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Saknr: 1/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
26.01.2017
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/173
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
1/17
Kommunestyret
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.12.16
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 15.12.16 godkjennes som framlagt.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 15.12.16

Sak nr:
1/17
Gradering:

26.01.2017

Saknr: 2/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
26.01.2017
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/167
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
2/17
Kommunestyret
REFERATSAKER
Forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Vedlegg:
FRØYA- Presentasjon -Hytteundersøkelse 2016
Protokoll KS Fylkesmøte i Sør-Trøndelag 10.11.16
Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen 9. desember 2016
Beslutninger lokal struktur Trøndelag pd 13.01.17
Protokoll - styremøte Konsek 16.1.17.

Sak nr:
2/17
Gradering:

26.01.2017

Saknr: 3/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
26.01.2017
Saksbehandler:
Sigrid Hanssen

Møtebok
Arkivsaksnr:
16/2950
Arkivkode:
GNR 21/22

Saken skal behandles i følgende utvalg:
6/17
Formannskapet
3/17
Kommunestyret

Sak nr:
3/17
Gradering:

10.01.2017
26.01.2017

GNR 21 BNR 22 TILBUD PÅ INNLØSNING AV EIENDOM
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommunestyre vedtar å ikke innløse eiendommen med gnr 21 bnr 22 på Sistranda i Frøya
Kommune

Rådmanns forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre vedtar å ikke innløse eiendommen med gnr 21 bnr 22 på Sistranda i Frøya Kommune
Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.01.2017 sak 6/17
Vedtak:
Frøya kommunestyre vedtar å ikke innløse eiendommen med gnr 21 bnr 22 på Sistranda i Frøya Kommune
Enstemmig.
Vedlegg:
Brev tilbud på innløsning av eiendommen gnr 21 bnr 22 på Sistranda i Frøya kommune
Kart gnr 21 bnr 22 i Frøya Kommune
Saksopplysninger:
Det opplyses i brev til Frøya Kommune av 04.10.2016 at eiendommen med gnr 21 bnr 22 kan innløses og
kommunen gis to alternativer, refereres som følger;
Alternativ 1 – kommunen innløser straks og gjør etterpå hva de vil med bygg og tomteareal, Krevd
innløsningssum er den selger har godkjent som kjøpesum «overfor oss» kr 2 mill.
Alternativ 2 – at vi som ny eier gjennomfører de endringer som STV og kommunen fastsatte da avtalen ble
inngått med daværende eier. Dette innebærer å flytte hovedinngangen til nordveggen av bygget mv. renovere
det «ytre skall», slik at bygget får ett moderne utseende og blir en pryd for bygda. På grunn av
fredningsbestemmelsene vil vel riving uansett ikke kunne skje å grunn av byggets alder. (bygd omkring 1930)
Vurdering:
Rådmannens vurdering av begge alternativene kan sammenfattes i en begrunnelse for forslag til vedtak.

Saknr: 3/17
Frøya Kommune ved rådmann kan ikke se at det er behov for arealet eller bygningen som sådan da det ikke
finnes behov for denne type bygning eller virksomheter i kommunen som kan tilpasses eller bruke tilgjengelig
bygning. Det vurderes da som uhensiktsmessig å investere i dette objektet for Frøya Kommune.
Rådmannens forslag til vedtak blir som følger:
Frøya kommunestyre vedtar å ikke innløse eiendommen med gnr 21 bnr 22 på Sistranda i Frøya Kommune.

Saknr: 4/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
26.01.2017
Saksbehandler:
Sigrid Hanssen

Møtebok
Arkivsaksnr:
16/3753
Arkivkode:
611 &55

Saken skal behandles i følgende utvalg:
7/17
Formannskapet
4/17
Kommunestyret

Sak nr:
4/17
Gradering:

10.01.2017
26.01.2017

REGULERINGSPLAN BEINSKARDET DEL 3 – ÅPEN KONKURRANSE VEDRØRENDE ERVERV
AV PLAN OG UTBYGGING AV OMRÅDET
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune står for utbygging av infrastruktur med veg, vann og avløp i Beinskardet del 3 slik det er gjort
tidligere i Beinskardet for del 1 og 2, og deretter vurderes det å legge deler av området ut for salg til private
utbyggere.

Rådmanns forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre vedtar å legge ut reguleringsplan for Beinskardet del 3, med tilhørende bestemmelser, for
åpen konkurranse vedrørende erverv av plan og planområdet, og utbygging av området.
Formannskapets behandling 10.01.17:
«Frøya kommune står for utbygging av infrastruktur med veg, vann og avløp i Beinskardet del 3 slik det er
gjort tidligere i Beinskardet for del 1 og 2, og deretter vurderes det å legge deler av området ut for salg til
private utbyggere.»
Protokolltilførsel fra fellesborgerlig gruppe v/Frp, Sp og V i fsk-sak 7/17:
Det reageres på fremstillingen om at planforum har fattet beslutning, jf. det som står i rådmannens
saksopplysninger.
Bakgrunnen for reaksjonen er at planforum ikke er et organ med mandat til å ta beslutninger i viktige og
prinsipielle avgjørelser.
Det er det valgte organer med folkevalgte som skal gjøre.
Protokolltilførsel fra fellesborgerlig gruppe v/Frp, Sp og V i fsk-sak 7/17:
Det reageres på fremstillingen om at planforum har fattet beslutning, jf. det som står i rådmannens
saksopplysninger.
Bakgrunnen for reaksjonen er at planforum ikke er et organ med mandat til å ta beslutninger i viktige og
prinsipielle avgjørelser.
Det er det valgte organer med folkevalgte som skal gjøre.
Vedlegg:
Planbeskrivelse 24.11.6
Planbestemmelser 24.11.16
Plankart 23.11.16

Saknr: 4/17
Kopi saksprotokoll KST 15.12.16
Saksopplysninger:
Frøya Kommunestyre egengodkjente reguleringsplan for Beinskardet, del 3, som vist på plankart datert
23.11.16 og planbestemmelser og planbeskrivelse datert 24.11.16 den 15.12.16. Reguleringsplan for
Beinskardet del 3 gjelder siste del av utbygging av Beinskardet boligfelt på Sistranda. Boligfeltet har
beliggenhet på Sistranda, mellom Rabbenfeltet i sør og sentrumsområdet i nord.
Området tillates benyttet til eneboliger eller konsentrert bebyggelse i form av
rekkehus eller leilighetsbygg i inntil 2 etasjer. Eneboligtomter tillates med
sekundærleilighet.
Det ble i planforum i oktober diskutert hvorvidt kommunen skal være utbygger av alle boligfeltene som skal
bygges eller om dette bør bygges og utvikles av private næringsaktører. Planforumet besluttet å legge ut
reguleringsplan for Beinskardet del 3 med tilhørende bestemmelser, for åpen konkurranse vedrørende erverv av
plan og planområdet, og utbygging av området.
Vurdering:
Frøya Kommune har prosjektert utbygging av boligfelt i Beinskardet, som ligger på Sistranda, mellom
Rabbenfeltet i sør og sentrumsområdet i nord. Kommunen har bygd ut etappe 1 i boligfeltet og solgt
mesteparten av tomtene. Stort behov for tilgjengelige og byggeklare tomter har gjort at kommunen nå har
reguleringsplan for del 3 av boligfeltet klar for utbygging. Det er stor aktivitet i kommunen og det ble i
planforum i oktober 2016

Saknr: 5/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
26.01.2017
Saksbehandler:
Sigrid Hanssen

Møtebok
Arkivsaksnr:
16/3768
Arkivkode:
611 &55

Saken skal behandles i følgende utvalg:
8/17
Formannskapet
5/17
Kommunestyret

Sak nr:
5/17
Gradering:

10.01.2017
26.01.2017

REGULERINGSPLAN SETRA OG STRØMSHOLMEN – ÅPEN KONKURRANSE VEDRØRENDE
ERVERV AV PLAN OG UTBYGGING AV OMRÅDET
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommunestyre vedtar å legge ut reguleringsplan for Setra og Strømsholmen, med tilhørende
bestemmelser, for åpen konkurranse vedrørende erverv av plan og planområdet, og utbygging av
området.
Rådmanns forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre vedtar å legge ut reguleringsplan for Setra og Strømsholmen, med tilhørende
bestemmelser, for åpen konkurranse vedrørende erverv av plan og planområdet, og utbygging av området.
Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.01.2017 sak 8/17
Vedtak:
Frøya kommunestyre vedtar å legge ut reguleringsplan for Setra og Strømsholmen, med tilhørende
bestemmelser, for åpen konkurranse vedrørende erverv av plan og planområdet, og utbygging av området.
Enstemmig.

Vedlegg:
Reguleringsplan Setra og Strømsholmen
Bestemmelser reguleringsplan Setra og Strømsholmen
Kart oversikt reguleringsplan Setra og Strømsholmen
Saksopplysninger:
Frøya Kommunestyre egengodkjente reguleringsplan for Setra og Strømsholen, som vist på plankart revidert
09.06. 2015 og bestemmelser for plan med vedtak av den 26.03.2015. Reguleringsplan for Setra og
Strømsholmen gjelder areal med følgende formål; Bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur, friluftsformål og hensynssoner. Viser til reguleringsbestemmelsene vedrørende detaljer i plan.
Reguleringsplan for Setra og Strømsholmen er tilknyttet areal for eiendommen gnr 60 bnr 18, på Dyrøya. Frøya
Kommune har ikke ervervet grunn, slik at dette må ny eier av plan erverve før utbygging av området.

Saknr: 5/17
Det ble i planforum i oktober diskutert hvorvidt kommunen skal være utbygger av alle boligfeltene som skal
bygges eller om dette bør bygges og utvikles av private næringsaktører. Planforumet besluttet å legge ut
reguleringsplan for Setra og Strømsholmen på Dyrøya, med tilhørende bestemmelser, for åpen konkurranse
vedrørende erverv av plan og planområdet, og utbygging av området.
Vurdering:
Frøya Kommune har prosjektert utbygging av boligfeltet Setra og Strømsholmen, som ligger på Dyrøya, i nær
tilknytning til skole, butikk og ferjekai. Behov for tilgjengelige og byggeklare tomter har gjort at kommunen nå
har reguleringsplan for boligfeltet klar for utbygging. Det er stor aktivitet i kommunen og det ble i planforum i
oktober 2016 diskutert hvorvidt det er riktig å bruk av kommunens ressurser og kapasitet for å tilrettelegge,
bygge og selge tomter i boligfeltet. Planforum i Frøya Kommune besluttet derfor å legge ut reguleringsplan for
Setra og Strømsholmen med tilhørende bestemmelser, for åpen konkurranse vedrørende erverv av plan og
planområdet, og utbygging av området.
Frøya Kommune har ikke ervervet grunn, slik at dette må ny eier av plan erverve før utbygging av området.
Konkurransen vil bli gjennomført ved hjelp av eiendomsmegler. Det innhentes tilbud på oppdraget fra flere
eiendomsmeglere.
Rådmannens forslag til vedtak blir som følger:
Frøya kommunestyre vedtar å legge ut reguleringsplan for Setra og Strømsholmen, med tilhørende
bestemmelser, for åpen konkurranse vedrørende erverv av plan og planområdet, og utbygging av området.

Saknr: 6/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
26.01.2017
Saksbehandler:
Arvid Hammernes

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/170
Arkivkode:
M82

Saken skal behandles i følgende utvalg:
16/17
Formannskapet
6/17
Kommunestyret

Sak nr:
6/17
Gradering:

24.01.2017
26.01.2017

UTREDNING AV SAMMENSLÅING MELLOM FRØYA BRANN- OG REDNINGSTJENESTE OG
TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune viser til foretatt utredningsarbeid ad sammenslåing mellom Frøya brann- og
redningstjeneste og Trøndelag brann- redningstjeneste (TBRT). Rådmannen gis fullmakt til å forhandle
fram en avtale. Forslag til avtale legges fram for formannskap og kommunestyre for evt godkjenning.
Vi ønsker samtidig en oversikt over kostnader sammenlignbare kommuner i Sør Trøndelag har knyttet
til brann og redning. Dette bør være fra kommuner som er inne i TBRT og kommuner som står utenfor.
Formannskapets behandling i møte 24.01.17:
Arvid Hammernes meldte seg inhabil da han er saksbehandeler i saken. Rep. Ola Grønnskag tiltrer i
behandling av saken.
Følgende omforente forslag til vedak ble fremmet:
Frøya kommune viser til foretatt utredningsarbeid ad sammenslåing mellom Frøya brann- og redningstjeneste
og Trøndelag brann- redningstjeneste (TBRT). Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en avtale. Forslag
til avtale legges fram for formannskap og kommunestyre for evt godkjenning.
Vi ønsker samtidig en oversikt over kostnader sammenlignbare kommuner i Sør Trøndelag har knyttet til brann
og redning. Dette bør være fra kommuner som er inne i TBRT og kommuner som står utenfor.
Enstemmig.
Rådmanns forslag:
Frøya kommune viser til foretatt utredningsarbeid og går inn for sammenslåing mellom Frøya brann- og
redningstjeneste og Trøndelag brann- redningstjeneste (TBRT).
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en avtale. Avtalen legges fram for formannskapet for
godkjenning.
Kostnadene legges inn i budsjettet for 2018 og i økonomiplanen 2018 - 2021.
Kommunestyrets vedtak i sak 20/15 av 26.02.16, pkt. 3, oppheves. Frøya kommune vil si opp sitt
deltakerforhold i Sør Fosen interkommunale feiervesen hvis det blir en avtale om sammenslåing med
Trøndelag brann- og redningstjeneste.
Frøya kommune ønsker helst at også Hitra kommune blir med i en sammenslåingsprosess med Trøndelag
brann- og redningstjeneste (TBRT), og at det arbeides sammen og samtidig i prosessen.

Saknr: 6/17
Falt enstemmig.

Protokolltilførsel fra Ap:
Rådmannen har i dag presentert en sak med et fremtidig samarbeide mellom FRB og TRBT uten politisk
bestilling.
Denne saken vil også få betydning til vedtak i sak 20/15 av 26.2.2015, samarbeide med Hitra.
Vi er svært kritisk til at rådmannen setter i gang slike saker, uten politisk fullmakt.
Rådmanns forslag til vedtak:
Frøya kommune viser til foretatt utredningsarbeid og går inn for sammenslåing mellom Frøya brann- og
redningstjeneste og Trøndelag brann- redningstjeneste (TBRT).
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en avtale. Avtalen legges fram for formannskapet for
godkjenning.
Kostnadene legges inn i budsjettet for 2018 og i økonomiplanen 2018 - 2021.
Kommunestyrets vedtak i sak 20/15 av 26.02.16, pkt. 3, oppheves. Frøya kommune vil si opp sitt
deltakerforhold i Sør Fosen interkommunale feiervesen hvis det blir en avtale om sammenslåing med
Trøndelag brann- og redningstjeneste.
Frøya kommune ønsker helst at også Hitra kommune blir med i en sammenslåingsprosess med Trøndelag
brann- og redningstjeneste (TBRT), og at det arbeides sammen og samtidig i prosessen.
Vedlegg:
- Utskrift av kommunestyrets møtebok i sak 20/15 av 26.02.15
- Notat fra kst. brannsjef av 11.11.16 fremlagt i formannskapet 15.11.16 vedrørende budsjettog økonomibehandling
- 2 dimensjoneringsalternativ og engangskostnader
- Notat vedrørende kostnadsbesparelser, datert 15.12.16
Saksopplysninger:
En utredning av sammenslåing mellom Frøya brann- og redningstjeneste (FBR) og Trøndelag brann- og
redningstjeneste (TBRT) foreligger.
TBRT har etter oppdrag for oss stått for arbeidet, og bakgrunnen er en anmodning gjort i slutten av august i
fjor. Vi ba om en ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) og utredning av en brannordning der vi er med i
TBRT. Før anmodningen ble gjort, hadde vi et møte med TBRT for å høre hvordan de stilte seg.
Tilbakemeldingen var positiv.
TBRT er et interkommunalt selskap som består av kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Leksvik, Rissa,
Rennebu og Oppdal.
En viktig bakgrunn for vår henvendelse til TBRT er behovet for forbedringer. Det er særlig innen
forebyggende arbeid at det er mye å hente da IKS-et har et stort kompetansemiljø. Tilgang til ressurser ved
behov er viktig. Dette gjelder også i beredskapsarbeidet, særlig ved store og utfordrende hendelser.
Det er krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, fra 2014, om at samtlige kommuner må foreta
en gjennomgang av dokumentasjonen av brann- og redningsvesenet for å sikre at denne tilfredsstiller gjeldende
lov og forskrift.
Vår brannordning er fra 1998. Siden den gang har mye forandret seg, mye pga. stor vekst og utvikling. I
2004 ble det laget en ROS-analyse for kommunene Snillfjord, Hitra og Frøya. Snillfjord kommune valgte i

Saknr: 6/17
ettertid et samarbeid med Orkdal kommune. Brannsjefene på Frøya og Hitra førte samtaler om mulighetene for
et utvidet samarbeid som ga grunnlag for følgende kommunestyrevedtak 26.02.15:

