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Saknr: 128/15 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

25.08.2015 

Arkivsaksnr: 

15/1153 

Sak nr: 

128/15 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

 

Gradering: 

 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

128/15 Formannskapet 25.08.2015 

 

 

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 11.08.15  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 11.08.15 godkjennes som fremlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 11.08.15 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

25.08.2015 

Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 

129/15 

Saksbehandler: 

Kitt Julie Hansen 

Arkivkode: 

L32  

Gradering: 

 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

129/15 Formannskapet 25.08.2015 

 

 

ADRESSERINGSPROSJEKTET - KLAGEBEHANDLING  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen opprettholder sitt vedtak i sak 84/15 om at adressenavnet «Staulan» 

endres til «Stølan», og oversender saken til Klagenemda for stedsnavnsaker for 

endelig avgjørelse. 

2. Kommunen omgjør sitt vedtak i sak 99/15 vedrørende «Føllingsveien» og endrer 

navnet til «Følingsveien» i tråd med Kartverkets ønsker. 

3. Anke fra Nordskag og Kverva grendelag m/flere er vurdert, men blir ikke tatt til 

følge. Det begrunnes med at kommunen ønsker å opprettholde dagens 

adressesystem som er basert på avstandsprinsippet, med lange og 

gjennomgående veiparseller. 
 

 

Vedlegg: 

 

1. Brev fra Kartverket, datert 19.06.15 

2. Brev fra Kartverket, datert 04.08.15 

3. Brev fra Nordskag og Kverva grendelag m/flere, datert 16.07.15 

4. E-post fra Edvin Paulsen, datert 05.08.15 

5. Sak 99/15 – Saksprotokoll m/framlegg 

6. Sak 84/15 – Saksprotokoll m/framlegg 

7. Sak 60/15 – Saksprotokoll m/framlegg 

8. Sak 15/15 – Saksprotokoll m/framlegg 

9. Sak 158/12 – Saksprotokoll m/framlegg 

10. Kartskisse fra Nordskag og Kverva grendelag 

 

Saksopplysninger:   

 

Formannskapet behandlet i sine møter 02.06.15 og 16.06.15 henholdsvis sak 84/15 (omadressering, nye veinavn 

og grendenavn) og sak 99/15 (nye veinavn på Sula og Mausund). Det er nå mottatt klager på deler av vedtakene 

fra henholdsvis Kartverket (skrivemåtene Stølan og Føllingen) og Nordskag og Kverva grendelag m/flere (hele 

vedtaket i sak 84/15). 

 

Matrikkelloven gir ikke klageadgang når det gjelder parsellinndeling eller fastsetting av adressenavn. Det er kun 

skrivemåten av navnet - eller feil bruk - som kan påklages av Kartverket og lag/foreninger som er brukere av 

navnet. Ellers er det opp til kommunen hvor mye hensyn de vil ta til protester og andre meninger. 

 

Vurdering: 

 

Formannskapet skal nå ta stilling til de 3 klagene som er mottatt vedrørende adresseringen som gjort i juni d.å. 

Disse er som følger: 



Saknr: 129/15 

 

1. Kartverket påklager vedtak om skrivemåten «Stølan» 

Kartverket har i brev, datert 19.06.15, påklaget kommunens vedtak om omadressering av veinavnet Staulan til 

Stølan. Med bakgrunn i at de tidligere - i navnesak 2001/4 - har vedtatt skrivemåten Staulan for 

primærfunksjonen av dette navnet (gårdsnavn), ber de om at skrivemåten Staulan blir brukt også i adressenavnet. 

Dersom klagers ønske ikke blir innfridd, må saken sendes til Klagenemda for stedsnavnsaker (Språkrådet, 

Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo) til endelig avgjørelse, jfr. Lov om stadnamn. 

 

Kommunen er allerede kjent med at det foreligger en tidligere navnesak som stadfester at skrivemåten er 

Staulan, ikke Stølan. Men med bakgrunn i de signaler som er gitt tidligere i denne saken – både fra politikere og 

fra folk i grenda - anser Rådmannen det som naturlig at kommunen prøver saken for Klagenemda for om mulig å 

få omgjort skrivemåten.  

 

Rådmannen forslår derfor at vedtaket opprettholdes, og at saken oversendes Klagenemda for stedsnavnsaker for 

endelig avgjørelse. 

 

2. Kartverket påklager vedtak om skrivemåten «Føllingsveien» 

Formannskapet vedtok i sitt møte 16.06.15, sak 99/15, nye veinavn på Sula og Mausund. Ett av veinavnene var 

«Føllingsveien», noe som i utgangspunktet var i strid med Språkrådets anbefaling. Siden «Følingen» er vedtatt 

form for øynavnet, må kommunen også benytte denne skrivemåten i adressenavnet. Kommunen valgte å prøve 

dette navnet likevel. 

 

Kartverket har i brev, datert 04.08.15, påklaget kommunens vedtak vedrørende skrivemåten «Føllingsveien» 

med bakgrunn i navnesak 2001/5 som sier at skrivemåten er fastsatt til «Følingen» (øy i sjø). De ønsker at 

parsellen gis navnet «Følingsveien». Dersom klagers ønske ikke blir innfridd, må saken sendes til Klagenemnda 

for stedsnavnesaker til endelig avgjørelse, jfr. Lov om stadnamn. 

