme 
side av vegen som 
boligfeltet blir liggende, 
dvs. nord for fv. 6466. 
Busslommen er 
prosjektert med 
utgangspunkt i 
prinsippskisse oversendt 
fra saksbehandler hos 
Statens vegvesen. 
Det er inntatt som 
rekkefølgekrav i 
planbestemmelsene at 
busslomme må være på 
plass før det gis 
ferdigattest for nye boliger 
i feltet. Med tanke på 
økonomien i prosjektet og 
mulighetene for å kunne 
komme i gang, er det 
åpnet opp for bygging av 
inntil 5 nye boenheter før 
kravet blir gjeldende. 
Byggegrensen fra 
fylkesveien er lagt på 15 
meter fra vegmidte. 
 

Skjønhalsen 
Kretslag 

09.03.17 Styret stiller seg utelukkende positiv til 
planene om nytt boligfelt. Mener det er 
veldig viktig for grenda at det tilbys 
byggeklare tomter. 

 Tas til etterretning. 
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Tillater utvidet bruk av felles veg fra 
fylkesveien og videreføring av denne over 
deres grunn. Fotballøkka på deres eiendom 
kan også inngå i en utvidet lekeplass for 
området. 

 

6. Beskrivelse av dagens situasjon og konsekvenser av planforslaget 

6.1 Dagens bruk av eiendommene 

Figur 5. Skjønhalsen kretshus 

6.2 Grunnforhold 
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Figur 6. Bilde som viser bergblotninger 

 
Figur 7. Bilde som viser steinblokker nede ved strandsonen 
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6.3 Kulturminner 

 

6.4 Friluftsliv, folkehelse og grønnstruktur 

 

6.5 Barns interesser, lek- og uteoppholdsareal 

 

6.6 Teknisk infrastruktur 

6.6.1 Vann, avløp og overvann  
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Figur 8. Overordnet VA-plan datert 28.04.2020  

6.6.2 Parkering 
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6.6.3 Adkomstvei 

 

 

Figur 9. Eksisterende adkomstvei inn til området

 

6.6.4 Trafo 

 

6.7 Renovasjon 

 

6.8 Trafikkforhold, busslomme 
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 Figur 10. Langs fylkesveien er det regulert ny gang- og sykkelvei 
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6.9 Kollektivdekning 

 
Figur 11. Rutekart for buss, hurtigbåt og ferge fra AtB 

 

6.10 Støy og støv 
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6.11 Byggeskikk, estetikk og landskap 

Figur 12. Eksisterende bebyggelse i området 

  
Figur 13. Oversiktsbilde over planområdet 
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Figur 14. Utsikt fra planområdet 
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Figur 15. Fotomontasje av planområdet som viser en mulig utbygging 
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Figur 16. lllustrasjon sett fra sjøen i nordvest 

 

  
Figur 17. lllustrasjon sett fra sør 
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6.12 Forurensning 

6.13 Universell utforming 

 

6.14 Skole og barnehage 

Figur 18. Lokalisering av butikk og skole/barnehage. 

BUTIKK 

 
SKOLE OG BARNEHAGE 

 

PLANOMRÅDE 
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6.15 Naturmangfoldloven §§ 8-12 
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6.16 Klima og miljø 

 

6.17 Massebalanse 

6.18 ROS-analyse 

 