Pkt. 3 vedtaket er ikke oppfylt. Det er ikke kjent at vedtektene for Sør-Fosen feiervesen er endret slik at de også
innbefatter brannforebyggende arbeid/avdeling utover behovsrettet feiing, boligtilsyn og informasjonsarbeid.
Hitra kommune ble invitert til å være sammen med oss i utredningsarbeidet med TBRT, men det kom fram at
dette ikke var noe ønske fra deres side.
I utredningsarbeidet er det sett på risiko og sårbarhet, identifisering av tiltak for å ivareta dimensjonerende
risikoforhold, identifisering av krav, evaluering av krav ut fra status, identifisering av tiltak, forslag til
organisering og dimensjonering samt kostnader ved foreslått dimensjonering.
Det har vært arbeidsmøter med mange involverte, også tillitsvalgte både fra FBRT og TBRT. Samtidig har det
vært en styringsgruppe bestående av vår rådmann, brann- og redningssjef fra TBRT og tillitsvalgte. Arbeidet
har pågått fra september og fram til nå.
76 objekter er analysert for risiko. Viktige risikoforhold er bl.a. Frøyatunnelen, utleiebygg for overnatting,
BeWi og Hamarvik Næringspark, farlig gods generelt og ulykke på vei, Frøya Sykehjem, PLIVO (pågående
livstruende vold), bensinstasjoner og skog/lyngbrann.
Det er sett på en rekke tiltak som følge av dimensjonerende risikoforhold. Det gjelder f.eks. utstyr til
brannvesen i forbindelse med tunnel, utstyr i tunnel, tilføring av kompetanse for å håndtere tunnelhendelser,
utstyr i forbindelse med industri- og besinstasjonsbrann, pumpeutstyr for å håndtere skog/lyngbrann for å nevne
litt.
Det forebyggende arbeidet er avviksanalysert for aktiviteter, utstyr/materiell, organisering/bemanning og
kompetanse. 27 avvik krever tiltak der 24 dekkes av deltakerbidrag og 3 dekkes av Frøya ved sammenslåing
(kompetanse, verifisere vannforsyning). 13 avvik lukkes relativt direkte ved sammenslåing, 9 er lite krevende å
lukke og 5 krever mer å lukke. Kapasitet versus behov er hovedårsak. Antall årsverk er foreslått økt fra 0,6 til
minimum 1,3 hvor 1,0 er lokalisert på Frøya og 0,3 er lokalisert i Trondheim.
Det nevnes en rekke mangler i dag vedrørende planlegging, gjennomføring og kompetanse.
Behov for støtte kan gis fra Trondheim på spesialkompetanse, ledelse, større og bredere fagmiljø,
forbedringsarbeid og ulovlighetsoppfølging.
Beredskap er avviksanalysert for det samme som det forebyggende arbeidet. 34 avvik krever tiltak der 17
dekkes av deltakerbidrag og 17 dekkes av Frøya ved sammenslåing (kompetanse,
verifisere vannforsyning og utstyrsanskaffelse). 6 avvik lukkes relativt direkte ved sammenslåing, 15 er lite
krevende å lukke og 13 krever mer å lukke. Antall årsverk er økt fra 0.89 til minimum 1,71 hvor 1,21
lokalisert på Frøya og 0,5 er lokalisert i Trondheim. Avvik og utfordringer går på bl.a. planer og
dokumentasjon på samarbeid, manglende kompetanse og manglende brannvannskapasitet (manglende tankbil).
Utfordringer i forhold til innsatstid for øyrekka samt hovedøya uten Nordskag brannstasjon er også nevnt.
Behov for støtte fra Trondheim går på service, innkjøp, beredskapsledelse, planlegging og dokumentasjon.
Depot på Mausund og Sula foreslås opprettholdt med inntil 6 personer på hver plass, og i tillegg nevnes fokus
på forebyggende arbeid i øyrekka. Tankbil anbefales anskaffet for å erstatte manglende brannvannskapasitet
utenfor tettsted. Det er videre foreslått å øke antall personell på Sistranda med 4 for å ha tankbilsjåfører med
en på hvert lag. Overordnet vakt er foreslått erstattet med utrykningsledere – 4 på Sistranda og 2 på
Nordskaget (må utdannes).
Nordskaget er nevnt opprettholdt for å ivareta forskriftskrav til innsatstid og ivareta større hendelser.
Nordskaget kan reduseres fra 8 stillingshjemler til 6 og samlokaliseres med industrivernet på SalMar.
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Stillingsprosent er økt fra 1,5 % til 2, 5 % for røykdykker og 2 % for mannskap. Utdanning nevnes for å
ivareta formell kompetanse for alt deltidspersonell, utrykningsledere og sjåfører. For øvrig må mer utstyr på
plass, som bl.a. vannkanon og skumutstyr.
Feietjenesten er også vurdert. 9 avvik krever tiltak der 8 dekkes i stor grad av selvkost og 1 dekkes av Frøya
ved sammenslåing (formell kompetanse). Antall årsverk er foreslått økt fra 1 til 2,5 der 2,0 er lokaliser på
Frøya og 0,5 i Trondheim. Avvik og utfordringer er bl.a. begrenset informasjons- og motivasjonsarbeid,
begrenset mengde igangsatt i forbindelse med hyttefeiing, mangelfull kartlegging av risiko og ikke tilstrekkelig
kapasitet ut i fra behov for feiing og tilsyn.
Når det gjelder ledelse og administrative forhold ved sammenslåing sies det bl.a. følgende:
- Nåværende brannsjef blir overtallig (dekkes av Trondheim).
- Nåværende overordnet vakt erstattes av dreiende vakt utrykningsledere
- Administrative oppgaver håndteres av Trondheim (ca. 0,3 årsverk)
2 dimensjoneringsalternativer er lagt fram på grunn av personellmessige hensyn som følge av eventuell
virksomhetsoverdragelse. Disse er vedlagt saken. Kostnadsøkningen per år ved alternativ 1 er ca. 1,1 mill. kr
og ved alternativ 2 ca. 1,4 mill. kr. Ved alternativ 2 er årsverk økt med 0,3 på forebyggende og 0,2 på
beredskap. I alternativ 2 er det lagt vekt på størst mulig grad av hele stillinger for å ivareta en effektiv
arbeidsmåte og personellmessige hensyn. Feietjenesten er uten kostnadstall da den er selvkost. Når det gjelder
engangskostnader til utstyr og kompetansehevende tiltak ved sammenslåing er disse beregnet til 1,8 mill. kr 1.
år og 0,9 mill. kr 2. år, til sammen 2,7 mill. kr.
Følgende fordeler og ulemper nevnes ved sammenslåing:
Frøya brann og redning:
TBRT:
Fordeler:
Fordeler:
- Forskriftsmessig brannvesen
- Bidra til å oppfylle nasjonal føring
- Rimelig heving av nivå
- Større fagmiljø
- Forbedret fagmiljø/kompetanse
- Økte muligheter for større investeringer
- Utstyr og support
Ulemper:
Ulemper:
- Sentralisert styring
- Logistikkutfordringer/avstand
Det konkluderes med følgende:
- Mange dimensjonerende risikoforhold er identifisert.
- Eksisterende stasjonsstruktur må opprettholdes.
- Eksisterende depot og mannskap på Sula og Mausund opprettholdes.
- Øke fokus på forebyggende arbeid i øyrekka.
- Personell: 20 personer på Sistranda (4 lag, inkludert tankbilsjåfør), 6 personer på Nordskaget
(samlokalisert med industrivern), 6 personer på hver plass for Sula og Mausund
- Kompetanse: Utdanne 6 utrykningsledere (4 på Sistranda og 2 på Nordskaget), fullføre
utdanning for deltidspersonell beredskap og fullføre utdanning feietjenesten og
forebyggende
- Utstyr: Innkjøp av tankbil, vannkanon, skumutstyr m.m.
Ut fra bestilling i styringsgruppen er det sett på potensielle kostnadsbesparelser ved å vurdere effekter av
følgende tiltak:
1. Nedleggelse av Nordskag brannstasjon
2. Ingen støttestyrke for tankbil på Sistranda
3. Valg av dimensjoneringsalternativ 1 framfor alternativ 2
4. Ingen dreiende vaktordning for utrykningsledere på Sistranda
Pkt. 1, 2, 3 og 4 gir besparelse på henholdsvis kr 371.000, kr 255.863, kr 325.000 og kr 600.000. Det vises til
vedlagte notat.
Det sies at basert på de faglige vurderingene og anbefalingene fra arbeidsgruppen, så er det behov for å
opprettholde ovenstående punkter.
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Når det gjelder veien videre, sies det at både FBR og TBRT må bestemme seg om de ønsker sammenslåing.
Ved en eventuell beslutning om sammenslåing må det avklares administrative forhold, oppsigelse av samarbeid
med Hitra brann og redning samt finne dato for formelt brannarbeid.
Vurdering:
Det er gjort et stort arbeid fra TBRT i denne saken. Selv om mye er bra hos oss, har vi utfordringer med å
levere en forskriftsmessig tjeneste hvor kapasitet og ressurser står i forhold til behovet. Det er avdekket mange
avvik som krever tiltak, og det er viktig at det tas tak i dette. Vi må bare innse at heving av nivået og
implementering av tiltak er kostbart. Det kan bli svært utfordrende å gjøre dette alene, eventuelt sammen med
Hitra kommune. Kostnadene kan bli lavere ved å bli en del av TBRT. Det vises til at TBRT har store ressurser
som vi kan få tilgang til. De vet hva som må til for å tilfredsstille behovet.
Det er beklagelig at Hitra kommune ikke ble med på utredningsarbeidet, men det vil fortsatt bli gjort forsøk på
å få de med hvis det blir en sammenslåingsprosess. En sammenslåing med TBRT for kommunene Frøya og
Hitra hadde vært en stor styrke for alle ut fra mål om heving av kvalitet, samarbeid og lik standard på brann og
redning i øyregionen.
Vi anbefaler en sammenslåing med TBRT. Dimensjoneringsalternativ 1 eller 2 er noe som må vurderes
nærmere. Ut fra faglige vurderinger blir det feil å legge inn noen av de kostnadsbesparende tiltak som er nevnt
ovenfor da det ble svekke kvaliteten.
Et forhold som ikke har kommet fram i utredningsarbeidet, er kostnadene med at vi bygger en ny brannstasjon.
Her er det mulig å få TBRT som leietaker og dermed leieinntekter ut fra en betydelig investering i en ny
brannstasjon.
Kostnadene som er nevnt med sammenslåing legges inn i neste års budsjett og tilhørende økonomiplan.
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14.01.2016
08.12.2016
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FORVALTNINGSPLAN FOR GRÅGÅS FOR FRØYA OG HITRA 2016-2021
Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune vedtar Forvaltningsplan for grågås for Frøya kommune og Hitra kommune 2016-2021
og forslag til forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås i Frøya kommune og Hitra
kommune.

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 08.12.2016 sak 139/16
Vedtak:

Frøya kommune vedtar Forvaltningsplan for grågås for Frøya kommune og Hitra kommune 2016-2021
og forslag til forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås i Frøya kommune og Hitra
kommune.
Enstemmig.
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 14.01.2016 sak 4/16
Vedtak:
Frøya kommune vedtar å legge vedlagte forslag til kommunal forvalninsplan for grågås i Frøya og Hitra
kommuner for 2016-2021 og forslag til forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås i Frøya og
Hitra kommuner, Sør-Trøndelag fylke ut til offentlig ettersyn.
1.
2.
3.

Planen legges ut til høring i perioden 25.01.2016-7.03.2016
Planforslaget oversendes sektormyndigheter, faglag og jeger- og fiskeforeninger for uttalelse.
Merknader som kommer inn i løpet av høringsperioden blir vurdert og eventuellt innarbeidet i
planforslaget før endelig godkjenning i kommunestyret.

Enstemmig.
Rådmanns forslag til vedtak:

Frøya kommune vedtar Forvaltningsplan for grågås for Frøya kommune og Hitra kommune 2016-2021
og forslag til forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås i Frøya kommune og Hitra
kommune.
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Vedlegg:
Forvaltningsplan for grågås for Frøya og Hitra 2016-2021
Sammendrag av høringsuttalelser med kommentarer
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Høringsuttalelser
Saksopplysninger:
HFF vedtok den 14.01.2016 følgende:
Frøya kommune vedtar å legge vedlagte forslag til kommunal forvalninsplan for grågås i Frøya og
Hitra kommuner for 2016-2021 og forslag til forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter
grågås i Frøya og Hitra kommuner, Sør-Trøndelag fylke ut til offentlig ettersyn.
1. Planen legges ut til høring i perioden 25.01.2016-7.03.2016
2. Planforslaget oversendes sektormyndigheter, faglag og jeger- og fiskeforeninger for uttalelse.
3. Merknader som kommer inn i løpet av høringsperioden blir vurdert og eventuellt innarbeidet i
planforslaget før endelig godkjenning i kommunestyret.
I løpet av høringsperioden kom det inn åtte høringsuttalelser. I etterkant av høringsfristen leverte NOF
Hitra og Frøya lokallag en høringsuttalesle som vi valgte å behandle. Hans Kristian Werkland har
overbringt et opprop underskrevet av 17 grunneiere på Frøya, hvor det er ønskelig med tidlig jaktstart
på grågås. Dette ble tatt med som et innspill til forvaltningsplanen.
For at det skal tillates tildlig jaktstart på grågås kreves det friarealer for grågåsa. Disse blir lagt inn i
plana slik som det er løst tildligere: Tidligjakta på Frøya begrenses til å omfatte fast-Frøya og landfaste
øyer til denne; Uttian, Svellingen, Auka, Kvaløya, Kvernøya og Sør- og Norddyrøya.

I 1997 ble det vedtatt en lokal forvaltningsplan for grågås på Hitra og Frøya. Planen ble utformet slik at
den var tilpasset lokale forhold. Frøya kommune vedtok en lokal forvaltningsplan for grågås i 2004,
men Hitra har ikke hatt ny forvaltningsplan siden planen fra 1997.
Bakgrunnen for utarbeidelse av planene var en stadig voksende grågåsbestand og økende konflikt
mellom grågås og jordbruket i øyregionen.
Administrasjonen i de to kommunene har valgt å samarbeide om en felles plan, da problematikken
gjelder på begge øyene og at det i store trekk er samme grågåsbestand.
Dagens regime er at få grågås blir tatt ut i ordinær jakttid pga. tidligere høsttrekk, større andel av
skadefellinger på sommeren og lite organisering av forvaltningen. Dermed er det behov for å utarbeide
en ny forvaltningsplan som skal legge føringer for videre forvaltning av grågåsa i regionen fremover.
For å åpne for tidligjakt på grågås er det en forutsetning at kommunene har en gjeldende
forvaltningsplan.
En styringsgruppe med representerer fra ulike ledd og roller i forvaltningen i begge kommunene har
sammen jobbet med utarbeidelse av ny forvaltningsplan. Gruppen har bestått av naturforvalter i Hitra
kommune Ida Nesset, miljøkonsulent i Frøya kommune Øyvor Helstad, Styreleder i Hitra utmarksråd
Torfinn Stub (Fra 2014, før det Terje Hårstad), biolog ved Frøya vgs. skole Ola Vie, leder i Frøya
jeger- og fiskeforening Christian Bøe og leder i Hitra jeger- og fiskeforening Ellen Aanes Draagen.
Prosessen med samarbeid og utarbeidelse av planen startet først opp i februar 2013. Frem til i dag har
det vært avholdt flere møter i gruppa, samt at miljøkonsulent og naturforvalter i arbeidsmøter har
utarbeidet oppsett og tekst mm. til planutkastet. I 2013 ble det gjennomført telling av grågås i begge
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kommunene. Det ble spekulert i om det kunne være nyttig å gjennomførte en ny telling året etter for å se
om tallene var reelle. Det ble konkludert at det ikke var nødvendig, og forslag om ny telling ble avblåst.
Vurdering:
Formålet med plana er å skissere mål og tiltak for forvaltningen av grågås for å redusere konflikten med
landbruket, men samtidig også bevare en levedyktig bestand som en kan høste et naturlig overskudd av,
med gode tradisjoner for jakt og felling.
I forbindelse med fraflytting fra små øyer og sentralisering av langbruket, har dette ført til at grågåsa
hekker og beiter i større grad i nærheten av jordbrukslandskap, som igjen medfører store avlingstap for
gårdbrukerne i form av beiteskader og forringet fôrkvalitet som følge av møkk og nedtråkking av gras.
Konflikter med landbruket bør holdes på et så lavt nivå som mulig, der det settes av områder som
grågåsa kan benytte i fred samtidig som forebyggende og bestandsregulerende tiltak iverksettes i
områder der den gjør skade på landbruksareal.
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REGNSKAP FOR BLAKSTADVASSDRAGET
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Sluttregnskap for Blakstadvassdraget godkjennes med kostnadsramme kr. 1 209 641,For å oppfylle kravet til el fiske settes det av 40000,- fra innvilget budsjett. Restsum kr 89 326,tilbakeføres. Oppdraget med el fiske søkes løst gjennom å bruke Guri Kunna vgs avd Frøya.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.01.2017 sak 10/17
Vedtak:
Sluttregnskap for Blakstadvassdraget godkjennes med kostnadsramme kr. 1 209 641,For å oppfylle kravet til el fiske settes det av 40000,- fra innvilget budsjett. Restsum kr 89 326,- tilbakeføres.
Oppdraget med el fiske søkes løst gjennom å bruke Guri Kunna vgs avd Frøya.
Enstemmig.
Formannskapets behandling 10.01.17:
Følgende omforente forslag til tillegg i vedtaket ble fremmet:
For å oppfylle kravet til el fiske settes det av 40000,- fra innvilget budsjett. Restsum kr 89 326,- tilbakeføres.
Oppdraget med el fiske søkes løst gjennom å bruke Guri Kunna vgs avd Frøya.
Enstemmig.
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 18.08.2016 sak 101/16
Vedtak:
1.
2.

Det gis dispensasjon fra arealformål LNF i kommuneplanens arealdel og fra pbl. § 1-8, til å etablere
kulvert i den kommunale veien, Buaveien.
Vedtaket fattes i medhold av pbl. § 19-2, og begrunnes med tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter
hensynet i lovens formålsbestemmelse og fordelene ved å gi dispensasjon vurderes til å være klart
større enn ulempene.
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3. Er ikke tiltaket igangsatt innen tre år fra vedtaksdato, faller dispensasjonen bort.
Enstemmig.
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.04.2016 sak 46/16
Vedtak:
Kommunestyret i Frøya kommune viser til utredning for åpning av Blakstadvassdraget gjennom kulvert i
Buaveien.
Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme for hele prosjektet på kr 1 023 968 inkl mva.
Kostnadene finansieres på følgende måte:
Lån opptatt i 2015 (budsjett)

kr 80 000

Tilskudd fra Måsøval

kr 300.000

Tilskudd fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune

kr 100.000

Nytt låneopptak

kr 339 174

Momskompensasjon

kr 204 793

Totalt

kr 1 023 967

Nytt låneopptak på kr 339 174 forutsettes innpasset i budsjettet for 2016/2017.
Enstemmig.
Behandling:
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.04.2016 sak 40/16
Vedtak:
Kommunestyret i Frøya kommune viser til utredning for åpning av Blakstadvassdraget gjennom kulvert i
Buaveien.
Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme for hele prosjektet på kr 1 023 968 inkl mva.
Kostnadene finansieres på følgende måte:
Lån opptatt i 2015 (budsjett)

kr 80 000

Tilskudd fra Måsøval

kr 300.000

Tilskudd fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune

kr 100.000

Nytt låneopptak

kr 339 174

Momskompensasjon

kr 204 793

Totalt

kr 1 023 967

Nytt låneopptak på kr 339 174 forutsettes innpasset i budsjettet for 2016/2017.
Behandling:

Saknr: 8/17

Rådmanns forslag til vedtak:

Sluttregnskap for Blakstadvassdraget godkjennes med kostnadsramme kr. 1 209 641,Saksopplysninger:
Saken gjelder sluttregnskap for bygging av stikkrenne i Buaveien. Veien krysser Veisfjorden, og var et
vandringshinder for sjøørreten. Det er lagt ned et rør på 2 m i diameter som skal gi anadrom fisk
muligheten for adkomst til Blakstadvassdraget.
Finansiering
Prosjektet ble finansiert via kommunale midler, støtte fra lokalt næringsliv, Miljødirektoratet, SørTrøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/fiskefondet.
Måsøval Fiskeoppdrett
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Miljødirektoratet
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Fiskefondet
Frøya kommune
Frøya kommune
Totalt

kr 300 000
kr 100 000
kr 200 000
kr
15 000
kr 100 000
kr 623 967
kr 1 338 967
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Regnskap
Kontrakter
mva kontrakter
Oppmåling, internfakturering
AsplanViak, prosjektering
mva AsplanViak
KN entreprenør
kr
KN entreprenør, oppstillingsplass for biler
mva KN entreprenør
Dispensasjonsbehandling, internfakturering
Byggesaksgebyr, internfakturering
Oppfølging i 2017
Totalt inkl mva

kr
807
kr
202
kr
18 000
kr
81 393
kr
20 345
774 913
kr
8 800
kr 195 929
kr
3 864
kr
5 388
kr 100 000
kr 1 209 641

Vurdering:

Kostnader for kommunale gebyrer for behandling av dispensasjonssaken og byggesaken var ikke
innberegnet i budsjettet, heller ikke en ny beskrivelse fra AsplanViak. Det ble også bygd en
oppstillingsplass for to biler ved siden av vegen, samtidig som det var anleggsmaskiner på stedet.
Anbud fra KN entreprenør var på kr 1 023 968,- som ble redusert til kr 968 641,- under
kontraktsarbeidet. Kr 10 000 ble tillagt for oppstillingsplass for biler.
Kr 100 000,- overføres til 2017 for gjennomføring av el-fiske og kameraovervåkning i vassdraget.
Prosjektet fikk en lang planleggingstid, men selve gjennomføringen gikk raskt. Kommunen må søke om
dispensasjon fra egen kommuneplan, samt at tiltaket må byggesakbehandles.
Det kan være utfordringer med å stenge av en vei, når denne er eneste adkomst til ei grend. Dette var
planlagt å gjøres på natt for å være til minst mulig hinder for folk bosatt på Bua. Entreprenøren klarte
imidlertid å legge veien slik at det ble mulig å passere med personbil. Sikkerhet i hht til beredskap med
brann/helse ble ivaretatt. Alternativet var å ha en båt tilgjengelig får å kunne frakte folk over hvis det
ble behov for akutt hjelp.
Prosjektet har gitt erfaringer som har overføringsverdi til åpning av flere kulverter. Samtidig må det
unngås at det blir etablert nye vandringshindre for sjøørreten.
Viktig at kommunen begynner med sine egne kommunale veier, før de pålegger private å følge om med
tilsvarende prosjekter. Som følge av et pågående arbeid med vannforskriften, finnes det midler å kunne
søke på hos offentlige instanser.
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Oversiktsbildet over Buaveien som krysser Veisfjorden, med ny stikkrenne, rør med diameter 2m. Foto Øyvor Helstad
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HOVEDPLAN AVLØP 2017 - 2027 ESA HISTORIKK SAK 15/734
Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre vedtar temaplanen Hovedplan for avløp 2017-2027. Planen følger saken som
vedlegg.
Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan for avløp 2017-2027 legges til grunn for rådmannens
årlige forslag til handlings- og økonomiplan samt budsjett når det gjelder kommunale avløpsanlegg.

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 20.01.2017 sak 4/17
Vedtak:
Hovedutvalg for drift tar foreløpig temaplanen Hovedplan for avløp 2017-2027 til orientering. Planen følger
saken som vedlegg.
Selve plana bør presenteres grundig for kommunestyret.
Hovedutvalget ber om en egen sak der vi får innsikt i hvorfor vi er kommet i den situasjonen vi nå er i, der det
også kommer forslag om hvordan kommunen håndterer dette fremover.
Enstemmig.
Hovedutvalgs for forvaltnings behandling i møte 20.01.17:
Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:
Hovedutvalg for drift tar foreløpig temaplanen Hovedplan for avløp 2017-2027 til orientering. Planen følger
saken som vedlegg.
Selve plana bør presenteres grundig for kommunestyret.
Hovedutvalget ber om en egen sak der vi får innsikt i hvorfor vi er kommet i den situasjonen vi nå er i, der det
også kommer forslag om hvordan kommunen håndterer dette fremover.
Enstemmig.
Rådmanns forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre vedtar temaplanen Hovedplan for avløp 2017-2027. Planen følger saken som vedlegg.
Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan for avløp 2017-2027 legges til grunn for rådmannens årlige
forslag til handlings- og økonomiplan samt budsjett når det gjelder kommunale avløpsanlegg.
Falt enstemmig.
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Vedlegg:
1. Hovedplan for avløp 2017-2027
2. Utredning-skisseløsning renseanlegg Sistranda
3. Utredning-skisseløsning renseanlegg Hamarvik
4. Vedlegg A: Kost-nyttevurdering renseanlegg Sistranda
5. Vedlegg B: Kost-nyttevurdering renseanlegg Hamarvik
6. Vedlegg C: Handlingsplan
7. Vedlegg D: Kostnadsberegninger
8. Vedlegg E: Silanlegg Sistranda (alternative plasseringer)
9. Vedlegg F: PE-beregninger
10. Vedlegg G: Resipientanalyse
11. Dokumentliste
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Befaringsnotater
Plantegninger
Saksopplysninger:
Bakgrunn
Frøya kommune er i en rivende utvikling med stor befolkningsvekst og svært høy byggeaktivitet. Dette
medfører svært stor belastning på eksisterende kommunale avløpsanlegg som etter hvert har vist seg å fremstå
som underdimensjonert, foreldet og dårlig vedlikeholdt. Disse faktorene utløste et behov for å få utarbeidet en
plan for utviklingen videre innen denne sektoren.
Hovedplan for avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten og arbeid knyttet til avløpsforurensning
av land og sjø. Planen dekker områdene kommunale avløpssystemer og forhold knyttet til vannmiljø. Planen
foreslår fremtidige rammebetingelser for rådmannens arbeid innenfor området.
Avløpssituasjonen innen spredt bebyggelse er ikke vurdert i denne planen. Planen inneholder imidlertid en
sårbarhetsvurdering av de mest aktuelle sjøresipientene rundt Frøya og spesielt der hvor kommunale
avløpsanlegg i dag har sine utløp. Sårbarhetsvurderingen kan også benyttes som et verktøy for administrasjonen
i vurderingen av nye utslippssøknader inntil en saneringsplan for kommunens spredte bebyggelse foreligger i
2017.
Hovedplan for avløp beskriver dagens situasjon innen kommunale avløp og setter mål for hvordan
avløpssystemene skal fungere i fremtiden ut fra et miljø-, driftssikkerhetsmessig og driftsøkonomisk perspektiv.
Planen angir også hvordan kommunen som ansvarlig for avløpshåndteringen skal oppfylle konkrete krav gitt i
lover og forskrifter.
På grunnlag av dette er foreslått en handlingsplan med investeringstiltak samt kostnader og gebyrutvikling. Det
er også foretatt en vurdering av behovet for renseanlegg for Sistranda og Hamarvika som er de tettest befolkede
områdene på Frøya og hvor stor befolkningsøkning og utbyggingstakt samt eksisterende avløpsanlegg i dårlig
forfatning setter krav om snarlige tiltak.
Eksisterende Hovedplan avløp ble utarbeidet i 1990 av rådg. ing. Kåre Løberg, som et forslag for perioden
1990-2000, men ble aldri politisk vedtatt. Ved utarbeidelse av denne planen ble det brukt rammeplan utarbeidet
av A/S Prosjektering i 1975 og rammeplan utarbeidet av kommunen i 1979. Disse planene er imidlertid
benyttet som en del av grunnlaget for ny Hovedplan avløp 2017-2027. Store deler av de gamle planene er
gjennomført. I den nye planen er det beskrevet en rekke nye momenter som påvirker planleggingen i dag. Krav
til vannkvalitet har økt sterkt og det forventes klimaendringer som vil påvirke avløpssystemene. Det vil bli økt
press på eksisterende infrastruktur på grunn av befolkningsvekst og fortetting. I tillegg har kunnskap om forfall
og vedlikeholdsbehovet på eksisterende avløpsnett økt.
Hovedplan for avløp 2017-2027 er et omfattende dokument. Planen er derfor lagt ved saken som et vedlegg.
Det er valgt å ikke legge ved befaringsnotater (tilstandsundersøkelse) for hvert avløpsanlegg samt
plantegninger av eksisterende anlegg, planlagte anlegg og områder med saneringsbehov. Dette pga den store
mengde dokumenter. Hvis interesse for innsyn i disse bes den enkelte ta kontakt med politisk sekretær.
Merk at Hovedplan for avløp 2017-2027 er behandlet som en «Temaplan».
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Mål
Arbeidet med avløpshåndtering har flere formål. Det skal sikre at avløp ikke forringer vannkvaliteten i
vannforekomstene. Samtidig skal innbyggerne og næringsliv på Frøya sikres gode avløpsløsninger, de skal
betjenes på en god måte og tjenestene skal være kostnadseffektive.