 

I e-post, datert 05.08.15, blir Sula grendelag v/Edvin Paulsen bedt om å komme med en uttalelse om hvorvidt de 

ønsker å opprettholde vedtaket i sak 99/15, eller om de ønsker å vedta nytt veinavn i tråd med Kartverkets 

ønsker. Denne henvendelsen ble besvart i e-post, datert 05.08.15, der han sier følgende: «Går for Følingsveien 

som endelig». 

 

Med bakgrunn i dette foreslår Rådmannen at «Føllingsveien» endres til «Følingsveien». 

 

3. Nordskag og Kverva grendelag m/flere påklager vedtak om veinavn i sak 84/15 

I brev, datert 16.07.15, anker Nordskag og Kverva grendelag m/flere kommunens vedtak om «Omadressering, 

nye veinavn og grendenavn». Det framgår ikke klart av brevet hvilken del av vedtaket som påklages, men det 

uttrykker likevel en generell misnøye og kritikk som ser ut til å gjelde både prinsipper for parsellering og 

fastsetting av navn på parsellene, samt tolkning av hva som ligger i formannskapets vedtak om at «innspill fra 

grendelagene i størst mulig grad skal følges». Rådmannen ønsker å vurdere denne protesten på linje med en 

formell klage. 

 

Prinsipper for parsellering 

Oppmålingsavdelingen ble delegert myndigheten rundt parselleringen av kommunestyret i sak 158/12 (166/12 i 

FSK), slik som klager sier. Dette var i tråd med anbefalinger fra Kartverket for å sikre et ensartet og entydig 

adressesystem, noe som er en teknisk og faglig sak som administrasjonen bør ha myndighet/styring på.  

 

Klager mener imidlertid at ovennevnte delegasjon ble «inndradd» samtidig med at veinavnkomiteen ble lagt ned, 

og at det var en ny «bestilling» fra politisk til administrasjonen på hvordan de skal løse sine oppgaver. «En fri 

tolkning av begrensninger og rammer for myndighet synes ikke innenfor administrasjonens eller saksbehandlers 

oppgaver.» Dette stemmer imidlertid ikke helt. Rådmannen viser til vedtaket gjort av i kommunestyret i sak 

15/15 der det fastholdes at blant annet adressemyndigheten (parselleringen) fortsatt skal ligge til 

oppmålingsavdelingen. Sak 60/15 dreier seg om valg av veinavn, noe som tilligger navnemyndigheten 

(formannskapet). 

 

På Frøya er parselleringen basert på bruk av avstandsprinsippet, noe som gir seg utslag i lange og 

gjennomgående veiparseller. Dette er et valg som ble gjort av oppmålingsavdelingen ved oppstarten av 

veiadresseprosjektet, i samråd med tidligere veinavnkomite. Adressesystemet som brukes er både ensartet og 

entydig slik anbefalingen tilsier, og er nå gjennomført for ca 80 % av kommunens adresseobjekt (adresserbare 

bygninger). Dersom en gjør unntak for enkelte veistrekninger så brytes selvsagt systemet.  

 



Saknr: 129/15 

Dersom kommunen aksepterer en løsning med oppstykking med flere parseller på veistrekningen Nordskaget-

Titran så bør også de andre grendene på Frøya - som tidligere har fått avslag på en slik løsning – gis muligheten 

til det samme (likhetsprinsippet).  

Et annet alternativ er selvsagt å forkaste adressesystemet som benyttes i dag, og starte arbeidet på nytt med andre 

system som i større grad ivaretar grendenes ønsker om å få brukt steds- eller grendenavnet for «sin» veiparsell. 

Det vil imidlertid medføre betydelige ulemper, både for kommunen og befolkningen som allerede er tildelt 

adresser, ikke minst kostnadsmessig.  

 

Rådmannen er derfor av den oppfatning at kommunen bør opprettholde dagens adressesystem og fullføre det 

resterende adresseringsarbeidet som planlagt. På bakgrunn av dette bør anken fra Nordskag og Kverva grendelag 

m/flere avslås.  

 

Fastsetting av veinavn 

Klager mener at de prinsipper som kommunen har henvist til under adresseringsprossen er selvmotsigende, og at 

de er blitt pulverisert og endret etter hvert som innspill fra både fagpersoner og lekfolk har blitt hørt eller 

forkastet. Klager ønsker derfor at også prinsippene tas opp til politisk behandling, noe de mener var intensjonen i 

formannskapets vedtak i sak 60/15. 

 

Rådmannen er enig i at prinsippene rundt navnsettingen av veiene her ute er blitt pulverisert i forhold til det som 

den første veinavnkomiteen forholdte seg til. Dette er blant annet et resultat av at komiteen ble nedlagt og at det 

fra politisk hold ble ytret et ønske om at grendelagenes ønsker i størst mulig grad skulle følges. Denne praksisen 

blir også brukt i dag. Rådmannen ser derfor ikke at det er særlig behov for å lage en ny politisk sak vedrørende 

prinsipper om navnsetting av veier. 