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 en kloakkrammeplan, og
kartlegge spredt avløp.
Hovedformålet med planarbeidet er å foreslå tiltak for avløpssektoren som tilfredsstiller kravene som er satt til
moderne avløpsanlegg i dag. Frøya kommune vil følge opp hovedmålet i vannforskriften og sikre god
miljøtilstand i alt vann og om nødvendig forbedre tilstanden i kystvann, ferskvann og grunnvann.
De overordnede målene kan derfor kortfattet sies å være:
 Sikre godt vannmiljø
 Effektiv avløpshåndtering
 God tjenesteyting
Hovedutfordringer
 Stort behov for fornyelse av ledningsnett og avløpskummer
 Stor forurensning fa avløpsnett og slamavskillere
 Mangelfull dokumentasjon og registrerte data over anleggene.
 Manglende intern kapasitet for forsvarlig forvaltning, drift og vedlikehold av anleggene
Tiltaks – og investeringsplan
Det er utarbeidet en investeringsplan for perioden 2017-2020. Planen er delt opp i konkrete prosjekter som kan
omfatte alt fra generelle oppgraderinger, separering og ledningsfornyelse til etablering av nye renseanlegg. Av
større tiltak kan nevnes forslag til etablering av et felles renseanlegg for Sistranda samt et felles renseanlegg for
Hamarvika. Det kan også tenkes at det er fornuftig og økonomisk riktig å etablere ett felles anlegg for begge
områdene, men dette er ikke vurdert i planen.
Det er tatt utgangspunkt i at det er nødvendig med sanering av store deler av det eksisterende avløpsnettet. Der
det i dag er fellessystem hvor vann fra sanitæravløp og overvann/drenering går i felles avløpsrør inn på
slamavskillere er det inkludert kostnader for separering av fellessystemet.
Gebyrutvikling
Beregninger av fremtidig gebyrgrunnlag skal baseres på investeringer i den skisserte handlingsplanen.
Gebyrgrunnlaget for avløp påvirkes betydelig av økte kapitalkostnader. Driftskostnadene vil også øke utover i
planperioden som følge av flere anlegg, mere tekniske anlegg (renseanlegg og pumpeledninger) og større fokus
på drift og vedlikehold. Beregnet gebyrøkning i forhold til gebyrnivået i 2016 vil ligge på ca. 40% innen 2020.
Kostnadsreduserende tiltak vil imidlertid kunne begrense økningen noe. Rådmannen vil i denne sammenheng
legge frem forslag om innføring av «anleggsbidrag» i eget saksfremlegg innen kort tid.
Vurdering:
Hovedplan for avløp 2017-2027 legger opp til en betydelig økning i investeringer knyttet til avløpssystemene i
kommunen. Det foreslåtte omfang av tiltak er nødvendig for å oppfylle pålagte lover og forskrifter og for å sikre
en bærekraftig forvaltning av avløpsinfrastrukturen. Høy alder og forfall på ledningsnettet og slamavskillere
gjør at det er viktig å holde høy utskiftningstakt og nivå.
Omfattende separeringstiltak anses nødvendig for å reduserer forurensning fra avløpsnettet og for å sikre
tilstrekkelig kapasitet på avløpsnettet i fremtiden.
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I tillegg bør det investeres i mere moderne avløpsrenseanlegg for å nå kommunedelplanens og vanndirektivets
målsetninger om et renere vannmiljø som skal være i god økologisk tilstand.
Det blir utfordrende kapasitetsmessig å gjennomføre såpass mange prosjekter på relativt kort tid men ved å
ansette egen prosjektleder (vedtatt i KST 15.12.16), ser vi det som et realistisk mål. Den største usikkerheten er
knyttet til entreprenørkapasitet, men dette er en faktor vi uansett ikke kan beregne eller styre og som ikke bør
forhindre kommunen i å ha den foreslåtte målsetningen.

Saknr: 10/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
26.01.2017
Saksbehandler:
Mona Skarsvåg

Møtebok
Arkivsaksnr:
16/2738
Arkivkode:
C56

Saken skal behandles i følgende utvalg:
164/16
Formannskapet
10/17
Kommunestyret

Sak nr:
10/17
Gradering:

06.12.2016
26.01.2017

GAMMELSKOLEN SISTRANDA
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Gammelskolen ved Sistranda skole vedtas rives.
Saken legges fram for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet, etter at anbud er innhentet.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.12.2016 sak 164/16
Vedtak:
Gammelskolen ved Sistranda skole vedtas rives.
Saken legges fram for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet, etter at anbud er innhentet.
Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 06.12.16:
Arvid Hammernes vurderte seg inhabil da han har vært saksbehandler i saken tidligere.
Knut Arne Strømøy vurderte seg inhabil da han har vært saksbehandler i saken tidligere.
Følgende avstemming ble gjort:
Gammelskolen på Sistranda vedtas flyttes, og blir tilknyttet Frøya Folkepark og går inn i planlegginga av
denne.
Saken legges frem for ny behandling for finansiering etter at kostnadsbeskrivelsen foreligger.
Falt enstemmig.
Gammelskolen ved Sistranda skole vedtas rives.
Saken legges fram for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet, etter at anbud er innhentet.
Enstemmig.
Rådmanns forslag til vedtak:
Gammelskolen på Sistranda vedtas flyttes, og blir tilknyttet Frøya Folkepark og går inn i planlegginga av
denne.
Saken legges frem for ny behandling for finansiering etter at kostnadsbeskrivelsen foreligger.
Alternativt,
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Gammelskolen ved Sistranda skole vedtas rives.
Saken legges fram for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet, etter at anbud er innhentet.

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.

Notat – vurdering fra tekniske tjenester på tilstanden til gammelskolen på Sistranda. Datert:
18.11.2013
Museal verdi – en redegjørelse fra kulturetaten. Datert: 14.11.2013
Uttalelse fra virksomhetsleder ved Sistranda skole. Datert: 15.11.2013
Uttalelse fra antikvar Trond Eide. Datert: 27.09.2013
Innspill fra Frøya kultur- og kompetansesenter. Datert: 27.09.2016

Saksopplysninger:
Formannskapet bestilte høsten 2016 en orientering om forrige saksrunde, og hvordan tilstanden den gang
karakteriseres.
Saken har vært opp til politisk behandling i 2013. Siden har situasjonen rundt gammelskolen ligget i bero.
Gammelskolen ligger i et felt av skolegården der det oppholder seg tettest med elever, flest ganger i løpet av
skoledagen. Det har forekommet nesten-ulykker i form at steiner faller ned fra taket.
Virksomhet for tekniske tjenester opplyser om at det er observert vann på gulv. Teknisk er nå kjent med at taket
ikke er helt tett. Dette kan komme fra manglende takstein og utett undertak noen steder.
Norsk standard, NS 3424 sier om tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring. NS-EN 16096
Bevaring av kulturminner - Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger:
«Dersom over 50 % av alle eksisterende bygningsdeler i en slik normert analyse defineres som så skadet at de
må erstattes i sin helhet, vil vi normalt vurdere det slik at så store verneverdier er borte at bygningen i seg selv
har gått tapt. Tilstand er del av en samlet vurdering av kulturhistorisk verdi, verneform, økonomi og
bruksmuligheter».
(Kilde: https://www.stfk.no/no/Tjenester/Kulturminnevern/Bygningsvern/)

«Sistranda gamle folkeskole» er registrert og merket med rød trekant i SEFRAK.
SEFRAK = "SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg".
Rød trekant innebærer at det er meldeplikt ved ombygging eller riving.
Vedrørende saksgang der meldeplikt er pålagt opplyses det:
«Bygningane i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikkje tillagt spesielle restriksjonar. Registreringa
fungerar meir som eit varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt
løyve til å endre, flytte eller rive bygninga.
For meldepliktige bygningar (bygningar er eldre enn 1850), er det lovfesta i Kulturminnelova §25 at ei
vurdering av verneverdien MÅ gjerast før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent.
Saksgang for endring på meldepliktig bygning:




Eigar må søke kommunen om endringar på bygninga.
Kommunen sender søknaden til fylkeskommunen som skal uttale seg om søknaden FØR kommunen
fatter vedtak.
Kommunen skal melde alle endringar på bygninga til fylkeskommunen.

Kommunen kan gi løyve til riving sjølv om kulturminnemyndigheitene i fylkeskommunen tilrår at bygget bør
vernast».
(Kilde:http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/SEFRAK-registeret)

Om man velger å se bort fra ovennevnte føringer, må man ta stilling til bygningens affeksjonsverdi for
Frøyasamfunnet.
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Man må også ta stilling til om gamle Sistranda folkeskole skal være med i den videre planlegginga av Frøya
Folkepark.
Forespørsel om uttalelse er sendt til antikvar ved fylkeskommunens kulturminnevernavdeling, 22.09.2016
Vurdering:
Det er ikke foretatt vedlikehold og utbedring etter at saken ble utsatt i 2013. Man kan derfor anta at
byggeteknisk situasjon er som ved tilsyn i 2013, eventuelt ytterligere forverret.
Man må kunne mene at situasjonen trenger strakstiltak, da saken har ligget i flere år. Det er først og fremst av
sikkerhetsmessige årsaker i forbindelse med bygningens beliggenhet og tilstand at dette er vesentlig.
Utfra vurderingen i 2013, beliggenhet, faresituasjonen som elevene utsettes for, samt at andelen som er
omgjort/ombygd er av så vesentlig grad, kan man på bakgrunn av disse faktorene konkludere med at bygget bør
utbedres og eventuelt flyttes, eller rives.
Rådmannen velger å vektlegge uttalelse fra antikvar Trond Eide ved Sør Trøndelag fylkeskommune og
innstiller på at gammelskolen på Sistranda vedtas flyttes, og blir tilknyttet Frøya Folkepark og går inn i
planlegginga av denne.
Forhold til overordna planverk:
Gamle Sistranda skole står nevnt i vedtatt Kulturplan for perioden 2014 – 2019, i punkt 5.3: Kulturvern og
museum. Der blir skolen omtalt som en av flere bestanddeler, som kommunen eier i dag.
I planen står det videre at det må vurderes hvordan kommunen best skal sikre bygninger, og ikke minst, gi dem
en spennende og aktiv framtid.
Målsetting og tiltak under punkt 5.3 i kulturplana står det blant annet:
Punkt 4:
Målsetting:
 Ta vare på bygninger og gjenstander av høg kulturhistorisk verdi
Tiltak:
 Systematisere og vurdere kulturhistorisk verdi på bygninger og gjenstander.
 Foreta en vurdering av hva som skal ivaretas og ha verneverdi.

Økonomiske konsekvenser:


Om ønske er å bevare bygget må det bevilges penger til dette. Det blir behov for en ny
tilstandsvurdering og en kostnadsbeskrivelse på arbeidet som må gjøres for å sette bygningen i stand.



Om gammelskolen vedtas rives, blir anbud lagt ut på Doffin.

Kostnadene vil bli lagt fram for politisk behandling.
Budsjettpost/kontostreng:
Debet kontostreng/beløp
Kredit kontostreng/beløp
Ny saldo på den konto som blir belastet:
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FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
26.01.2017
Saksbehandler:
Thomas Sandvik

Møtebok
Arkivsaksnr:
16/3790
Arkivkode:
255 &55

Saken skal behandles i følgende utvalg:
11/17
Formannskapet
11/17
Kommunestyret

Sak nr:
11/17
Gradering:

10.01.2017
26.01.2017

KJØP AV AKSJER, KYSTLAB-PREBIO AS
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar å kjøpe 1526 aksjer i Kystlab-PreBIO AS for kr 22 892.
Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo pr 01.01.2017 er 414 745

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.01.2017 sak 11/17
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å kjøpe 1526 aksjer i Kystlab-PreBIO AS for kr 22 892.
Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo pr 01.01.2017 er 414 745
Enstemmig.
Rådmanns forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar å kjøpe 1526 aksjer i Kystlab-PreBIO AS for kr 22 892.
Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo pr 01.01.2017 er 414 745
Vedlegg:
Kjøp av aksjer Kystlab-PreBIO AS e-post av 28.12.16
Oversikt aksjer Kystlab-PreBIO AS vedlegg til e-post av 28.12.16
Saksopplysninger:
Kystlab-PreBIO AS tilbudte seg å kjøpe ut aksjene til Frøya kommune høsten 2016. Kommunestyret behandlet
denne saken i sak 178/16 (27.10.16) der Frøya kommune ønsker fortsatt å være eier i Kystlab-PreBIO AS.
Kystlab-PreBIO AS har nå gjennomført kjøp av 10 % av utestående aksjer til kr 15,- per stk.
I tillegg er det kjøpt 4,08 % av utestående aksjer som er solgt til Alsco AS og står i "depot".
Følgende aksjonærer har valgt å selge:
Kristiansund kommune
Rauma kommune
Aure kommune
Gjemnes kommune
Aukra kommune
Smøla kommune
Fosen Regionråd
Grane kommune
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Totalt antall aksjer kjøpt 115.802 stk - 14,08 % av utestående aksjer.
På bakgrunn av dette tilbyr Alsco AS alle gjenværende aksjonærer å kjøpe sin proratariske andel av disse
aksjene (4,08%) som vist fordelt per aksjonær i vedlagte tabell (for Frøya kommune utgjør dette 1526 aksjer til
kr 22 892, 15 kr pr aksje).
Alsco AS er et investeringselskap, som primært investerer i fiskeri- og havbruksrelaterte selskaper.
Vurdering:
Kommunestyret viste gjennom vedtaket i sak 178/16 at Frøya kommune fremdeles ønsker å være eier i KystlabPreBIO AS. Som en videreføring av dette vedtaket, er det naturlig at Frøya kommune styrker sin posisjon i
selskapet, og kjøper seg opp i h.h.t. tilbudet som er kommet i forbindelse med selskapets tilbakekjøp av egne
aksjer.
Ny saldo på den konto som blir belastet: Reserverte tilleggsbevilgninger kr 391 853
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FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
26.01.2017
Saksbehandler:
Jan Otto Fredagsvik

Møtebok
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FROANKONSEPTET - M/VIDEREUTVIKLING AV KOMOPP-PAKKER, REALISERING AV
FROHEIM OG SØKNAD OM AUTORISASJON FOR NATURINFORMASJONSSENTER FOR
FROAN
Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.01.2017 sak 19/17
Vedtak:

Saken utsettes.
Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 24.01.17:

Formannskapet tok opp til votering under behandling av sakslisten, at denne saken utsettes. Dette for
å få til en bedre og sterkere satsing,
Enstemmig.
Forslag til vedtak/innstilling:

1. Et Naturinformasjons-/våtmarksenter for Froan verneområde hoved-lokaliseres til BKS AS
2. byggetrinn på Sistranda og del-lokaliseres på Sørburøy gjennom Froheim – konseptet,
som inngang til verneområdet. Det tas forbehold om at 2.byggetrinn ved BKS realiseres og
at leiekostnader er akseptable.
2. Det bevilges inntil NOK 200.000,- for utarbeidelse av grunnlag for og søknad om støtte fra
Miljøverndepartementet til autorisasjon og etablering av et Naturinformasjonssenter for
Froan
3. Bevilgningen dekkes fra reserverte tilleggsbevilninger, saldo pr 24.01.17 er 391. 853,Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Forvaltingsplan for Froan
Ramsar – forprosjekt
Mer om naturinformsjonssenter
Referat fra arbeidsmøtet. 30.11.2016
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Saksopplysninger:

Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning ble fredet ved
kongelig resolusjon 14. desember 1979. Initiativet til naturvernet kom opprinnelig fra
lokalbefolkningen for å verne Froan mot enda et militært skytefelt.
Det faglige grunnlaget for verneforslaget var registreringer av hekkende sjøfugl og ynglende sel i
1974 i regi av Miljøverndepartementet. Verneområde for Froan består av
i)

Et naturreservat og

ii)

Et landskapsvern- og dyrefredningsområde som omslutter reservatet

Froan er med sine 761 km2 det største og viktigste verneområdet av marin karakter i landet per i
dag. Naturverdiene i Froan er i hovedsak naturbetinget (avhengig av klima, beliggenhet,
naturkreftenes påvirkning og samspillet mellom arter), men også noe er kulturbetinget (avhengig av
beite, slått og lyngbrenning). Bestemmelsene for området er nedfelt i «Forskrift om vern for Froan
naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya
kommune, Sør-Trøndelag»

Helårsbefolkningen i Froan – og da snakker vi i hovedsak om Sørburøy - utgjør i dag ca 30 personer.
Med tilbakegang i fisket, som lokalt tilskrives økning i den vernede selbestanden, setter nå
lokalsamfunnets sin lit til at områdets status som Ramsar-område skal gi positiv avkastning gjennom
bl.a. utvikling av reiselivet i et bruk/vern perspektiv. Og videre at Salmars havmerd skal gi positiv
ringvirkninger for det lille øysamfunnet.

Forvaltningsplan for verneområdene i Froan har vært etterspurt og lovt helt siden fredningen trådte i
kraft i 1979. I 2015 kom den. Den er utarbeidet med utgangspunkt i verneforskriften, sammen med
forvaltningsmyndighetenes erfaringer og rådgivende utvalgs tilrådinger i årene etter at områdene
ble fredet. Formålet med fredningen er å verne om et rikt og interessant dyre- og planteliv og bevare
leve- og yngleområdene for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet kystlandskap.
Forvaltningsplanen ligger vedlagt.

Samtidig med fredningen ble det opprettet et råd, benevnt som det «Rådgivende utvalg for Froan».
Her har ordfører i Frøya kommune hele tiden vært medlem.

Milepæler og tiltak/hendelser etter at fredningen trådte i kraft
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Det har opp gjennom årene vært mye oppmerksomhet rettet mot fredningen i Froan. I 1998 oppsto
et akutt problem for Salmar, som måtte legge brakk en del lokaliteter for lakseoppdrett p.g.a. ILAutbrudd. De søkte da Fylkesmannen om å få sette ut smolt i to lokaliteter i landskapsvernområdet.
Etter mye møtevirksomhet – bl.a. med miljøvernministeren og Miljø- og energikomiteen på
Stortinget- fikk Salmar positivt vedtak av Fylkesmannen og dermed dispensasjon. I 2015 ble
dispensasjonen permanent, ved at det ble gjort noen grep når det gjelder vernestatus for de
områdene lokalitetene ligger.

Det hører med til historien at to forskere fra Norsk Bygdeforskning – Geir Frisvoll og Katrina
Rønningen – i 2007 utarbeidet en forskningsrapport med tittelen «Froan-scenarier» - et tverrfaglig
prosjekt som så på muligheter og begrensninger for næringsutvikling og forvaltning i verneområdet
Froan. En av deres konklusjoner var at RAMSAR-statusen IKKE var et hinder for eksempelvis
lakseoppdrett.

For øvrig har dette skjedd med relasjon til Froan og vernet:


I forbindelse med bygging av nytt kulturhus og nye videregående skole (FKKS) ble prosjektet
KOMOPP etablert og det ble i den forbindelse arbeidet med planer om et såkalt visningssenter for
Froan. På Sørburøy var det ment å få en «satellitt» som var tilknyttet FKKS digitalt.



Rådmannen engasjerte en person som skulle jobbe med å få fram en søknad til
miljøverndepartementet om å få etablert et såkalt naturinformasjonssenter.



Arbeidet stoppet opp da det ikke fantes midler for å forlenge engasjementet for den innleide
personen.



Så dukket det opp tanker om et samarbeid mellom Ørland kommune (Grandefjæra), Hitra kommune
(Havmyran) og Frøya kommune (Froan) for å utnytte det faktum at disse områdene har såkalt
RAMSAR-status (internasjonalt vern av våtmarksområder).



Jan O Fredagsvik og Alf Albrigtsen jobbet i ei nedsatt arbeidsgruppe der alle tre kommunene deltok.



Det ble ferdigstilt et forprosjekt og det ble utarbeidet en rapport av aug. 2012 ført i pennen av
Katrina Rønningen og Geir Frisvoll fra Bygdeforskning. Rapporten ligger vedlagt.