 

«Innspill fra grendelagene skal i størst mulig grad følges» 

Klager mener at administrasjonen i for liten grad har involvert grender og områder som ikke har fungerende 

grendelag. Her burde administrasjonen gjort en vurdering av hvordan dette skulle løses i forhold til involvering i 

prosessen, noe som ikke er gjort. 

 

Rådmannen beklager hvis noen er uteglemt, men hensikten var å komme i rask dialog med de grendelagslagene 

som var misfornøyde med de veinavnvalgene som kommunen hadde gjort på det tidspunktet. Hvert enkelt 

grendelag – som Rådmannen på det tidspunktet hadde oversikt over – ble derfor kontaktet og tilbudt et møte slik 

at de kunne framlegge sine klager. Flere gjorde dette. De fleste klager/innspill som Rådmannen mottok ble også 

tatt til følge og lagt fram for politisk behandling, og på bakgrunn av dette har kommunen foretatt en god del 

omadresseringer. Rådmannen er derfor av den oppfatning av at ønsket som kom fra politisk hold om at «innspill 

fra grendelagene i størst mulig grad skal følges» er ivaretatt. 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
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DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2015  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet fordeler drifts- og aktivitetstilskudd til lag og organisasjoner for 2015 som følger: 

LAG TYPE 
UNGDO
M U/25   

TILSKUD
D 2015 

Mausund idrettslag idrett 69   24193 

Frøya og Hitra Taekwon-do idrett 38   13324 

Frøya idrettslag idrett 283   99228 

Frøya Fotballklubb idrett 111   38920 

Nabeita idrettslag idrett 55   19285 

Frøya sportsdykkerklubb idrett 15   5259 

Islanders Classic Car Club idrett 10   3506 

NMK Frøya idrett 55   19285 

Sørburøy skolekorps musikk 8   3000 

Sistranda mannskor musikk 0   1000 

Mausund Seniordans annet 0   1000 

Lokallag Livsglede for eldre annet 23   1000 

Grendalaget Lyngblomst grendalag     5000 

Hamarvik grendalag grendalag     5000 

Uttian grendalag grendalag     5000 

Sørburøy veøforening grendalag     5000 

Grendahuset Svanheim - A/L 
Fremgang 

grendalag/hu
s     5000 

Dyrøy grendalag grendalag     5000 

Skjønhals kretslag grendalag     5000 

Flatval grendalag grendalag     5000 

Nesset grendalag grendalag     5000 

Dyrvik grendalag grendalag     5000 

Bogøy velforening grendalag     5000 

Titran grendalag grendalag     5000 

Stølan kretslag grendalag     5000 

Hitra-Frøya hundeklubb annet     1000 
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Folkeakademiet Frøya annet     1000 

Frøya Turlag "idrett" 12   3000 

Frøyværingen annet     1000 

Frøya Idrettspark anlegg     0 

          

          

          

SUM       300000 
 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

  

  

  

  

Saksopplysninger:   

 

Tilskuddene er bekjentgjort i pressen samt Frøya kommunes hjemmeside. I tillegg har vi gjennom 
Frøya frivilligsentral sendt ut mail samt påminning til alle lag og organisasjoner i kommunen.På 
bakgrunn av at formannskapet har gitt sin tilslutning til å prioritere satsing på barn og unge samt 
folkehelse har rådmannen valgt å prioritere idretten, andelen av potten til idretten ligger på samme 
nivå som tidligere år. Tilskuddet til laga innenfor idrett og motorsport er fordelt på bakgrunn av 
innrapporterte aktive under 25 år. 
Tilskuddet til grendalag ligger også på samme nivå totalt som tidligere, men det er flere lag som har 

søkt. Rådmannen har her også hensyntatt av at det i budsjettet er avsatt en egen post på kr. 

100 000 som grendelaga kan søke på utenfor denne ordningen. Rådmannen har innstilt på samme 

beløp til alle grendalag da det er vanskelig å skille både etter antall innbyggere og aktivitet. Alle 

grendelagene gjør en utrolig verdifull jobb uansett størrelse på grenda. 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av at formannskapet tidligere har gitt sin tilslutning til å prioritere satsing på barn og 

unge samt folkehelse har rådmannen valgt å prioritere idretten, andelen av potten til idretten ligger 

på samme nivå som tidligere år. Tilskuddet til laga innenfor idrett og motorsport er fordelt på 

bakgrunn av innrapporterte aktive under 25 år. 

Tilskuddet til grendalag ligger også på samme nivå totalt som tidligere, men det er flere lag som har 

søkt. Rådmannen har her også hensyntatt av at det i budsjettet er avsatt en egen post på kr. 

100 000 som grendelaga kan søke på utenfor denne ordningen. Rådmannen har innstilt på samme 

beløp til alle grendalag da det er vanskelig å skille både etter antall innbyggere og aktivitet. Alle 

grendelagene gjør en utrolig verdifull jobb uansett størrelse på grenda. 
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
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RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 