Så stoppet arbeidet opp, i hovedsak fordi Ørland kommune fikk problemer med Grandefjæra og
flybasen. Ørland har imidlertid allerede et visningssenter for Grandefjæra, som en av fem såkalte
autoriserte visningssentre i landet (Nasjonalparksentrene ikke medregnet.)



Siden har Sørburøy velforening stiftet Froheim AS, og Ivar Blikø fra Sintef har jobbet fram tegninger
av fysisk bygg og tatt initiativ overfor reiselivsnæringen. Han skal ved anledning presentere en
sluttrapport for sitt arbeid.
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Rådmannen og Jan O Fredagsvik har hatt dialog med Alf Albrigtsen, som har gjort en del
forberedende undersøkelser og fått dannet et bilde av hva som må til for å få et autorisert
visningssenter. Det har vært møter med Miljødirektoratet, Fylkesmannen, Bygdeforskning, NTNU og
Ørland Kultursenter (våtmarksenteret for Grandefjæra). Videre har Ivar Blikø og Lilly Gården vært
delaktig i arbeidet.

Etter de innledende prosesser med forvaltningsmyndighetene i forhold til kriterier og krav for slike sentra
(besøk, målgrupper, faglig samarbeid, logistikk organisasjon/økonomi, mv.), vurdering i styret for Froheim AS
og utfra muligheten for å kunne utvikle et unikt senter, er det tatt utgangspunkt i et delt lokaliseringsopplegg
med
•

Hoved-lokalisering – i Blått Kompetansesenter (BKS) i planlagt byggetrinn to.

•

Del-lokalisering på Sørburøy i Froheim - inngangen til verneområdet

Arbeidsmøte
30.11.16 ble det holdt et arbeidsmøte på Blått Kompetansesenter der følgende deltok:
Ordfører Berit Flåmo
Hjørdis Årvik, Frøya kommune

Bjørnar Johansen, Blått kompetansesenter
Lilly Gården, styreleder Froheim AS
Hans Olav Brendberg, styremedlem Froheim AS
Trude Hegstad, Blått kompetansesenter
Toril Pettersen, Frøya Næringsforum
Alf Albrigtsen, Albrigtsen Consult
Jan O Fredagsvik, Frøya kommune
Ivar Blikø, Sintef
Gøril Forbord, Trønder-Energi
Johan K Evjen, Trønder-Energi

Hensikt med møtet:


Utvikling av et Naturinformasjons-/våtmarksenter for Froan verneområde – med hoved
lokalisering på Sistranda og del lokalisering på Sørburøy .



På grunn av endrede forutsetninger bør kan hende tidligere utarbeidede planer justeres
vesentlig både hva angår tiltak av materiell og immateriell karakter, inklusiv kostnad av delelementer (ulike elementer kan ha forskjellig finansieringsopplegg).
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Synspunkter på om Froheim – konseptet (hele/deler) skal være et reint eiendomsselskap
eller kombinasjon av eier og drifter (hele eller deler).



Avklare finansiering i første fase – justering av tidligere planer, kostnadsberegning av ulike
del tiltak, prosesser, oppfølging, mv..



Tanker om implementering av KOMOPP i senteret (hoved utstilling/formidling) på Sistranda
og delaktiviteter på Sørburøy som inngang til verneområdet .



Synspunkter på om NTNU Brohode Frøya - som har fokus på fokus marin/maritim sektor –
bør utvides slik at KOMOPP og opplevelsesnæringene bli en del av Brohode Frøya? Kanskje
også omfatte andre deler av kommunens virksomhetsområder.



Foreløpige informasjon og tanker om opplegg/innretning og utfordringer med å få sertifisert
og etablert et Naturinformasjons-/Vårmarksenter for Froan verneområde.

Det er laget et fyldig referat fra møtet, se vedlegg.

ØKONOMI
For å komme videre med eventuell søknad om autorisert visningssenter for Froan, må det foretas noen
avklaringer. Og det må en viss økonomi på plass – på kort sikt for å finansiere selve prosessen fram mot
søknaden og på lengre sikt med å finansiere fasiliteter og finne drifts- og vedlikeholdsmidler. Sistnevnte
gjelder også KOMOPP-pakkene som vises i FKKS.

Som det fremgår av referatet, vil det være flere relevante samarbeidspartnere i det videre: NTNU,
Sintef, Norsk Bygdeforskning, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, FKKS, Blått Kompetansesenter
m.fl.

Rådmannens vurdering
Etter rådmannens vurdering bør målet med sentret være å etablere og utvikle det som et
1.

Kunnskaps- og Informasjonssenter – Formidle kunnskap og gi informasjon om verneområdet relatert
til Forvaltningsplanen og Froans geologi og historie i fortid, nåtid og fremtid

2.

Feltstasjon for forskning

3.

Opplevelsessenter – ta i bruk nye formidlingsmetoder (digitalt) og tilbud om besøk i verneområdet

4.

Dokumentasjonssenter – ikke tradisjonell museumsdokumentasjon, men ulik dokumentasjon i
forhold til verneområdet og oppfølging av Forvaltningsplanen, inklusiv utvikling av forskningsbasert
kunnskap.
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Målet bør være å utvikle et samarbeidsnettverk med kulturinstitusjoner, næringsliv, utdannings - og
forskningsinstitusjoner, m.fl. – jf. strategien for utvikling av tidligere Frøya vgs.. Senteret vil også kunne være
en naturlig arena for utvikling av en Kunnskapspark innenfor natur- og vernefaglige problemstillinger og for
utvikling av naturbasert verdiskapning i randsone bruk/vern og utnytte synergi effekter.

I det følgende vil rådmannen vurdere ulike sider ved Froheim, eller Froheim-konseptet, som kanskje vil være
vil være arbeidstittelen framover. Hensikten med å få utviklet et mer helhetlig Froan – konsept er


å tiltrekke seg privat og offentlig kapital og ressurser for investeringer og drift på og utenfor Froan,
spesielt i forhold til etablering av materiell/immateriell infrastruktur utover selve del- senteret.



Utvikle koblinger mellom initiativer innen turisme (bedriftsnettverket) og
Naturinformasjonssenter og derigjennom skape grunnlag for samarbeid og
videreutvikling gjennom medfinansiering fra nasjonale midler (Innovasjon Norge).



Med økende havbruksaktivitet aktivitet og økt naturbasert verdiskaping ytterst i
kyststripen vil behov for energi være økende. Gjennom blant annet utredninger og
analyser som Trønderenergi har gjort viser det seg at det er et stort potensial for
miljøvennlig lokal produksjon av energi (sol, vind, bioenergi og bufferløsninger). En
framskyndet realisering av slike konsepter krever at man ser helhetlig på utnyttelse
av de muligheter som finnes av verdiskaping i området, samt utnytte mulighetene
som ligger i visningsturer og undervisnings- og treningskonsepter.



Gjennom utvikling av innkvarteringskonsepter / lavterskel boenheter kan man også
introdusere nye lokale energiløsninger som dels kan kjøres uten å være koblet til nett,
eller jobbe i samspill med en større lokal energiløsning.

Det er overordnet viktig å ha en strategisk tilnærming for fremtidig utvikling av senteret.
For å nå målet for senteret vil utfordringer og muligheter være knyttet til:
1.

2.

3.

Forskning, utdanning, innovasjon, formidling og utvikling (FoU) – forvaltnings- og
verdikjederelatert. Verne – og samfunnsfaglig – det er særdeles viktig å få knyttet forskning til
verneområdet i forhold til bærekrafts mål (arter, fauna, økosystemet, mv.) og i et bruk/vern
perspektiv (bl.a. verdikjederelatert for økonomisk verdiskapning). I dette ligger også utvikling av
forskningsbasert kunnskap i forhold til mulighet for utvidet bruk av landskapsvernområdet for eks.
oppdrett.
Offentlige rammebetingelser – juridiske (eks. oppfølging av Forvaltningsplan og innretning av
vernebestemmelser) og økonomiske (eks. offentlig del finansiering av drift og finansiering av
materiell/immateriell infrastruktur, mv.)
Nærings- og bedriftsutvikling – tiltak for enkeltbedrifter og felles tiltak, inklusiv utnyttelse og
utvikling av randsoneaktiviteter og synergier – direkte og indirekte verdiskapning i et bruk/vern
perspektiv
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I en utviklingsprosess vil tiltak innenfor et utfordringsområde påvirke tiltak i et annet område. Kort sagt: Tiltak
og prosesser må henge sammen. Disse 3 pilarene er meget viktig og avgjørende i et bruk/vern perspektiv.
Delt lokalisering

I begrunnelsen for valg av Sistranda som hoved lokalisering med Sørburøy som del lokalitet for
senteret kan nevnes


Større mulighet til å utvikle et unikt senter – bedre muligheter for utnyttelse av synergi fra
andre etablerte/planlagte virksomheter.



Enklere tilgang til ulike målgrupper som folk flest, turister, skoler, barnehager, frivillighet,
næringslivet og deres besøkende, kurs- og konferansedeltakere, forskere, andre
utdanningsinstitusjoner, m.fl.



Større mulighet for egen inntjening gjennom økt interesse for og besøk av personer, bedrifter
og institusjoner.



Hoved lokalisering i forhold til transportrelatert infrastruktur og lokalisering på Sørburøy i
forhold til naturlig inngang til verneområdet.



Større mulighet for faglig samarbeid med for sentret relevante institusjoner og deres
samarbeidspartnere på Sistranda.



Bedre mulighet for å få etablert et robust og forutsigbart fremtidig opplegg –
organisatorisk/økonomisk.

Utstillingen på Sistranda skal friste og være en katalysator for utvikling av Sørburøy og for inngang til
Froan verneområde.
Utvikling av nødvendig materiell og immateriell infrastruktur på Sørburøy – som inngangsport til
verneområdet – vil derfor være avgjørende for å kunne oppnå autorisasjon for planlagt senter. Uten
noe opprustning på Sørburøy vil en ikke kunne utvikle et unikt senter.

Turisme/ Opplevelsesturisme
Reiseliv blir et viktig område for Froan-konseptet.
Det er etablert et bedriftsnettverk med tittel «Bedriftsnettverket Frøya Opplevelser». Det har vedtatt at de
ønsker å støtte opp om et initiativ om naturinformasjonssenter på Frøya da de anser dette som veldig viktig
for utviklingen av opplevelsesnæringen i regionen. Et naturinformasjonssenter vil kunne være en del av
utviklingen av bedre infrastruktur og tilgjengelighet til de attraktive stedskvalitetene i området.

Opplevelsesturistene i området gir generelt tilbakemelding om et ønske om å tilby flere forskjellige
opplevelser basert på skjærgården, men at leveransene er uforutsigbare, vanskelig å orientere seg i og av for
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lav kvalitet. Dette er også i tråd med en undersøkelse gjort under Matstreif 2015 der forskjellige pakketilbud
ble presentert.

For lite informasjon og tilrettelegging for besøk i øyrekka bidrar til høye barrierer for kundegruppen til å
benytte seg av tilbudene. Sammensatte opplevelser utarbeidet fra godt innarbeidede samarbeid i næringen i
kombinasjon med bedre infrastruktur, kommunikasjonskanaler og tilgjengelig informasjon vil være en god
løsning på dette problemet. Kundegruppen i opplevelsesnæringen viser interesse for opplegg som vektlegger
lokalhistorie innen fiskeri, havbruk og tidlige bosetninger og andre stedskvaliteter. Slike historier ble svært
godt mottatt i de produktene som allerede finnes på markedet. Det ble også høyt verdsatt at kundene fikk
kurs i relevante ferdigheter som rensing av krabbe og filetering av fisk, slik aktivisering bidrar til merverdi av
produktet og øker kvaliteten på opplevelsen. Et naturinformasjonssenter kan gjøre mye for å legge til rette
for slik aktivitet.

Et overordnet mål ved å etablere et naturinformasjonssenter vil etter rådmannens vurdering være å gjøre
tilgjengelig:


Fysiske stedskvaliteter som naturomgivelser i skjærgården utenfor Frøya, bygningsmiljøene på
fiskeværene i øyrekka og den rike floraen som finnes i regionen.



Sosiale stedskvaliteter som det gode vertskap, kunnskap om lokalhistorie og lokal kultur



Sosiokulturelle stedskvaliteter som gir mening for turisten. Opplevelsen av et autentisk kystsamfunn
som eksisterer tett på naturen. Oppleve nærhet til norsk kystkultur gjennom aktiv deltakelse i
forskjellige aktiviteter tilknyttet fysiske og sosiale stedskvaliteter.

Gjennom å vektlegge disse stedskvalitetene på Frøya vil etableringen av et naturinformasjonssenter bidra til å
øke Frøyas attraksjonskraft innen opplevelsesturisme.

Bærekraftig reiseliv
Et naturinformasjonssenter på Frøya vil ha gode forutsetninger for sertifisering som bærekraftig reisemål.
Mye av Frøyas attraksjonskraft er tuftet på fysiske stedskvaliteter som i stor grad er basert på naturgitte
ressurser og kystkultur. Dette innebærer at en satsning innen turisme må ta spesiell høyde for
problemstillinger tilknyttet bærekraft.


Miljømessig bærekraft er et naturlig og nødvendig fokus i produktutviklingen i nettverket.
Viktigheten av naturgitte ressurser for destinasjonens attraksjonskraft tilsier at det må bli tatt
spesielt hensyn til den lokale fauna og floraen i regionen. Opplevelsestilbudene i regionen må ta
tilstrekkelig hensyn til bevaring av natur- og kulturressursene for at tilbudet skal kunne
opprettholdes på lang sikt, og for å ta vare på kystsamfunnets kultur og livsgrunnlag. Etableringen av
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et naturinformasjonssenter vil muliggjøre en langsiktig og helhetlig tekning rundt
opplevelsestilbudene i regionen.



Sosial bærekraft vil også være en viktig del av utviklingen av naturinformasjonssenteret. Senteret bør
være en del av en større strategi for utviklingen av Frøya som turistdestinasjon. Det er viktig å
etablere arbeidsplasser langs øyrekka utenfor Frøya. Dette har vært en sentral samfunnsmessig
problemstilling i regionen de siste årene. Dersom man øker Frøya attraksjonskraft, kan dette
resultere i nye arbeidsplasser og flere heltidsstillinger, som bidrar til sosial bærekraft.

Det vil også være viktig at naturinformasjonssenteret og tilhørende aktiviteter tar tilstrekkelig hensyn til den
eksisterende lokalbefolkningens behov. Dette er nødvendig for at destinasjonene skal fortsette å være et
attraktivt bosted for disse.


Økonomisk bærekraft i lokalsamfunnet er et sentralt aspekt i det man ønsker å oppnå med et
naturinformasjonssenter. Ved å øke destinasjonens attraksjonskraft ved å gjøre den mer tilgjengelig
på markedet og vil på sikt bidra til flere etableringer i området, og således være med å skape nye
arbeidsplasser.

Grønn energi og miljømessig opplegg
I sammenheng med utvikling av et unikt senter i et unikt verneområde finner miljøvennlige løsninger både for
bygg og energiløsninger. Dette gjelder klimamålene og også å unngå «visuell forurensing»


Teste ut bygningsintegrerte energiløsninger i værharde strøk



Energi- og miljøvennlig infrastruktur som både er energiproduserende og reversible mhp
naturinngrep.



Utprøving av større konsepter for lokal energiproduksjon med tanke på framtidige behov i
forbindelse med verdiskaping i området (Trønderenergi).



vil forsøk og utvikling av ulike deler av grønn energi være interessant



vil forsøk og utvikling av energi- og miljøvennlig infrastruktur (botilbud, turstier, mv.) være
interessant

Etablering av senteret med tilgrensede infrastruktur vil ytterlig styrke kommunens innovasjon, nyskapning og
omdømme.

Oppsummering

Rådmannen mener det er grunnlag for å håpe på at en bevilgning til det innledende utviklings – og
grunnlagsarbeid etter hvert vil kunne


Utløse betydelige statelige midler (sentralt) – dersom senteret oppnår autorisasjon – til delfinansiering av driften.
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Utløse betydelige statlige midler (sentralt/regionalt) til utvikling av ulik materiell og
immateriell infrastruktur
 Utløse betydelige midler fra privat og halvoffentlig sektor til utvikling av deler av nødvendig
infrastruktur (materielt/immaterielt), spesielt på Sørburøy, men også på hoved-lokalisering i
BKS.
 Utløse utviklings – og referanseprosjekter innenfor ulike deler av grønn og fornybar energi,
havtransportert søppel og olje forurensing, også med overføringsverdi utover Froan.
 Utløse midler til ulike FoU prosjekter og tiltak – direkte relatert/delvis relatert til
Forvaltningsplanen - innenfor forvaltning, samfunn og til direkte økonomisk verdiskapning i
en bruk/vern perspektiv. I tillegg utvikling av opplegg for FoU - piloter innenfor
fornybar/grønn energi, infrastruktur som er reversibel m.v. som del av det innledende
arbeidet.
Når det gjelder utgifter/finansiering av det innledende arbeidet - som har forskjellig
finansieringskilde - vil dette omfatte
i)

Utarbeidelse av søknadsopplegget for autorisasjon av et Naturinformasjons-/våtmarksenter
for Froan – verneområde med Ramsar status og nødvendig vedlegg og
ii) Utarbeidelse av et helhetlig opplegg for Froheim – konseptet, inklusiv deler av Froheim AS,
reversibel infrastruktur og fornybar/grønn energi.
Overnevnte arbeider (i) og ii)) må samordnes, koordineres og gjennomføres parallelt. I det helhetlige
prosjektet vil Froheim-konseptet være særdeles viktig og nødvendig for å oppnå autorisasjon. Da
dette er prosjekter som vil kreve en betydelig prosess- og ideutveksling (jf. møte 30.11-16) før
utforming av selve opplegget – og at kostnadene til arbeidet foreløpig ikke er avklart – ønsker
rådmannen å få avklart om det er vilje til å avsette nødvendige midler til utviklingsarbeidet, eks.
inntil visse beløp.
Rådmannen innstiller i første omgang på at det bevilges inntil kr. 200.000 for å arbeide videre med
søknaden for autorisasjon av et naturinformasjonssenter. Videre vil rådmannen arbeide med å finne
finansiering for videre utvikling av grunnlaget for Froan-konseptet, herunder konseptbeskrivelse,
modell og realiseringsgrunnlag gjennom med-finansiering fra nasjonale myndigheter og eventuelt
andre kilder/institusjoner. Dette arbeidet antas å ha en kostnad på inntil 250.000 kr.
Rådmannen er kjent med at styret for «Frøya og Hitra fiskeri- og havbruksfond» har vedtatt å legge
ned fondet og at gjenstående kapital – omkring kr. 500.000 – skal bevilges til Frøya kommune som
bidrag til KOMOPP-prosjektet. Rådmannen anser at et eventuelt naturinformasjonssenter er en del
av KOMOPP-prosjektet og at midlene fra fondet kan brukes på Froheim-prosjektet. Rådmannen vil
følge opp dette overfor styret i fondet slik at midlene blir tilgjengelig så raskt som mulig.
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Kommunestyret
Møtedato:
26.01.2017
Saksbehandler:
Beathe Sandvik Meland

Møtebok
Arkivsaksnr:
16/3485
Arkivkode:
512

Saken skal behandles i følgende utvalg:
13/17
Kommunestyret
2/17
Administrasjonsutvalget

Sak nr:
13/17
Gradering:

26.01.2017
24.01.2017

TARIFF 2017 – FRØYA KOMMUNES INNSPILL TIL DEBATTHEFTET
Forslag til vedtak/:

Frøya kommune har følgene tilbakemelding til KS på stilte spørsmål i debattheftet:
1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten?
Svar: Frøya kommune anbefaler å endre virkningsdato til tidligere på året enn 1.9.2017.
2. Ser kommunen behov for endringer i Hovedavtalen? I så fall – hvilke endringer?
Svar: Med bakgrunn i at HTA generelt legger til rette for et best mulig samarbeid mellom
partene i alle nivå, og viderefører prinsippet om at arbeidsgivere og tillitsvalgte lokalt
finner hensiktsmessige løsninger for å ivareta gode prosesser for reel medvirkning og
kvalitetsutvikling, kan ikke Frøya kommune kan ikke se at det er behov for endringer i HTA
nå.
3. Ser kommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2017? I så fall –
hvilke endringer?
Svar: Frøya kommune har ingen innspill til dette punkt, og slutter seg til KS sine prinsipper i
saken.
4. Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i ordinære
stillinger i kommuner og fylkeskommuner?
Svar: Frøya kommune er en inkluderende arbeidsgiver som ønsker å legge til rette for
mangfold. Kommunens innspill er at det må bli bedre sammenheng mellom
arbeidskraftbehov i kommunene, utdanningstilbud på alle nivå og i virkemiddlelapparatet i
NAV for å bidra til økt inkludering i arbeidslivet.
5. Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og
hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb?
Svar: Kommunen har, gjennom IA avtalen forpliktet seg til til å åpne opp for
arbeidsutprøving av personer som står utenfor arbeidslivet. Kommunen anbefaler at NAV
har gode virkemidler for arbeidsutprøving. Ordningen med aktiv sykemelding er et
eksempel på et godt tiltak som kan vurderes å gjeninnføres.

Saknr: 13/17
Vedlegg:
Debattheftet
Saksopplysninger:

1. Om forhandlingene i 2017
I 2017 er det mellomoppgjør som innebærer at bare lønnsreguleringer forhandles sentralt i KSområdet. Forhandlingene har frist 30. april. Siden 2009 har partene alltid blitt enige om en
forhandlingsløsning i mellomoppgjørene. Hvis partene ikke kommer til enighet går oppgjøret til
mekling.
Høsten 2017 vil KS på vegne av medlemmene reforhandle Hovedavtalen og tre særavtaler. De tre
særavtalene er Kommunelegeavtalen, Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale og
Barnehageavtalen.
KS har som arbeidsgiverorganisasjon fått fullmakt til å inngå sentrale tariffavtaler på våre vegne. Det
er Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatene for forhandlingene. I henhold til KS vedtekter
skal Hovedavtalen vedtas gjennom uravstemning når forhandlingene er ferdig. Det fremkommer av
kommunens delegasjonsreglement at det er ordfører som avgir stemme på vegne av Frøya
kommune. Mellomoppgjøret og resultatet av særavtaleforhandlingene godkjennes gjennom vedtak i
KS Hovedstyre.
Bred forankring hos KS medlemmer er viktig, både gjennom gode politiske prosesser i hver kommune
og fylkeskommune og på de fylkesvise strategikonferansene. KS har nå sendt ut årets debatthefte
med spørsmål knyttet til mellomoppgjøret i 2017, Hovedavtaleforhandlingene og
særavtaleforhandlingene.
Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i den enkelte kommune, og rådmannen
legger derfor frem problemstillingene og spørsmålene i debattheftet til politisk behandling.
2. Mellomoppgjør 2017
Forhandlingsgrunnlaget for mellomoppgjøret 2017 ble langt på vei avtalt mellom partene allerede i
hovedoppgjøret i 2016. Sentrale lønnstillegg, avsetningen til lokale forhandlinger, beregnet overheng
og anslått lønnsglidning, innebærer at om lag 2,2 prosent av årslønnsvekstrammen er bundet før
forhandlingene starter. Partene la videre til grunn at det i 2017 skal avsettes midler til lokale
forhandlinger (i HTA kapittel 4) på 0,9 prosent per 1.9.2017. KS har fremført ovenfor partene at
eventuelle disponible midler i 2017 bør brukes til å justere den lokale potten. Det kan gjøres på to
måter: Øke potten utover de 0,9 % som er avsatt eller ved å endre virkningsdato til tidligere på året
enn 1.9.2017. Det siste vil bidra til et lavere overheng ved hovedoppgjøret i 2018.
Det er ikke ventet at pensjon vil bli en del av mellomoppgjøret i 2017.
3. Hovedavtalen
Avtalen regulerer de grunnleggende spillereglene mellom partene, både på sentralt og lokalt nivå.
Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordningen, tvisteløsninger, samarbeid,
tillitsvalgtordninger og medbestemmelse mellom partene. Hovedavtalen skal være et virkemiddel
for å legge til rette for gode prosesser mellom partene og for utvikling av kvalitativt gode tjenester.
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4. Kort om innholdet i særavtalene som skal forhandles høsten 2017
Kommunelegeavtalen (SFS 2305)
Avtalen regulerer både lønns- og arbeidsforhold for fastlønte leger uansett type legearbeid i
kommunehelsetjenesten. I tillegg har avtalen bestemmelser om arbeidstid og godtgjøring for
legevaktslegene, herunder privatpraktiserende leger som går legevakt. Kommende endringer i
akuttmedisinforskriften vil etter hvert stille strengere krav til kompetanse hos legevaktslegene.
Kompetansekravene, arbeidstids- og vernebestemmelser kan medføre utfordringer for
organiseringen av legevaktene. Kravene til et godt pasientforløp må balanseres mot forsvarlige
ordninger for legene.
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS 2213)
Da arbeidstidsavtalen ble reforhandlet i 2013 ble det brudd, og avtalen ble brakt inn i
Hovedtariffoppgjøret i 2014. Oppgjøret endte med et meklingsresultat som både KS og
Utdanningsforbundet anbefalte sine medlemmer. De øvrige lærerorganisasjonene anbefalte ikke
forslaget. Resultatet ble ikke akseptert av Utdanningsforbundets medlemmer i uravstemningen. Det
ble streik 25. juni 2014, og streiken varte i litt over to måneder.
De viktigste endringene i avtalen som kom til da streiken ble avsluttet, var at hver kommune skal
forhandle om arbeidsårets lengde, og at det på hver enkelt skole skal forhandles om arbeidstid på
skolen, dvs. hvor lenge lærerne skal være på arbeidsplassen. Målet er en lokal arbeidstidsordning
som blant annet bidrar til økt samarbeid og bygging av kollektiv samhandlingskultur.
KS gjennomfører for tiden et FoU-arbeid som ser på hvordan de lokale forhandlingsprosessene har
forløpt i kommuner/fylkeskommuner og på den enkelte skole. Et partssammensatt utvalg bestående
av KS og lærerorganisasjonene arbeider med å bygge opp et felles kunnskaps- og erfaringsgrunnlag
som vil danne bakteppe for diskusjoner om mulige endringer i arbeidstidsavtalen, frem mot
forhandlingene i 2017.
KS trenger både politisk forankring for og innspill til det som skal bli forhandlingsmandatet for
arbeidstidsavtalen i 2017.
Særavtalen for barnehager, SFO og skole (SFS 2201)
Avtalen regulerer blant annet planleggingstid for pedagogisk personale. Dagens ordning legger opp
til at pedagogenes planleggingstid på minst fire timer skal foregå i barnehagen. Det muliggjør
individuelt planleggingsarbeid og samarbeid mellom pedagogene.
5. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer
Det siste året har KS satt fokus på det som er kalt «utenforskap», og i denne sammenheng på de som
står utenfor arbeidslivet. Debatthefte stiller spørsmål om hva som skal til for at flere av de som i dag
står utenfor, skal kunne komme i arbeid i kommuner og fylkeskommuner.
Vurdering:

I debattheftet for 2017 stilles det fem spørsmål. Her følger rådmannens forslag til svar på disse
spørsmålene:
1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten?
Svar: Frøya kommune anbefaler å endre virkningsdato til tidligere på året enn 1.9.2017.
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2. Ser kommunen behov for endringer i Hovedavtalen? I så fall – hvilke endringer?
Svar: Med bakgrunn i at HTA generelt legger til rette for et best mulig samarbeid mellom
partene i alle nivå, og viderefører prinsippet om at arbeidsgivere og tillitsvalgte lokalt finner
hensiktsmessige løsninger for å ivareta gode prosesser for reel medvirkning og
kvalitetsutvikling, kan ikke Frøya kommune kan ikke se at det er behov for endringer i HTA
nå.
3. Ser kommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2017? I så fall –
hvilke endringer?
Svar: Frøya kommune har ingen innspill til dette punkt, og slutter seg til KS sine prinsipper i
saken.
4. Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i ordinære
stillinger i kommuner og fylkeskommuner?
Svar: Frøya kommune er en inkluderende arbeidsgiver som ønsker å legge til rette for
mangfold. Kommunens innspill er at det må bli bedre sammenheng mellom
arbeidskraftbehov i kommunene, utdanningstilbud på alle nivå og i virkemiddlelapparatet i
NAV for å bidra til økt inkludering i arbeidslivet.
5. Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og
hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb?
Svar: Kommunen har, gjennom IA avtalen forpliktet seg til til å åpne opp for
arbeidsutprøving av personer som står utenfor arbeidslivet. Kommunen anbefaler at NAV
har gode virkemidler for arbeidsutprøving. Ordningen med aktiv sykemelding er et eksempel
på et godt tiltak som kan vurderes å gjeninnføres.

Saknr: 14/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
26.01.2017
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/155
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
20/17
Formannskapet
14/17
Kommunestyret

Sak nr:
14/17
Gradering:
Ofl §13 jf. fvl §13

24.01.2017
26.01.2017

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV SIGRUN SUMSTAD SØRDAL
Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.01.2017 sak 20/17
Vedtak:

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet
eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Kommunelovens § 15. pkt. 2
Sigrun Sumstad Sørdal innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra
26.01.17 til og med 31.03.18.













Som fast medlem i Kommunestyret velges:
Som fast medlem i Midt-Norges 110 sentral velges:
Som 5. vararepr. i Formannskapet velges:
Som 2. vararepr. i Hovedutvalg for drift velges:
Som 3. vararep. i Hovedutvalg for forvaltning velges:
Som 2. vararep. i Trafikksikkerhetsutvalget velges:
Som representant i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter velges:
Som vararepr. i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter velges:
Som representant i samarbeidsutvalget ved Nesset Barnehage velges:
Som vararepr. i Skattetakstnemnda velges:
Som vararepr. i Kommunalt brukerråd velges:

Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 24.01.17:
Forslag til ny medlemmer vil komme i kommunestyremøtet 26.01.17.
Forslag til vedtak:

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Kommunelovens § 15. pkt. 2
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Sigrun Sumstad Sørdal innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra 26.01.17
til og med 31.03.18.













Som fast medlem i Kommunestyret velges:
Som fast medlem i Midt-Norges 110 sentral velges:
Som 5. vararepr. i Formannskapet velges:
Som 2. vararepr. i Hovedutvalg for drift velges:
Som 3. vararep. i Hovedutvalg for forvaltning velges:
Som 2. vararep. i Trafikksikkerhetsutvalget velges:
Som representant i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter velges:
Som vararepr. i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter velges:
Som representant i samarbeidsutvalget ved Nesset Barnehage velges:
Som vararepr. i Skattetakstnemnda velges:
Som vararepr. i Kommunalt brukerråd velges:

Saksopplysninger:

Sigrun Sumstad Sørdal søker om fritak fra sine politiske verv fra januar 2017 og ut mars 2018.
Søknaden inneholder informasjon ang. personlige anliggender og holdes derfor untatt offentligheten. Jfr.
§ 13 i offentlighetsloven: «Opplysningar som er underlagde teieplikt»

Forvaltningsloven § 19. (innskrenket adgang til visse slags opplysninger).
«En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument
Med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han heller ikke krav på å få gjøre seg kjent
med de opplysninger i et dokument som gjelder
a) en annen persons helseforhold, eller
b) andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre.»
Vurdering:

Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg.
«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis
organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.»
Dersom Sigrun Sumstad Sørdal innvilges permisjon må følgende medlemmer i Arbeiderpartiets
gruppe velges:





Fast medlem i Kommunestyret
Fast medlem i Midt-Norges 110 sentral
5. vararepr. i Formannskapet
2. vararepr. i Hovedutvalg for drift
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3. vararep. i Hovedutvalg for forvaltning
2. vararep. i Trafikksikkerhetsutvalget
Representant og vararepr. i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter
(Sørdal er vararep. ved oppvekstsenteret, de mangler også fast representant fra kommunen)
Representant i samarbeidsutvalget ved Nesset Barnehage
Vararepr. i Skattetakstnemnda
Vararepr. i Kommunalt brukerråd

Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.
«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine
plikter i vervet.»

Saknr: 15/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret

Møtebok

Møtedato:
26.01.2017
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Arkivsaksnr:
17/96
Arkivkode:
033

Sak nr:
15/17
Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
5/17
Hovedutvalg for drift
15/17
Kommunestyret

20.01.2017
26.01.2017

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2017
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 20.01.2017 sak 5/17
Vedtak:

Møteplan 1. halvår 2017
Utvalg
KST
FSK
HFF
HFD
KU
ER
KBR
FUR

Januar
26.01

Februar

10.01
24.01
12.01
20.01

07.02
28.02
09.02
22.02

16.01

Mars
02.03
29.03
22.03

April
27.04

Mai

18.04

16.03
21.03

20.04
25.04

02.05
16.05
11.05
23.05

13.03
27.02
13.02

13.03

Juni
01.06
22.06
30.05
13.06
15.06
06.06

29.05
24.04
03.04

15.05

19.06
12.06

 Felles formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommuner
*1)
*2)

Kommunestyrets møter holdes på
Torsdager med møtestart
Formannskapets møter holdes på Tirsdager med møtestart kl. 09.00

kl. 10.00

*3)
*4

Hovedutvalg for drift holdes på
Hovedutvalg for forvaltning

Tirsdager med møtestart
Torsdager med møtestart

kl. 09.00
kl. 09.00

*5)
*6)

Eldreråd
Kommunalt brukerråd

Mandager med møtestart
Mandager med møtestart

kl. 10.00
kl. 09.00

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.
Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.

Hovedutvalgs for forvaltnings behandling i møte 20.01.17:

Saknr: 15/17
Følgende omforente forslag til endring i møteplanen ble fremmet:
«Møte den 14.02 flyttes til 22.02»
Enstemmig.
Forslag til vedtak/innstilling:

Møteplan 1. halvår 2017
Utvalg
KST
FSK
HFF
HFD
KU
ER
KBR

Januar
26.01

Februar

10.01
24.01
12.01
20.01

07.02
28.02
09.02
14.02

16.01

Mars
02.03
29.03
22.03

April
27.04

Mai

18.04

16.03
21.03

20.04
25.04

02.05
16.05
11.05
23.05

13.03
27.02

Juni
01.06
22.06
30.05
13.06
15.06
06.06

29.05
24.04

19.06

 Felles formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommuner (Ikke avklart)
*1)
*2)

Kommunestyrets møter holdes på
Torsdager med møtestart
Formannskapets møter holdes på Tirsdager med møtestart kl. 09.00

kl. 10.00

*3)
*4

Hovedutvalg for drift holdes på
Hovedutvalg for forvaltning

Tirsdager med møtestart
Torsdager med møtestart

kl. 09.00
kl. 09.00

*5)
*6)

Eldreråd
Kommunalt brukerråd

Mandager med møtestart
Mandager med møtestart

kl. 10.00
kl. 09.00

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.
Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.

Saknr: 16/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
26.01.2017
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/177
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
16/17
Kommunestyret

Sak nr:
16/17
Gradering:

26.01.2017

ORDFØRERS ORIENTERING
SPØRSMÅL TIL ORFØRER
FRA ARNE ERVIK (AP)
Dato: 14.11.16
Viser til rådmannens orientering i kommunestyremøte for september, der jeg meddelte at jeg ønsker å stille
noen spørsmål rundt lærlingenes arbeidsforhold i Frøya kommune.
Det er viktig at lærlingenes møte med arbeidslivet blir så positivt som mulig, med tanke på rekruttering og
muligheten bedriftene/avdelingene selv har til å påvirke lærlingens utvikling.
Som deltagere i arbeidslivet har vi alle lover og regler vi skal forholde oss til. I dette tilfellet ønsker jeg å sette
lys på lærlingene i Frøya kommune. De er under utdanning og nye i arbeidslivet og skal da ha en "beskyttelse"
av AML, opplæringsloven, tariffavtaler der det er aktuelt.
Det kan være at noen av lærlingene i Frøya kommune føler dette utfordrende på noen områder. Derfor ønsker
jeg å stille følgende spørsmål:
Hva er antall arbeidstimer dag/uke/mnd for en læling i turnus, og er det noen som informerer lærlingen hva
som er lovlig etter lov- og avtaleverk?
Det er blitt meg fortalt at ikke alle lærlinger har arbeidsavtale, kan ordfører bekrefte om dette er tilfelle eller
ikke? Hvordan er rutinene i kommunen for å ivareta at lærlingene får arbeidsavtaler?
Hvordan forgår planlegging av arbeidsplaner og hvor forutsigbare er disse ?
Blir det lange perioder uten oppfølging når det er minimalt med bemanning(eks.ved sykmeldinger) og
lærlingen er i ordinær turnus?
Det er særdeles viktig at veilederrollen fungerer. Er veilederne satt i stand til å utøve sitt mandat som veileder?
Hvem følger opp veileder?

Hilsen
Arne Ervik(AP)
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Saknr: 17/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
26.01.2017
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/178
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
17/17
Kommunestyret
RÅDMANNS ORIENTERING

Sak nr:
17/17
Gradering:

26.01.2017

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.:
17/173
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.12.16
Vedtak:
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 15.12.16 godkjennes som framlagt.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 15.12.16

Arkiv: 033

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.:
17/167
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
REFERATSAKER
Forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Vedlegg:
FRØYA- Presentasjon -Hytteundersøkelse 2016
Protokoll KS Fylkesmøte i Sør-Trøndelag 10.11.16
Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen 9. desember 2016
Beslutninger lokal struktur Trøndelag pd 13.01.17
Protokoll - styremøte Konsek 16.1.17.

Arkiv: 033

Brukerundersøkelse
Blant eiere av fritidsboligeri Halsa,Hemne,Snillfjord,
Hitra og

Frøya

2016

Gjennomførtav:

BAKGRUNN

Ønskeom å kartleggebehov,holdningerog tilfredshet blant
eiere av fritidsboliger i regionen
Ønskeom å finne svarpå hvor godt det lokalenæringslivog
kommunaletjenester er tilpasset”hytteeiernes” behov

PROBLEMSTILLINGER

Hvemer ”hytteeieren” i vår region?
Hvordanvurderestilbudet av fritidsaktiviteter ?
Hvordanbruker og vurdererhytteeiernedet lokalenæringsliv?
Finnesdet skjulte behovblant hytteeierne?

UTVALG

Det ble sendt brev til samtlige5220eiere av fritidsboligeri de fem kommunenemed tilbud
om å delta i undersøkelsen,som ble gjennomførti tidsrommet 29. april – 17.mai.
Undersøkelsenvar nettbasertog respondentenefant spørreskjemaetpå en nettadresse
som var oppgitt i invitasjonen.
Vedsvarfristensutløp hadde946 svart.Dette gir en svarresponspå 18%. For
undersøkelsentoralt, kan vi derfor, i følgenormal beregning,være95%sikkerpå at
dersomalle eierne (hele populasjonen)haddeavgitt svar,så ville svarenefalle innenfor +/2,9%av svarenei denneundersøkelsen.
Totalter det behandleten datamengdepå over 60.000enkeltopplysninger.
NB! ForkommuneneHemne,Hitra og Frøyavar adresselistenebasert på registeret over fritidsboligeri
Hamos.
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HVEM ER HYTTE
EIERNE I FRØYAKOMMUNE?
Trondheim
Jeg/vi bor utenfor MR og ST

Gjennomsnittligalder på eier av en fritidsbolig i
Frøyaer 60 år.

Malvik
Frøya
Orkdal
Melhus

52% er bosatt i Trondheim.

Klæbu

23% bor utenfor MR eller ST.

Hitra
Jeg/vi bor i en annen kommune i MR/

..så følger Malvik, Frøya,Orkdal,Melhus, Klæbu
og Hitra
11% er medlem av hytteforening
28% har ogsåi tillegg fritidsbolig de
benytter i andre kommuner/andredeler av
landet, eller i utlandet.

Skaun
Midtre Gauldal
Meldal
Ørland
Surnadal
Sunndal
Oppdal
Molde
Hemne
Agdenes
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HYTTEI
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FØLGENDE PÅFRØYA:
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OM FRITIDSBOLIGEN
Type fritidsbolig:
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OM FRITIDSBOLIGEN
31%har kjøpt fritidsboligenpå det åpnemarkedet.
12%er selvbyggere.
37%har arvet den, og
9%har har fått den byggetav andre.
1%har kjøpt nøkkelferdigfritidsbolig.
10%har kjøpt av familie/slekt.
44%anskaffertomt gjennomarv,
17%kjøper tomt på det åpne markedet og
39%kjøper gjennomkjente.
70%av alle fritidseiendommeri Frøyakommuneer bygdfør 1980.
Fritidsboligenei Frøyakommunehar i gjennomsnitt
en størrelsepå 91 m2.

OM FRITIDSBOLIGEN
Sammenstilling byggeår og anskaffelsesår
(fom. omlag1975 er det omsatt flere fritidsboliger per år enn det er bygget nye)
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OM FRITIDSBOLIGEN

38% har utvidet fritidsboligen siden
den var ny
18% har bygd flere hus/uthus/anneks
på eiendommen

FASI
LITETER I FRITIDSBOLIGEN
79%har innlagt varmt og kaldt vann
82%har vannklosett
86%har innlagt strøm
20%har varmepumpe
63%har tilgang til mobildata
19%har ikke tilgang til internett

Avløp til slamaskiller/septiktank
Avløp til filtrering i grunn
Vannet bæres ut
Avløp til kommunalt/privat anlegg
Annet (vennligst spesifiser)
Kraftselskap
Solcellepanel
Strømaggregat
Vindmølle
Annet (vennligst spesifiser)
Utedo
Biotoalett
Tørrklossett/kjemikalieklosset
Vannklosett
Forbrenningstoalett
Annet (vennligst spesifiser)
Vedovn
Elektrisk oppvarming
Varmepumpe
Propan
Annet (vennligst spesifiser)
Mobiltelefon (samtaler/sms)
Samtaler/sms og mobildata (3G/4G)
Ingen dekning
Annet (vennligst spesifiser)
Tilkoblet fiberkabel
Gjennom TV-kabel
Mobildata (3G / 4G)
Radiolink
Satelitt
Ikke tilgang til internett
Annet (vennligst spesifiser)

56,6%
14,2%
5,2%
15,1%
9,0%
94,3%
2,8%
2,8%
0,9%
1,4%
7,1%
3,8%
1,9%
81,6%
4,2%
1,4%
77,4%
84,0%
20,3%
6,1%
1,4%
34,9%
63,7%
1,4%
14
1,4%
0,5%
62,7%
2,4%
2,4%
19,3%
16,5%

FASI
LITETER
7%hytteeiere har planer eller ønsker
å installere ulike fasiliteter. For de
fleste gjelder det vann, avløp, strøm
og tilkobling til internett
17 % har planer om
utvidelse/tilbygg,
24 % av disseønskerarbeidet utført i
år eller i løpet av 2017.
32%har planer om rehabilitering.
Av disseønsker31%dette
gjennomført i løpet av 5 år.

NÅRBENYTTE
SFRITIDSBOLIGEN?
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ANTALLDØGN VED FRITIDSEIENDOMMEN (per år)
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HVASOM ER DET BESTEMED Å HA
FRITIDSBOLIG I FRØYAKOMMUNE?
(HER BLE RESPONDENTEN BEDT OM Å KRYSSE AV DE 3 VIKTIGSTE)

Fiskemulighetene
Fred og ro
Friluftsaktivitetene
Natur og fjellområdene
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Kulturlandskapet
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Annet (vennligstspesifiser)
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Kulturtilbudet
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HVALIKER HYTTEI
EREN MINSTMED Å HA
FRITIDSBOLIG I FRØYA?
…andreting:

HVABRUKER MAN TIDEN TIL NÅRMAN ER PÅ
HYTTA?
Saltvannsfiske
Besøkeslektningerog/eller venner
Bygdedager/Martna/Festivaler
Cafè/restaurantbesøk
Fotturer (i fjellet)
Handling/Shopping
Sykling
Ferskvannsfiske
Annet (vennligstspesifiser)
Konserter
Jakt
Utstillinger
Fotballkamper
Revyforestillinger
Museumsbesøk
Skiturer i fjellet
Langrenn
Alpint/telemark/snowboard
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DETLOKALE
NÆRINGSLIV

HVAOG HVOR HANDLESDET I FORBINDELSEMED TURERTIL
HYTTA?
Lokalprodusertmat
Påhjemstedet

Dagligvarer/

Påvei til fritidsboligen

Byggevareog/

I kommunen hvor jeg/vi har fritidsbolig

Bensin/gass/propan/
Vinmonopol
Blomster/planter
Husflid, gaveartikler/
Inventar/hytteutstyr
Sports-og/
Hvitevarer, radio og/
Apotek/helsekost
Bokhandel
Klær,sko mv.
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I KOMM UNEN HVORDU HARFRITIDSBOLI
G VED ET VANLIG OPPHOLD
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HVORFORHANDLESDET I FRØYA?

Dagligvarer(Matvarer, toalettpapir,/
Byggevareog jernvare
Bensin/gass/propanmv.
Lokalprodusertmat

Godepriser

Vinmonopol
Godt utvalg/varetilbud

Blomster/planter
Inventar/hytteutstyr

Åpningstidersom passer
meg/oss
Lettvint å handle på stedet

Sports-og fritidsutstyr
Husflid, gaveartiklermv.
Hvitevarer,radio og TV
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HVORFORHANDLESDET IKKEI FRØYA?
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Å H!N DLEELLER IKKEH!N DLE…

Hovedbegrunnelse
for å handlelokalt;
” Lettvint å handle på stedet”
Hovedbegrunnelse
for ikke å handlelokalt;
” Butikkeneligger for langt unna fritidsboligen –
og/eller ” Tilbudet finnes ikke”

ANDREBEHOV

VEDLIKEHOLDAVKJØREVEIEN?

15%ønskertilbud om vedlikeholdav kjøreveienfram til
fritidsboligen.
77%har kjøreveihele året.
30%har offentlig vei helt fram.
73%har parkeringsplass
like ved.

BEHOV FOR ULIKE TJENESTE
R?
Bredbånd/tilgangtil internett
Vedlikeholdog klargjøringav båt
Plassfor vinterlagring av båt
Jevnligtilsyn av eiendommen(f.eks. varselom/
Mulighet for å bestille varer og tjenester lokalt/
Annet (vennligstspesifiser)
Ladestasjonfor elbil
Utstrakt tilbringertjeneste av varer
Klargjøringav eiendommenfør du/dere/
Et sted det er mulig å jobbe litt mens man er/
Snømåkingfra tak
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Takkfor oppmerksomheten!

FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG
Dato:
Sted:

10.11.2016 kl. 13:00
Røros Hotell

Til stede:
34 delegater fra fylkeskommunen og kommunene i Sør-Trøndelag.

Fra administrasjonen:
Ole Gunnar Kjøsnes, Åse Aspås og Eva Ingebrigtsen Lauglo

SAKLISTE Fylkesmøte i Sør-Trøndelag 10.11.2016 kl. 13:00
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Saksfremlegg

16/5 KSST - på vei mot et felles Trøndelag

Vedtak
Uttalelse fra Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag:
1. KS Sør-Trøndelag ønsker med sin kunnskap og møteplasser og bidra til en balansert
utvikling i det nye fylket. Det skal legges vekt på en god samhandling mellom
distriktene, byene og Trondheim for å gjøre Trøndelag sterkere. Målet er en region
med livskraft, bærekraft og konkurransekraft. Dette gjøres gjennom visjons- og
fylkesplanprosessen.
2. KS Sør-Trøndelag forventer at folkevalgte regioner gis oppgaver og virkemidler som
gir tilstrekkelig legitimitet og posisjon til å kunne utøve en samordnende rolle som
regional utviklingsaktør. Fylkesmøtet vil i denne sammenhengen bl.a. peke på
betydningen av at de regionale utviklingsmidlene ikke reduseres
3. Det arbeides i retning av å få på plass et felles fylkesstyre for Trøndelag etter valget i
2019, med tilpassinger fra nå av
4. Det arbeides i retning av å få på plass et felles rådmannsutvalg for Trøndelag så snart
som mulig
5. Plan for KS Sør-Trøndelag og KS Nord-Trøndelag for 2017 bør i størst mulig grad
samordnes

16/6 KSST - Tjenestestruktur Trøndelag politidistrikt - høring

Sissel Trønsdal fremmet følgende endringsforslag til i 7.

S

«Politistasjon Sør (Heimdal) skal dekke store deler av Trondheim. For å få en tilstrekkelig lokal
forankring, og tilfredsstillende responstid i fjellregionen, må det etableres et tjenestested sentralt i
forhold til de 6 kommunene i Gauldalen.»
Forslaget falt med 12 mot 22 stemmer.
Sissel Trønsdal fremmet følgende alternative tilleggsforslag til 7. avsnitt:
«Faglige vurderinger må legges til grunn for lokalisering av Politistasjon Sør - samt vurdering opp mot
kollektivdekning.»
Forslaget falt med 10 mot 24.
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Avstemming av hele uttalelsen: vedtatt med 32 mot 2 stemmer.

Vedtak
Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag viser til Politimesteren i Trøndelag sin «Tilråding om Effektivisering av
tjenesteenheter og tjenestesteder i Trøndelag».
Fylkesmøtet er svært opptatt av politiets rolle som en viktig del av samfunnsstrukturen i Norge, og
det er svært viktig å opprettholde og styrke politiets sterke posisjon i befolkningen. Med et stadig
mer sårbart samfunn, klimaendringer med økende frekvens av ekstremvær og ras, med Trøndelag
som senter innenfor forskning og utvikling, etableringen av Norges eneste kampflybase,
vindkraftutbygging, en havbruksnæring i stadig økende vekst, og med store endringer i samfunnsstrukturene for øvrig, vil behovet for et synlig, operativt og tilgjengelig politi med tilstrekkelig
kapasitet være viktigere enn noen gang.
Etter KS Sør-Trøndelag sin oppfatning synes politimesterens tilråding å sette for ensidig fokus på å
legge til rette for politiets evne til å løse de store og kompliserte sakene. KS Sør-Trøndelag er
bekymret for tilfredsstillende responstid ved alvorlige ulykker og hendelser og det forebyggende
arbeidet, samt behovet og synlighet og lokal tilstedeværelse. Sett i forhold til alle tidligere
utredninger om politiets rolle og oppgaver, erfaringene fra tilsvarende omorganiseringer av politiet i
Danmark og Sverige og ikke minst de politiske føringene i Stortingsproposisjon 61 i
Nærpolitireformen, er det liten tvil om at fokus på samfunnssikkerhet og beredskap, og lokal
tilstedeværelse er av avgjørende betydning for at politiet skal lykkes med sitt svært viktige
samfunnsoppdrag.
Politiet har i fremtiden både behov for lokal mobilisering og sentral samordning av politiets ressurser,
der blant annet en sentral IKT-strategi og gode IKT-systemer er viktig. Selv om en del effekter kan tas
ut gjennom strukturendringer, må også øvrige virkemidler drøftes slik at man ikke styrker det ene
fokusområdet på bekostning av andre prioriterte områder.
Politimesterens tilråding har styrket seg ved å ta inn et alternativ 2 i sin innstilling, der
tjenestestedene Lierne, Rissa og Hemne foreslås opprettholdt. Tilrådingen slik den er fremlagt,
forholder seg imidlertid i for stor grad til dagens kommunegrenser. Kommunene er i sluttfasen av en
reform der ny kommunestruktur skal besluttes av Stortinget våren 2017. Det nye kommunekartet i
Sør-Trøndelag vil innebære at det blir betydelig færre kommuner enn i dag. Ordningen med regionale
tyngdepunkt vil bidra til å definere regionale sentra ytterligere. Etter KS sin oppfatning har politiet en
naturlig tilstedeværelse i de nye regionale sentrene, som kommunene er i ferd med å definere
gjennom kommunereformen. KS ber om at politimesteren tar nødvendig hensyn til dette i sitt videre
arbeid med politireformen, noe innebærer å sikre tjenestestedene i Hemne og Åfjord.
Oppsummert synes det å være liten tvil om at strukturendringene som foreslås bedrer politiets
etterforskningsevne. Samtidig er heller ikke tvil om at beredskapsevnen ved ulykker og uønskede
hendelser, samt politiets forebyggende evne blir redusert. I så måte kan det synes merkelig at de
kompenserende tiltakene overfor disse områdene i stor grad legges til politikontakten. En funksjon
som foreløpig ikke er opprettet, definert eller presentert, hverken overfor kommunene eller i
politimesterens tilråding. KS Sør-Trøndelag vil uttrykke at politikontakten ikke kun blir en person som
reiser rundt i møter, men at ordningen utvikles til å fylle en rolle som både leder og tjenesteyter for
nærpolitiet i sin kommune.
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Sett i lys av de store avstandene innenfor en del av tjenesteenhetene i Sør-Trøndelag, ber KS SørTrøndelag om at Politimesteren etablerer en tjenestestedstruktur i Sør-Trøndelag som i større grad
ivaretar kravene som er satt til responstid, dette gjelder særlig i fjellregionen og på Nord-Fosen.
Politistasjon Sør bør som følge av dette legges sør for Trondheim i en av de seks kommunene som
inngår i tjenesteenhet Gauldal. Tjenesteenhet Gauldal bør avgrenses i nord til og med Melhus. Dette
er med på å sikre større grad av lokal forankring av nærpolitiet, utfordringsbildet i distriktet ivaretas
på en bedre måte og det bidrar til å bøte på de svært lange avstandene sørover i fylket, uten at
responstiden i retning Trondheim blir skadelidende.
KS Sør-Trøndelag vil understreke viktigheten av at det bor politifolk i lokalsamfunnene, noe som både
bidrar til nærhet mellom politi- og lensmannsetaten og befolkningen. Videre ber KS om at
politimesteren involverer kommunene i fortsettelsen av arbeidet med nærpolitireformen.
Vi viser for øvrig til høringsuttalelser fra den enkelte kommune.

16/7 KSST Nasjonale reformer og forventninger til kommunene
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Nasjonale helsereformer og forventninger til kommunene.
Nasjonale helsereformer legger til grunn at kommunene tar et større ansvar i utviklingen av
pasientens/brukerens helsetjeneste. Begrunnet med demografisk utvikling, endret sykdomsutvikling i
befolkningen og økt mulighet for behandling, er det behov for endringer i framtidas
kommunehelsetjeneste.
Konsekvensen er nye og til dels komplekse oppgaver overført til kommunene fra
spesialisthelsetjenesten, samt økt vekt på tverrfaglig helsefremmende arbeid i et samarbeid med
mange aktører.
Større kommunalt ansvar må følges opp med gode rammebetingelser
Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag er enig i beskrivelsen av utfordringsbildet som ligger til grunn for
dette, siden innføring av samhandlingsrefomen 2012, og er også enige i hovedretningen på
reformene. Mer krevende arbeidsoppgaver forutsetter imidlertid tilgang på kompetanse og utstyr for
å gjennomføre behandlingsmåter som tidligere ble utført på sykehusene. Fylkesmøtet forventer
derfor at reformene følges opp med bevilgninger som setter kommunene i stand til å løse
oppgavene, både kompetansemessig og økonomisk.
Samspill med spesialisthelsetjenesten
Framtidas helsetjenester forutsettes utført i et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenestene og
kommunene. Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag har en forventning til spesialisthelsetjenesten om at
kommunene involveres i utformingen av sykehusets utviklingsplaner, at funksjoner i
spesialisthelsetjenesten ikke bygges ned med tanke på overføring til kommunene før
mottaksapparatet er på plass i kommunene og at spesialisthelsetjenesten bidrar med veiledning og
kompetanse ved oppgaveoverføring.
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Psykisk helse og rus
Kommunene har et omfattende ansvar for personer med rus-/psykiske problemer. Tjenestene skal
samarbeide godt, mennesker med komplekse problemer trenger et koordinert og sammenhengende
tilbud. Fylkesmøtet ser det som positivt at ordningen med kommunal betalingsplikt for
utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern er utsatt. Fylkesmøtet ber også om at saken om
øyeblikkelig hjelp for pasienter innenfor rus og psykiatri blir utsatt til en forhandler fram en avtale
mellom helseforetaket og den enkelte kommune, der ansvarsstillingen er tydelig og klargjort.
Gjennom samarbeidsavtalen mellom kommunene og St. Olavs Hospital er det bygd solide strukturer
for samarbeidet både faglig og på strategisk politisk og administrativt nivå. Fylkesmøtet mener at
dette er kjente samarbeidsstrukturer det bør bygges videre på for å løse oppgavene også innenfor
psykisk helse og rus.
Felles IKT-løsninger
Fylkesmøtet ser med tilfredshet på at prosjektet «Helseplattformen» er blitt pilot i et nasjonalt
prosjekt med tanke på felles IKT-løsninger for spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
Prosjektet er et godt eksempel på nødvendig samarbeid mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten. Fylkesmøtet synes det er bra at Trondheim kommune har tatt en
«førerrolle» i dette, men vil også peke på at det må sikres god dialog med de øvrige kommunene i
Midt Norge. Dette både med tanke på innflytelse underveis og for at kommunene skal kunne gjøre
nødvendig forberedelser.
Folkehelse/rehabilitering
Fylkesmøtet mener det er viktig at kommunene er innstilt på å forsterke arbeidet med
folkehelsearbeidet og gjøre det som er mulig for å dempe behovet for helsetjenester gjennom god
planlegging av framtidssamfunnet. Forebygging og mestring er sentrale stikkord i denne
sammenheng.
Både kommunene og spesialisthelsetjenesten må ha et folkehelseperspektiv, og fagmiljøene må
være engasjert i hva som kan gjøres for å fremme helse og forebygge behov for helsetjenester på
ulike områder. Spesialisthelsetjenesten må bidra til kunnskapsutvikling om bedre forebygging,
behandling og oppfølging av de store sykdomsgruppene. Det må også legges vekt på at
helsefremmende og forebyggende arbeid skjer i samarbeid.
Fylkesmøtet er positiv til at Regjeringen lanseres et nytt program for folkehelsearbeid i kommunene
der hovedinnretningen på programmet vil være arbeidet for å fremme psykisk helse, livskvalitet,
sosial inkludering og mestring rettet mot hele barne- og ungdomsbefolkningen. Fylkesmøtet ønsker
en brei og samordnet satsing rundt dette i Trøndelag.
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16/8 KSST - statens håndtering av flyktningsituasjonen og kommunenes utfordringer
Enstemmig vedtatt.
Vedtak

KS Sør-Trøndelag ber regjeringen ordne opp
Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag er ikke tilfreds med situasjonen kommunene har kommet i knyttet til
bosetting av flyktninger og misforholdet mellom anmodning fra statlige myndigheter og de vedtak
som er fulgt opp ute i kommunene.
Enslige mindreårige flyktninger
Kommuner over hele landet ble oppfordret til å bidra i en stor nasjonal dugnad og har respondert
svært positivt på de anmodninger som har kommet til kommunene. Dette gjelder ikke minst
bosetting av de mest sårbare, de enslige mindreårige.
Kommunene har tatt utfordringen fra statlige myndigheter og mobilisert i en vanskelig situasjon. På
bakgrunn av anmodninger som er besvart med positive vedtak har kommunene med rette forutsatt
at man har en gjensidig forpliktende avtale med statlige myndigheter og lagt til rette for bosetting.
Skoler, barnehager, voksenopplæring, helsetjenester og andre kommunale tjenester er rigget, det er
utført fysiske investeringer og en har rekruttert inn nye ansatte. Kommunene er opptatt av å være
gode arbeidsgivere. Med de uklarheter som har oppstått oppleves dette svært utfordrende i
kommunene.
KS Sør-Trøndelag ber statlige myndigheter ta ansvar, og ikke skyve regningen over på kommunene
som lojalt har fulgt opp «kontrakten» med myndighetene.
Asylmottak
Statlige myndigheter oppretter og avvikler asylmottak og kommunene opplever å ha minimal
innflytelse på dette.
En har eksempler fra kommuner der en har opprettet et asylmottak og det samme mottaket har blitt
avviklet, med bare noen måneders mellomrom.
Denne erfaringen vil føre til at kommunene ved framtidige henvendelser fra statlige myndigheter vil
tenke seg nøye om og spørre seg: Kan vi ta den risikoen dette innebærer? Kan vi bære kostnadene?
Kommunene i Sør-Trøndelag er velvillige til å bidra i en vanskelig flyktningsituasjon og vil være med
på å legge til rette for god integrering. Vi har full forståelse for at det er krevende å prognostisere,
men når kommuner opplever å sitte igjen med milliontap for at de har bidratt i en nasjonal dugnad,
kan det bli vanskelig å mobilisere neste gang. Det er uheldig og unødvendig.
I tillegg vil KS Sør-Trøndelag presisere at det får svært negative utslag om Stortinget går inn for å
endre finansieringsmodell for bosetting til stykkprisfinansiering og ber partiene på Stortinget om å
opprettholde og styrke dagens modell i stedet for endringen som regjeringen har lagt opp til i sitt
forslag til statsbudsjett.
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16/9 KS ST Ungdomssatsing på Hysnes Helsefort
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Uttalelse vedrørende ungdomssatsing på Hysnes Helsefort
Det har de siste årene vært et økende fokus på ungdom / unge voksne som ikke er i arbeid eller
utdanning. KS har i denne perioden viet mye oppmerksomhet for å synliggjøre dette. Blant annet er
det utarbeidet et grunnlagsdokument, gjennomført drøftinger lokalt og sentralt samt utarbeidet en
oppsummering. Et grundig arbeid er med dette gjennomført i å synliggjøre utfordringene som
utenforskap gir. Videre blir det viktig å finne gode virkemidler for å forebygge utenforskap og tiltak
for å bistå de som allerede har falt ut fra skole og arbeid tilbake.
Rissa kommune har det siste året, i samarbeid med en rekke etater og fagpersoner, arbeidet
målrettet med et tiltak for de som står i særdeles fare for, eller som allerede har havnet utenfor
felleskapet. Målet er innenforskap. Det er til nå gjennomført samtaler, fagseminar og arbeidsmøter
hvor blant annet NAV, Fylkeskommunen, Trondheim kommune, spesialisthelsetjenesten, NTNU,
Politiet, Utdanningsforbundet og brukerorganisasjoner har vært deltakende. Det er gjennom dette
arbeidet avdekket et tydelig behov for et tilbud som ikke finnes i dag.
Et tilbud ved Hysnes Helsefort vil bli utviklet i tett samarbeid med alle aktuelle etater, de
ungdommene / unge voksne det gjelder og andre interessenter i regionen. Målsetningen er at
tilbudet skal kunne svare på utfordringsbildet samfunnet og den enkelte i målgruppen står i og
samtidig generere kunnskap om målgruppen og om hva som virker i tilbakeføringsprosessen. Et
tilbud bør være bygd opp og drevet i en tverretatlig kontekst hvor forpliktende innsats og
samhandling står sentralt. Det vurderes nyttig å benytte den unike kunnskapen og erfaringene som
allerede er bygget opp ved Hysnes Helsefort og i tillegg lære fra andre gode prosjekter i regionen,
nasjonalt og internasjonalt.
Det er planlagt å gjennomføre en idedugnad på Hysnes Helsefort i januar 2017 for å få inspirasjon, se
på muligheter og nytteverdi, starte konkretiseringen av tilbudet samt legge en plan for det videre
arbeidet.
KS Sør Trøndelag stiller seg bak et slikt initiativ og oppfatter satsningen til å være et solid lokalt
tilsvar på en nasjonal utfordring. En slik satsning, skulle den lykkes, vil i tillegg til å kunne gi et tilbud
lokalt og nasjonalt, også kunne generere viktig kunnskap om målgruppen og om hvilke tiltak som er
effektive i tilbakeføringsprosessen.

7

Referat fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen
Sted: Kommunehuset på Krokstadøra, Snillfjord kommune
Tid: 9. desember 2016, 0900-1400
Til stede:
Agdenes kommune: Hans B. Meland, Arild Røland, Geir Ove Storstein
Frøya kommune: Berit Flåmo, Beate Sandvik Meland, Alexander Søreng
Hemne kommune: Odd Jarle Svanem, Torger Aarvaag
Hitra kommune: Ole L. Haugen, Lars Peder Hammerstad, Laila Hjertø
Meldal kommune: Are Hilstad, Petter Lindseth
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Svein Henry Berdal
Rennebu: Ola Øie, Rolf Arne Fredriksli Bruholt,
Rindal: Ola T. Heggem, Birgit Reisch, Line Flåtten
Skaun: Bjørn Hammer, Knut Nygård
Snillfjord: John Lernes, Nina Astrid Mjør, Arild Risvik
Surnadal: Lilly Gunn Nyheim (SiO)
Halsa: Ola Rognskog (SiO)
Ørland: Finn Olav Odde (Observatør)
Fagforbundet: Heidi Olsen, Bente Fagerli
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Karin Bjørkhaug, Jan Grønningen, Eistein Guldseth
Innledere St. Olavs Hospital HF: Tor Åm og Nils Kvernmo
Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jordet, (ref)
Sakliste
1: Innkalling, sakliste og opprop
Godkjent
2: Ordfører John Lernes i Snillfjord ønsket velkommen. Han snakket om prosessen rundt det å dele
opp en kommune. Lernes tok opp problemstilling rundt reguleringsarbeidet med Melvasslia. Han er
opptatt av at det blir regulert et stort nok område for masseuttak som dekker behovet for masse for
etappe 2 i utbyggingen av FV 714. Det har også med trafikksikkerhet og trafikkavvikling å gjøre.
3: Innledning ved regionrådsleder Oddbjørn Bang.
4: Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen
Daglig leder tok en gjennomgang av oppfølging av næringsplanen. Oppfølgingen blir foreslått å
organiseres som et program med underprosjekter av varierende størrelse og lengde. Det er tre
hovedområder som skal følges opp i SNP: samferdsel, omdømme/profilering og kompetanse.
Programmet skal ha regionrådet som programråd, AU skal være styre for programmet og skal
avholde felles næringsforum med næringsforeningene. Daglig leder i Orkdalsregionen har den
daglige oppfølgingen av programmet. To prosjekt-tema ble gjennomgått; omdømme og kompetanse.
Se presentasjon for flere detaljer.
Momenter fra ordskifte:



Regionrådet vil holdes tett informert om arbeidet med næringsplan
Fylkespolitikerne gjorde et valg da valgte bort regionale næringsfond







Vi har gjort det som er anbefalt fra fylkeskommunen. Vi har respondert på å gå sammen i
felles fond
Det lages en uttalelse til fylkeskommunen om kutt til regionale næringsfond
Kan være mindre handlingsfrihet på de ekstra 200 mill som kom i statsbudsjettet
Vi må vise fylkeskommunen at vi har kommet et skritt videre. AU kommer tilbake til
regionrådet med budsjett på prosjektene. Ambisjonsnivået må avstemmes med økonomi.
Vi må gå i oss sjøl og presentere Orkdalsregionen når vi er ute og presenterer. Vi må fortelle
omverdenen at vi er en del av Orkdalsregionen.

Følgende ble vedtatt:
Regionrådet godkjenner å igangsette et program for samfunns- og næringsutvikling i
Orkdalsregionen, med satsingsområdene samferdsel, omdømme/profilering og kompetanse. AU
legger frem for regionrådet i egen sak en endelig organisering og detaljert budsjett for
programmet/budsjettene.
5: Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen
Utsendte vedtekter ble vedtatt med en tilføyelse på slutten av § 2.1: Næringsalliansen i
Orkdalsregionen involveres i programarbeidet.
6: Ønske fra sju nordmørskommuner om endret fylkes-/regiontilhørighet.
Et redigert forslag ble vedtatt sendt til presse og aktuelle politiske organ. Se utlagt vedlegg.
7: Tunell under Trondheimsfjorden.
Daglig leder presterte hovedfunnene i tidlig-fase-rapport som er bestilt utført av SINTEF.
Administrasjon kommer tilbake til regionrådet når rapport er levert.
Lunsj
8: Administrerende direktør Nils Kvernmo og samhandlingsdirektør Tor Åm orienterte om arbeidet
om arbeidsdeling mellom SiO, St. Olavs Hospital Orkdal og St. Olavs Hospital Øya. Se utlagt
presentasjon
Hovedmomenter og spørsmål:







Fødeavdelinga på Orkdal sjukehus ble erstattet av en topp moderne kreftbehandling.
Temaet for mulighetsstudien var om det var å drive Orkdalsjukehus som et rent elektivt
sjukehus.
Initiativ fra Orkdalsregionen om det var mulig å se akuttfunksjon, legevakt og SiO under ett
Helsebuss som ikke fungerer. Åm og Kvernmo lover å følge opp dette.
Det er kanskje ambulansekapasiteten som utgjør den viktigste tryggheten for distriktene.
Avstand er noe som må tas på alvor når akuttkjeden vurderes.

9: Budsjett og møteplan for 2017
Budsjett godkjent. Møteplan godkjent med noen justeringer på datoer. Se utlagt vedlegg

Møteprotokoll

- Styret

Møtedato/tid:

16.01.2017

kl 11:00-12:40

Møtested:

Stjørdal rådhus, møterom Værnes

Møtende medlemmer:
Inga Balstad, leder
Jan Ole Sund, nestleder
Helge Bjørn Bæverfjord
Oddlaug Børseth Brekken
Torbjørn Berglann
Andre møtende:
Sverre Bugge Midthjell
Arvid Hanssen

Arkivsak:
17/3
Merknader:
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksl iste.

Sakliste:
Saksnr.
01/17
02/17
03/17
04/17
05/17

Saktittel
Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.12. 16.
Referatsaker til styremøte 16.1.17.
Ressursbruk Konsek 2014-2016.
Rapport - Forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og
Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS.
Eventuelt.

Sak 01 /17

Godkjenning

av protokoll

Saken behandlet i
Styret

fra styremøte

Møtedato
16.01.2017

16 .12.16.

Saknr
01/17

Innstilling
til styret
Protokollen godkjennes.

Behandling:
Innstillingen

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 02/17

Referatsaker

til styremøte

Saken behandlet i
Styret

16.1.17.

Møtedato
16.01.2017

Saknr
02/17

Innstilling
til styret
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Følgende referatsaker

ble presentert i møtet:

1. Ressursbruk per kommune 2016.
2. Administrativt vedtak nr 19: Endring av stillingsti ttel Sverre Bugge Midthjell.
3. Foreløpig regnskapsresultat for Konsek 2016.
Innstillingen

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 03/17

Ressursbruk

Konsek

2014-2016.

Saken behandlet i
Styret

Møtedato
16.01.2017

Saknr
03/17

Innstilling
til styret .
Styret tar saken til orientering.
Styret legger saken frem for representantskapet
Representantskapet

Behandling:
Innstillingen

med følgende innstilling:

tar saken til orientering.

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Styret legger saken frem for representantskapet
Representantskapet

Sak 04/17
Trøndelag

med følgende innstilling:

tar saken til orientering.

Rapport - Forslag til sammenslåing
av Kom Sek
IKS og Kontrollutvalgssekretariat
Midt-No rge IKS

Saken behandlet i
Styret

Møtedato
16.01.2017

Saknr
04/17

Innstilling
til styret
Styret tar saken til orientering og ber sekretariat et fremme sak om sammenslåing
KomSek og Konsek på neste styremøte.

av

Behandling:
Styret diskuterte punkter i rapporten som det var v iktig å få avklaringer på før ny
gjennomgang i felles møte med styret for KomSek Trø ndelag IKS samme dag,
16.1.17.
Innstillingen

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber sekretariat et fremme sak om sammenslåing
KomSek og Konsek på neste styremøte.

av

Sak 05/1 7 Eventuelt.
Saken behandlet i
Styret

Innstilling
til styret
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Ingen saker ble tatt opp.

Møtedato
16.01.2017

Saknr
05/17

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Sigrid Hanssen
Arkivsaksnr.:
16/2950

Arkiv: GNR 21/22

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
GNR 21 BNR 22 TILBUD PÅ INNLØSNING AV EIENDOM
Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre vedtar å ikke innløse eiendommen med gnr 21 bnr 22 på Sistranda i
Frøya Kommune
Vedlegg:
Brev tilbud på innløsning av eiendommen gnr 21 bnr 22 på Sistranda i Frøya kommune
Kart gnr 21 bnr 22 i Frøya Kommune
Saksopplysninger:
Det opplyses i brev til Frøya Kommune av 04.10.2016 at eiendommen med gnr 21 bnr 22 kan
innløses og kommunen gis to alternativer, refereres som følger;
Alternativ 1 – kommunen innløser straks og gjør etterpå hva de vil med bygg og tomteareal,
Krevd innløsningssum er den selger har godkjent som kjøpesum «overfor oss» kr 2 mill.
Alternativ 2 – at vi som ny eier gjennomfører de endringer som STV og kommunen fastsatte
da avtalen ble inngått med daværende eier. Dette innebærer å flytte hovedinngangen til
nordveggen av bygget mv. renovere det «ytre skall», slik at bygget får ett moderne utseende
og blir en pryd for bygda. På grunn av fredningsbestemmelsene vil vel riving uansett ikke
kunne skje å grunn av byggets alder. (bygd omkring 1930)
Vurdering:
Rådmannens vurdering av begge alternativene kan sammenfattes i en begrunnelse for forslag
til vedtak.
Frøya Kommune ved rådmann kan ikke se at det er behov for arealet eller bygningen som
sådan da det ikke finnes behov for denne type bygning eller virksomheter i kommunen som
kan tilpasses eller bruke tilgjengelig bygning. Det vurderes da som uhensiktsmessig å investere
i dette objektet for Frøya Kommune.

Rådmannens forslag til vedtak blir som følger:
Frøya kommunestyre vedtar å ikke innløse eiendommen med gnr 21 bnr 22 på Sistranda i
Frøya Kommune.

DOLM Invest DA
Dolmsundveien 2

7250 MELANDSJØ

Dato: 2016-10-04

TIL
Frøyakommune
Formannskapet
Postboks 152
7261 SISTRANDA

Tilbud på innløsning av eiendommen gnr. 21 bnr. 22 på Sistranda, 1620 Frøya kommune.
Vårtselskap har nylig kjøpteiendommen gnr. 21 bnr. 22 på Sistranda Midtre.
(Nordfrøyvegen367, 7260 SISTRANDA.)
Kjøpet ble gjort etter annonse i HITRA-FRØYA12. august 2016. Jfr. Vedlegg l.
Vi vedlegger SÆRUTSKRIFTfrå styret som fattet vedtak om kjøp. Jfr. Vedlegg 2
Tilbudsbrevet som fulgte vedtaket vedleggesogså.

Jfr. Vedlegg 3

Etter kjøpet følervi at det er en noe uklar situasjon da reguleringsplanen har gjort
endringer siden det ble inngått avtale med STV og kommunen angående eiendommen.
Tomta er regulert til offentlig formål, og vårt spørsmål er om fortsatt å nytte eiendommen
med det bruk den har hatt og ombygginger i samsvar med avtalen med STV, at det kan
gjennomføres uten å komme i strid med bestemmelsene i planen ?
Vi har fått kjennskap til at det var gitt grønt lys for Riiber Eiendom AS for å bygge
leilighetskompleks, dersom det gamle bygget ble revet. Vår intensjon er også på sikt å rive
det gamle bygget og reise et nybygg, men økonomien tilsier en mellomløsning ved nå å
gjennomføre de endringer som avtalen vi fikk med STV og Frøya kommune opprinnelig
krevde.

Vi vil ikke brøyte oss fram, men ta kommunen velge mellom de to muligheter vi nå står
overfor.
Alternativ l.

Kommunen innløser oss straks og gjøretterpå hva de vil med bygg og tomteareal. Krevd
innløsningssum er den selgeren har godkjent som kjøpesum overfor oss, kr. 2 mill.
Alternativ 2.

At vi som ny eier gjennomførerde endringersom STVog kommunen fastsatte da avtalen ble
inngått med daværendeeier. Dette innebærerå flytte hovedinngangentil nordveggen av
bygget mv. renovere det «ytre skall», slik at bygget får et moderne utseende og blir en pryd
for bygda. Pågrunn av fredningsbestemmelsene vil vel riving uansett ikke kunne skje på
grunn av byggets alder. (Det blejo bygd omkring 1930)
Arkitekt og entreprenører i gang med tegninger og kostnadsoverslag, men dersom
kommunen bestemmer seg for innløsning, kan vi stoppe det arbeidet og ikke bruke unødige
penger på det.

Vi ber kommunen foreta en så raskvurderingsom mulig og gi oss svar innen 14 dager.
Med vennlig hilsen,
DOLM Invest DA
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Sverre Hermarfstad.
styreleder

Vedlegg som nevnt ovenfor.
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Dolmsundvegen 2,
7250 MELANDSJØ

SÆRUTSKRiFT
Frå styreprotokoll nr. Sprt l - 2016 frå styremøte haldt på Sistranda den 13. august 2016
kl. 1120. Det nyvalgte styret og vara møtte. Styret var fulltallig og møtet ble erklærtfor
lovlig sått..

Sak2. Kjøpaav eiendommen gnr. 21 bnr. 22 påSistranda j 1620 Frøyakommune.
Saksinfo:Annonsen i HF ble referert. Jfr. ref. b .

VEDTAK: Styret vedtar å inngi et bud på kr. 2.000. 000 på eiendommen gnr. 21 bnr 22. Dette
er også selgers antydede pris. Dersom vårt anbud blir antatt, forutsettes opprettet en

kjøpekontrakt med nedfelt en omforent måte å gjøreopp kjøpesummen på. Styrets leder
gisfullmakt til å signereanbud, kjøpekontrakt ogandre dokument i denneforbindelse.
Enst

Vårt bud står ved lag 7 dager. Den 20-august 2016 trekkes vårt bud, dersom avgjørelse ikke
er tatt og vi får skriftlig tilbakemelding på det. Enst.
Rett utskrift bevitnes,

Dolmsundet 14-august 2016.

verre Hermanstad

styreleder

//£^/ÆC. ^
DOLMInvest DA
Dolmsundveien 2

7250 MELANDSJØ

Dato:2016-08-13

TIL
BPG Invest AS
PB34
7261 SISTRANDA

Tilbud på kjøp av eiendommen gnr. 21 bnr. 22 på Sistranda, 1620 frøya kommune,
Det vise til nnonse i lakalavisa HITRA-FRØYAfredag 12. august 2016.

Dagen etter haadde vårt selskap styremøte og etter befaring på eiendommen, besluttet vi å
by den pris som sto i annonsen, nemlig
kr. 2.000.000,-kronertomillioner-----Styrevedtaket var slik:

Styret vedtar å inngi et bud på kr. 2.000.000 påeiendommen gnr. 21 bnr 22. Dette er også
selgers antydedepris. Dersom vårt anbudblir antatt, forutsettes opprettet en
kjøpekontraktmed nedfelt en omforent måteå gjøreopp kjøpesummenpå.
Styrets leder gis fullmakt il å signere anbud. kjøpekontrakt og andre dokument i denne
forbindelse.

Enst

Vårt bud står ved lag 7 dager. Den 20-august 2016 trekkes vårt bud dersom avgjørelse ikke er
tatt og vi får skriftlig tilbakemelding på det.

Med vennlig hilsen,
DOLM Invest DA

Sverre Hermanstad.

styreleder

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Sigrid Hanssen
Arkivsaksnr.:
16/3753

Arkiv: 611 &55

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
REGULERINGSPLAN BEINSKARDET DEL 3 – ÅPEN KONKURRANSE
VEDRØRENDE ERVERV AV PLAN OG UTBYGGING AV OMRÅDET
Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre vedtar å legge ut reguleringsplan for Beinskardet del 3, med
tilhørende bestemmelser, for åpen konkurranse vedrørende erverv av plan og
planområdet, og utbygging av området.
Vedlegg:
Planbeskrivelse 24.11.6
Planbestemmelser 24.11.16
Plankart 23.11.16
Kopi saksprotokoll KST 15.12.16
Saksopplysninger:
Frøya Kommunestyre egengodkjente reguleringsplan for Beinskardet, del 3, som vist på
plankart datert 23.11.16 og planbestemmelser og planbeskrivelse datert 24.11.16 den
15.12.16. Reguleringsplan for Beinskardet del 3 gjelder siste del av utbygging av Beinskardet
boligfelt på Sistranda. Boligfeltet har beliggenhet på Sistranda, mellom Rabbenfeltet i sør og
sentrumsområdet i nord.
Området tillates benyttet til eneboliger eller konsentrert bebyggelse i form av
rekkehus eller leilighetsbygg i inntil 2 etasjer. Eneboligtomter tillates med
sekundærleilighet.
Det ble i planforum i oktober diskutert hvorvidt kommunen skal være utbygger av alle
boligfeltene som skal bygges eller om dette bør bygges og utvikles av private næringsaktører.
Planforumet besluttet å legge ut reguleringsplan for Beinskardet del 3 med tilhørende
bestemmelser, for åpen konkurranse vedrørende erverv av plan og planområdet, og utbygging
av området.

Vurdering:
Frøya Kommune har prosjektert utbygging av boligfelt i Beinskardet, som ligger på Sistranda,
mellom Rabbenfeltet i sør og sentrumsområdet i nord. Kommunen har bygd ut etappe 1 i
boligfeltet og solgt mesteparten av tomtene. Stort behov for tilgjengelige og byggeklare
tomter har gjort at kommunen nå har reguleringsplan for del 3 av boligfeltet klar for
utbygging. Det er stor aktivitet i kommunen og det ble i planforum i oktober 2016

PLANBESKRIVELSE
Detaljregulering
Beinskardet boligområde - Delendring

Kommune:Frøya
Tiltakshaver:Frøyakommune
Planlegger:TrønderplanAS
Dato: 24.11.16
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1.
SAMMENDRAG
Trønderplan AS er engasjert av tiltakshaver Frøya kommune for å utarbeide reguleringsplan
for Beinskardet boligområde - Delendring, Frøya kommune.
Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for leiligheter i 2 etasjer i områdene B3 og B4 i
eksisterende reguleringsplan, som i dag er regulert til frittliggende småhus.
Det har ikke kommet inn merknader til oppstart av planarbeid som har vært til hinder for
forslaget til reguleringsplan.
Det har heller ikke under planarbeidet blitt avdekket momenter som har hatt vesentlig
betydning for utarbeidelse av reguleringsplanforslaget.
På dette grunnlag fremmes forslaget til reguleringsplan til politisk behandling.
2.
BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET
Trønderplan AS er engasjert av tiltakshaver Frøya kommune for å utarbeide reguleringsplan
for Beinskardet boligområde - Delendring, Frøya kommune.
Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for leiligheter i 2 etasjer i områdene B3 og B4 i
eksisterende reguleringsplan, som i dag er regulert til frittliggende småhus.
Planen fremmes som en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens § 12-3. Planen
vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning og planprogram.
Prosjektansvarlig hos Trønderplan AS er Jan Ola Ertsås og Arnt Ove Ellerås som
saksbehandler.

Trønder-plan AS
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3.

PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

3.1
Gjeldende planer
Gjeldende kommunedelplan godkjent i kommunestyret 25.06.2009, viser at planområdet er
avsatt til framtidig boligområde.
Gjeldende reguleringsplan for planområde er «Reguleringsplan for Beinskardet boligfelt»,
reguleringsplankart datert 13.01.11. Reguleringsbestemmelser datert 04.02.11.
4.

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

4.1
Områdets beliggenhet
Planområdet ligger i utmarksområde like nord for Rabbenfeltet sør for Sistranda Sentrum.
Området ligger i nær tilknytning til kommunal veg som er anlagt i forbindelse med utbygging
av boligområder i nærheten. (se oversiktskart Figur 1 og ortofoto Figur 2).

Figur 1.

Oversiktskart, Beinskardet boligområde, Frøya kommune.
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Figur 2.
5.

Ortofoto, Beinskardet boligområde, Frøya.

PLANPROSESSEN

5.1
Roller
Frøya kommune er tiltakshaver for reguleringsplan «Beinskardet boligområde – Delendring».
Frøya kommune er forslagsstiller for reguleringsplanen.
5.2
Varsling og medvirkning
Det ble avholdt oppstartsmøte med Frøya kommune 09.02.15.
Arbeidene ble kunngjort i april 2015 i samsvar med bygningslovens § 12-8. Varsel om
oppstart av planarbeidet ble annonsert i Hitra-Frøya og på kommunens hjemmeside.
Det ble sendt informasjonsbrev til berørte grunneiere og høringsparter.
Reguleringsplanen er utarbeidet av Trønderplan AS i samarbeid med Frøya kommune.
5.3
Innkomne merknader til varsel om oppstart
Følgende uttalelser (sammendrag) er kommet inn i forbindelse med varsel om oppstart av
reguleringsplan. (forslagsstillers kommentar i kursiv):

Trønder-plan AS
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Sør-Trøndelag fylkeskommune:
- Viser til § 1-1 i plan- og bygningsloven som sier at prinsippene 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.
Det søkes å imøtekomme merknader fra fylkeskommunen under utarbeidelse av planen.
Sametinget
- Sametinget har ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på
nåværende tidspunkt.
- Minner om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av
reguleringsbestemmelsene og foreslår at følgende tekst når det gjelder dette:
«Kulturminner og aktsomhetsansvaret: Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken
komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet
stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. Lov 9.juni 1978
nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at
dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken».
-

Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge lov
9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan f.eks.
være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted),
ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver,
offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et
freda kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminne, jf. kml. §§ 3 og 6.

Aktsomhet- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 er tatt med som eget punkt i
bestemmelsene.
Kystverket
- Kystverket kan ikke se at endringer i planområdet vil få vesentlig betydning for de forhold
som de skal ivareta etter Havne og farvannsloven.
Statens vegvesen
- Statens vegvesen har ingen merknader til det igangsatte planarbeidet på nåværende
tidspunkt.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Overordnede føringer:
- Det reguleres for boliger i et område som i kommuneplanens arealdel, delplan Sistranda,
er vist til formålet. Planforslaget vil etter intensjonen være tråd med overordnet plan.
Barn og unge og sosial helse:
- Med foreslått endring fra småhusbebyggelse til leiligheter vil det gi økt befolkning, og
krav til større hensiktsmessige areal for utelekområde. Det vil også kunne bli noe økt
trafikk og dermed press på tilførselsveiene. Fylkesmannen ber om at det i videre
planarbeid beskrives og vises til hvordan eventuelle endrede behov kompenseres.
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Krav til lekeplasser er tatt inn som et eget punkt i bestemmelsene. Tilførselsveiene som
planområdet grenser til, er bygd ut med fortau. Adkomstveg V2 i planområdet reguleres med
fortau. Mener dermed at eventuelt økt trafikkmengde ikke vil gå utover trafikksikkerheten.
Landbruk og bygdeutvikling:
- Det er positivt at det legges opp til en høyere tetthet i planområdet. En effektiv arealbruk
vil bidra til å redusere presset på omkringliggende jordbruksområder. Ut over dette har de
ingen merknader til planarbeidet.
Miljøvern:
- Det er viktig å ivareta stier/turveidrag gjennom boligområdet, både som en del av
grønnstrukturen, og for å sikre adkomst til nærutfartsområder.
Det søkes å imøtekomme merknader om miljøvern under utarbeidelse av planen.
Samfunnssikkerhet:
- Forutsetter at det utarbeides ROS-analyse.
ROS-analyse inngår som en del av planforslaget.
Universiell utforming:
- Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes ut på høring.
NVE:
- Ber om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og
konklusjoner som er gjort. De skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser,
samt alle relevante fagkyndige utredninger. Vedlagte sjekkliste viser hvilke temaer som
bør vurderes i en planprosess.
Det søkes å gjøre vurderinger og konklusjoner iht. vedlagte sjekkliste under utarbeidelse av
planen.
5.4

Innkomne merknader etter høring og offentlig ettersyn
Følgende uttalelser (sammendrag) er kommet inn i forbindelse med høring og offentlig
ettersyn av reguleringsplan. (forslagsstillers kommentar i kursiv):

Statens Vegvesen
- Ingen merknad.
NVE
- I utgangspunktet ikke særlig stor skredfare på land på Frøya. Ikke behov for geoteknisk
vurdering, men om/ved utglidning må geotekniskvurdering gjøres.
Ivaretatt gjennom planbestemmelse §7-4-1 og 7-4-2.

Trønder-plan AS
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Fylkesmannen i Sør- Trøndelag
Barn/unge og Miljøvern:
- Planforslaget ivaretar ikke hensyn til grønnstruktur særlig bra. Det bør legges inn stier og
turdrag i planområdet.
- Planforslaget ivaretar ikke hensyn til grønnstruktur særlig bra. Det bør legges inn stier og
turdrag i planområdet.
Grøntområde mot vei ble tatt ut, da dette var restområder nære innfartsvei. Dagens fortau og
gang- og sykkelvei er i stor grad en videreføring av allerede eksisterende plan. Gang- og
sykkelvei forbi felt B1 og B2 fører direkte til tursti. Fortau mellom B2 og B3 slutter rett i
nærheten av en tursti. Det er lagt inn turdrag med tursti som ivaretar utfartsmuligheter.
Rådmannen vurderer det slik at stier og turdrag er ivaretatt i planområdet. Resterende
grøntområder videreføres fra dagens plan.
Sosial og helse
- Positivt at det er regulert inn fortau langs med V2.
Samfunnssikkerhet
- Området ligger på marine avsetninger. Forutsetter at NVE har vært høringspart i
planprosessen.
Dette er vurdert i ROS- analyse. NVE har vært høringspart, har ingen spesielle merknader.
Sør- Trøndelag Fylkeskommune
- Har ingen avgjørende merknader, men minner om den generelle aktsomhetsplikten, jfr. § 8
i kulturminneloven.
Ok. Kulturminnevern ivaretatt gjennom planbestemmelse § 7-2.
Eldrerådet
- Ingen merknad.
Brukerrådet
- Krever at lekeplasser, uteplasser, vei, fortau, gang- og sykkelvei og friområder skal ha
universell utforming.
Infrastruktur følger pålagte krav om universell utforming, se §§ 2-1-2, 2-2-2, 4-2. Uteområder
og friområder følger de krav satt i TEK10 (§ 8-2).
FNF (Forum for Natur og Friluftsliv – Sør- Trøndelag.
- Ønsker å bevare myrområdene, og man må unngå drenering eller nedbygging av myra.
- I henhold til Naturbasen mener man at det ikke er gode nok kartlegginger av naturverdier i
området. Dette bør kartlegges.
- Naturmangfoldloven krever en vurdering av samlet belastning av tilsvarende type i
regionen, og evt. avbøtende tiltak.
- Viktig at man ivaretar stiene gjennom planområdet, eller man gjør avbøtende tiltak for
tilrettelegging av nye.
- Av hensyn til beboere bør man sikre snarveier gjennom planområdet, og til/fra boligfeltet.
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Myrområdet er fra tidligere berørt og bærer preg av menneskelig aktivitet. En utvikling av
området er ikke mulig uten drenering eller nedbygging av myra her. Rådmannen mener
områder godt nok kartlagt gjennom de tilgjengelige data. Området inngår i
forretningsstrategi og nasjonale retningslinjer. En utbygging i sentrum motvirker spredt
utbygging ellers på Frøya og i regionen. Feltet er sikret gjennom fortau, gang- og sykkelvei
og turdrag.
6.

PLANFORSLAGET

6.1
-

Generelt
Reguleringsplanen er utarbeidet som detaljregulering jfr. plan- og bygningslovens §
12-3.
Reguleringsplankart er utarbeidet ved hjelp av FKB kartdata basert på koordinatsystem
Euref89 UTM32, høydegrunnlag NN1954
Tilhørende sosi-fil er utarbeidet i versjon 4.5.

-

6.2
Arealbruk
Eksisterende forhold
For arealdisponering i gjeldende planer vises det til kapittel 3.1.
Beskrivelse av planforslaget
Formål, kode, eierform og areal for planforslaget er angitt i tabellen under. For angivelse av
eierform benyttes følgende nummer:
1: Offentlig formål (er vist i plankart med «o_» foran formålskode)
2: Felles (er vist i plankart med «f_» foran formålskode)
3: Annen eierform (privat) (angis uten bokstav foran kode)
Formål
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Veg
Veg
Fortau
Gang-/sykkelveg
Gang-/sykkelveg
Annen veggrunn – tekniske anlegg
Annen veggrunn – tekniske anlegg
Annen veggrunn – tekniske anlegg
Annen veggrunn – tekniske anlegg
Annen veggrunn – tekniske anlegg
Friområde
Friområde
Turdrag

Trønder-plan AS

Kode
Eierform Areal(daa)
B1
3
1.488
B2
3
11.833
B3
3
7.386
V1
1
0.726
V2
1
1.264
F1
1
0.398
GS1
1
0.117
GS2
1
0.058
VT1
1
0.142
VT2
1
0.109
VT3
1
0.235
VT4
1
0.237
VT5
1
0.057
FR1
3
1.820
FR2
3
2.111
Turdrag
3
0.057
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Planområde

27.981

Det vises for øvrig til reguleringsplankart.
Virkning av planforslaget
Planforslaget medfører små endringer i arealbruk på planområdet. I områder som i gjeldende
reguleringsplan er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse med tillatt bygd enebolig eller
tomannsbolig, vil det nå i tillegg bli tillatt med rekkehus eller leilighetsbygg i inntil 2 etasjer.
Dette innebærer en økning av tillat bebygd areal som medfører en liten økning i trafikktetthet i
området.
6.3
Bebyggelse og anlegg
Eksisterende forhold
Planområdet er ikke bebygd, men er i gjeldende reguleringsplan regulert til boligbebyggelse i
form av eneboliger og tomannsboliger.
Beskrivelse av planforslaget
Området B1- B3 tillates benyttet til eneboliger eller konsentrert bebyggelse i form av rekkehus
eller leilighetsbygg i inntil 2 etasjer. Eneboligtomter tillates med sekundærleilighet.
Virkning av planforslaget
Planforslaget medfører endringer i forhold til eksisterende reguleringsplan i form av at det
tillates en økning av antall boenheter i området.
6.4
Samferdselsanlegg
Eksisterende forhold
I forbindelse med boligfeltutbygging i nærområdet er det opparbeidet nye veger med fortau
som gir adkomst til selve planområdet.
Beskrivelse av planforslaget
Det er regulert inn veger (V1-V2) inn til områdene for boligbebyggelse.
Regulert bredde for veger er 6,0 meter.
Veg V1 skal opparbeides med 5,0 m asfaltert kjørebane og 2 x 0,5 m grusskulder.
Veg V2 skal opparbeides med 5,5 m asfaltert bredde, samt 0,5 m grusskulder på motsatt side
av fortau.
Veg V1-V2 er offentlig.
Langs veg V2 er det regulert inn ensidig fortau(F1).
Regulert bredde for fortau er 2,0 meter.
Fortau skal opparbeides med 1,75 m asfaltert bredde 0,25 m grusskulder.
F1 er offentlig.
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I tilknytning til vegene er det regulert inn annen veggrunn som omfatter bl.a. areal tiltenkt for
grøft, sandfang og opplagring av snø. Dette arealet driftes av vegholder og tillates ikke nyttet
til annet enn tiltak direkte knyttet til drift av vegen.
Regulert bredde er 1,0 m.
VT1 – VT5 er offentlig.
Det er regulert inn gang-/sykkelveger GS1 og GS2 fra enden av veg V1 og V2 som gir
adkomst til utmark utenfor planområdet.
Regulert bredde på gang-/sykkelveger er 3,0 meter.
Gang-/sykkelveg skal opparbeides med 2,5 m asfaltert bredde og 2 x 0,25 m grusskulder.
GS1 og GS2 er offentlig.
Turdrag sikrer adkomst til utmark og eksisterende turstier utenfor planområdet. Eksisterende
stier innenfor planområdet vil bli ivaretatt av fortau (F1).
Virkning av planforslaget
Det er ikke gjort endringer av samferdselsanlegg i planforslaget i forhold til gjeldende
reguleringsplan.
De regulerte vegene gir god adkomst til områdene for boligbebyggelse.
Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ansett som tilfredsstillende, da vegene innenfor
planområdet er planlagt som blindveger som gir begrenset trafikk. Vegene utenfor
planområdet er opparbeidet med fortau.
De regulerte gang-/sykkelvegene og turdrag gir fortsatt adkomst til utmarka i tilknytning til
planområdet.
6.5
Teknisk infrastruktur
Eksisterende forhold
Det er i forbindelse med utbygging av tilgrensende områder tatt hensyn til videre utbygging
innenfor planområdet. Teknisk infrastruktur ligger klart for tilknytning av det nye
planområdet. Ved etablering av et vist antall enheter vil det mest sannsynligvis medføre
oppgradering av eksisterende VVA- anlegg.
Beskrivelse av planforslaget
Det er ikke regulert inn areal for teknisk infrastruktur innenfor planområdet. Nytt VVA-anlegg
og kabelanlegg legges i tilknytning til adkomstveger inn til områdene for boligbebyggelse.
Virkning av planforslaget
Planforslaget medfører utbygging av teknisk infrastruktur innenfor, og avhengig av
utbyggingens omfang utenfor planområdet.
6.6
Barn- og unges interesser
Eksisterende forhold
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Det er i gjeldende reguleringsplan regulert inn en lekeplass ved starten av veg V2.
Beskrivelse av planforslaget
Det er ikke regulert områder for lekeplasser innenfor planområdet.
Det stilles krav om at ved etablering av boliggrupper med 3 enheter eller mer skal det som en
del av byggesøknad være sikret og opparbeidet felles lekeareal. Arealet skal ha en skjermet
plassering, være egnet til formålet og ha gode solforhold, Lekeplassene skal opparbeides og
være klar for bruk, dvs. etablert med lekeapparater og benker, samtidig med at første
leilighet/bolig er klar for innflytting.
Lekeplasser og utearealer i boligområdene skal være tilgjengelige for alle og ha universell
utforming.
Formål regulert til boligbebyggelse grenser opp mot regulerte friområder (FR1-FR2) innenfor
planområdet der barn og unge har tilgang til fri lek og opphold. I tillegg grenser planområdet
mot utmark i vest.
Virkning av planforslaget
Barn og unge har mulighet til å velge mellom lek og opphold på tilrettelagte lekeplasser, eller
lek og opphold i fri natur innenfor planområdet.
6.7
Naturmangfold
Eksisterende forhold
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ikke opplyst opp spesielle forhold som det må tas hensyn
til i forbindelse med naturmangfold.
I tillegg er det utført søk i kartapplikasjonen miljøstatus.no fra Miljødirektoratet bl.a. på
«truede dyrearter på rødlista» uten treff innenfor, eller i nærheten av planområdet.
Beskrivelse av planforslaget
Planforslaget innebærer ingen forandring i forhold til gjeldende reguleringsplan. Deler av
utmarka innenfor planområdet blir planlagt benyttet til boligbebyggelse.
Virkning av planforslaget
Planforslaget vil ikke medføre forringelse av naturmangfold, ut over lokale virkninger av
inngrep på områder for bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
6.8
Kulturminner
Eksisterende forhold
Det er ingen kulturminner registrert i naturbasen miljøstatus. Det er heller ikke opplyst fra
offentlige sektormyndigheter at det finnes automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet.
Beskrivelse av planforslaget
Da det ikke er påvist konflikt med fredete kulturminner er det i planforslaget ikke regulert inn
områder med hensyn på fredete kulturminner. Eventuelle funn i forbindelse med befaring må
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eventuelt reguleres inn. Det minnes for øvrig om aktsomhets- og meldeplikten etter
kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet.
Virkning av planforslaget
Planforslaget anses på dette tidspunkt ikke å komme i konflikt med nasjonale eller regionale
kulturminneinteresser.
7.

ROS-ANALYSE

7.1
Formålet med ROS-analysen
Ved utarbeidelse av planer for utbygging stiller plan- og bygningsloven krav til at det skal
utarbeides ROS-analyse for planområdet (§4-3). Analysen skal vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Hensikten med ROS-analysen er å legge grunnlaget for en arealbruk som fremmer en god
samfunnsutvikling. Det stilles derfor krav om at reguleringsplanen tar hensyn til forhold som
kan true liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier.
7.2
Metode
Metoden i ROS-analysen er bygget på veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen»
utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Skjematisk kan arbeidsgangen og
metoden i arbeidet framstilles som i Figur 3.

Figur 3.

Arbeidsmetode

Kartlegging av mulige farer
Relevante kilder gjennomgås og det lages en oversikt over hvilke potensielle farer som regnes
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som relevante (tenkbare) for analyseobjektet. I arbeidet er det benyttet flere kilder av fakta,
spesielt www.miljostatus.no og andre nettsteder med informasjon fra offentlige instanser.
Vurdering av sannsynlighet
Sannsynligheten for hver type fare vurderes. Sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe
klassifiseres ved at det anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne
vurderingen bygger på informasjon innhentet fra kildemateriale, kjennskap til lokale forhold,
erfaring og eventuelt vurderinger fra ekstern ekspertise. Det er benyttet følgende kategorier i
sannsynlighetsvurderingen (se Figur 4):
Sannsynlighet
1.) Lite sannsynlig
2.) Mindre sannsynlig
3.) Sannsynlig
4.) Meget sannsynlig

Figur 4.

Hyppighet
Hendelse mindre enn en gang hvert 50. år
Hendelse mellom hvert 10. og hvert 50. år
Hendelse mellom hvert år og hvert 10. år
Hendelse mer enn en gang pr. år

Sannsynlighetsvurdering

Sannsynlighetsgraden er beregnet som en gjennomsnittlig frekvens av hendelser over tid.
Vurdering av konsekvens
Konsekvensene av en farlig hendelse beskrives og vurderes. Konsekvens er i denne
sammenhengen et forventet (sannsynlig) skadeomfang av den aktuelle hendelsen og beskriver
mulige skader. I denne sammenhengen vurderes mulige skader på liv/helse, miljø, materielle
verdier/økonomi og samfunnsviktige funksjoner/kommunikasjonssystemer.
Det er benyttet følgende kategorier i konsekvensvurderingen (se figur 5):
Liv/helse

Miljø

Materielle
verdier/økonomi
Tap lavere enn
0,5 mill. kr.

1.) Ufarlig

Ingen

Ingen

2.) En viss
fare

Få og små

Mindre skader, lokale
skader

Tap mellom
0,5 – 10 mill. kr.

3.) Kritisk

Alvorlige

Tap mellom
10 – 100 mill. kr.

4.) Farlig

Alvorlige,
en død

Omfattende skader,
regionale konsekvenser
med mindre
restitusjonstid
Alvorlige skader,
regionale konsekvenser
med
lang restitusjonstid

5.)
Katastrofalt

Flere
døde

Uopprettelige
miljøskader lokalt eller
regionalt

Tap over
1 mrd. kr.

Tap mellom
100 – 1000 mill.
kr.

Samfunnsviktige funksjoner/
kommunikasjonssystemer
Systemet settes midlertidig ut av
drift, mindre forsinkelser. Ikke
behov for reservesystemer og
ingen personskader eller
miljøskader som følge av
driftsstans.
Systemet settes midlertidig ut av
drift. Behov for reservesystemer,
mindre person- og miljøskader
kan forekomme ved mangel av
dette.
Driftsstans i systemet i flere døgn;
konsekvens personskader og evt.
omfattende miljøskader.
Systemet ute av drift over lengre
tid, avhengige systemer rammes
midlertidig. Konsekvens kan være
til alvorlige person- og
miljøskader og dødsfall (en
person).
Hovedsystem og avhengige
systemer permanent ute av drift,
konsekvenser kan være flere døde
og alvorlige/langvarige
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miljøskader.

Figur 5.

Konsekvensvurdering

Vurdering av risiko
Risiko beskrives som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens.
Risiko = Sannsynlighet x konsekvens.
Risikoen uttrykkes i en risikomatrise (se Figur 6):
Konsekvens

Sannsynlighet

1. Ufarlig

7.3

3. Kritisk

4. Farlig

5. Katastrofalt

2. Mindre
sannsynlig
1. Lite
sannsynlig

Figur 6.
-

2. En viss fare

4. Meget
sannsynlig
3. Sannsynlig

Risikomatrise

Rødt felt (høy risiko). Indikerer en uakseptabel risiko, og tiltak må iverksettes for
hendelser som faller innenfor dette området.
Gult felt (moderat risiko). Indikerer at risikoen må vurderes med hensyn til tiltak som
reduserer risiko.
Grønt felt (lav risiko). Indikerer en akseptabel risiko, og tiltak er ikke nødvendig.
Risikoforhold (kartlegging av potensielle farer)

Hendelse/situasjon
Aktuelt?
Sanns.
Kon.
Risi.
Natur- og miljøforhold
Er området utsatt for evt. kan plan/tiltak medføre risiko for:
1. Løsmasseskred
Ja
1
3
2. Snøskred og steinsprang
Nei
3. Flom
Nei
4. Tidevann
Nei
5. Radon
Ja
3
2
6. Sårbar flora og fauna
Nei
7. Verneområder
Nei
8. Vassdragsområder
Nei
9. Kulturminner/miljø
Nei
10. Ekstreme værforhold
Ja
3
2
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan plan/tiltak få uheldige konsekvenser for:
11. Vei, bru, knutepunkt
Nei
12. Flyplass
Nei
13. Havn, kaianlegg
Nei
14. Industri og næringsliv
Nei
15. Helse- og omsorgsinstitusjoner
Nei
16. Skole/barnehage
Nei
17. Brann/politi/sivilforsvar
Nei
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18. Kraftforsyning
Nei
19. Telefonkommunikasjon
Nei
20. Vannforsyning
Nei
21. Forsvarsområde
Nei
22. Tilfluktsrom
Nei
23. Område for idrett/lek
Nei
24. Park/rekreasjonsområde
Nei
25. Vannområde for friluftsliv
Nei
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning
Nei
27. Permanent forurensning
Nei
28. Støy, trafikk
Nei
29. Støy, industri
Nei
30. Støy; andre kilder
Nei
31. Forurenset grunn på land
Nei
32. Forurensning i sjø/sjøbunn
Nei
33. Høyspentlinje (EMF)
Nei
34. Risikofylte anlegg (kjemikalier,
Nei
eksplosiver, olje/gass, radioaktivitet)
35. Avfallsbehandling
Nei
36. Forurensning fra båt/båtulykker
Nei
Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt forurensning
Nei
38. Støy fra trafikk
Nei
39. Støy fra andre kilder
Nei
40. Forurensning fra virksomhet
Nei
41. Risikofylte anlegg (kjemikalier/
Nei
eksplosiver, olje/gass, radioaktivitet)
42. Brann- og eksplosjonsfare
Nei
Transport/trafikksikkerhet. Er det risiko for:
43. Ulykke med farlig gods
Nei
44. Vær/førebegrensning av tilgjengelighet
Nei
45. Ulykke i avkjørsler
Nei
46. Ulykke med myke trafikanter
Nei
47. Ulykke i sjø/båt
Nei
48. Ulykke ved anleggsgjennomføring
Nei
49. Andre ulykkespunkter
Nei
Andre forhold
50. Er tiltaket potensielt sabotasje/terrormål Nei
51. Er det pot. sabotasje/terrormål i området Nei
52. Regulerte vannmagasiner (usikker is ol)
Nei
53. Farlige terrengformasjoner (stup ol)
Nei
54. Gruver, åpne sjakter, steintipper
Nei
55. Spesielle forhold ved utbygging
Nei

Figur 7.

Risikoforhold (kartlegging av potensielle farer).

7.4
Oppsummerende ROS-matrise
Figur 8 gir et samlet bilde av denne planens uheldige hendelser. Matrisen beskriver risikoen
etter at mottiltaket er vurdert. Tiltak må iverksettes dersom hendelsene faller innenfor rødt
område, og vurderes dersom hendelsene faller innenfor gult område. For flere aktuelle
hendelser vil lover og forskrifter pålegge tiltak uansett i hvilket område hendelsen faller
innenfor.
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Konsekvens

Sannsynlighet

1. Ufarlig
4. Meget
sannsynlig
3. Sannsynlig

2. En viss fare

4. Farlig

5. Katastrofalt

5,10

2. Mindre
sannsynlig
1. Lite
sannsynlig

Figur 8.

3. Kritisk

1

Oppsummerende risikomatrise

7.5

Vurdering av risikoreduserende tiltak

7.5.1

Hendelser med middels risiko (gult felt)

5. Radongass
Det er ikke foretatt radonundersøkelser, men aktsomhetskart for radongass (figur 9) viser et
område i vest med høy aktsomhet. Midtre del er usikker, mens østre del viser moderat til lav
aktsomhet. Radongass må måles i forbindelse med prosjektering av bygninger, eller at
bygninger uansett oppføres med tiltak for å fjerne radon.

Figur 9.

Radon - aktsomhet.

10. Ekstreme værforhold
Planområdet ligger ute ved kysten. Ekstrem vind i form av storm og orkan kan føre til
materielle skader på bebyggelse og anlegg.
Ved nye bygninger og anlegg bør det tas hensyn til fare for ekstrem vind både under
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planlegging og oppføring, slik at eventuelle materielle skader blir minimale.
7.5.2

Hendelser med lav risiko (grønt felt)

1. Løsmasseskred
Løsmassekart fra NGU (figur 10) viser at i vest består området av et tynt humus-/torvdekke.
Midtre del består av torv og myr, mens østre del består av tykk strandavsetning.
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser som dekker hele planområdet. Det forutsettes
imidlertid at dersom tykke lag av ustabile masser påvises, må arbeidet umiddelbart stanses og
geoteknisk fagkyndig kontaktes, slik at utglidning unngås.

Figur 10. Løsmassekart fra NGU.

8.

AVSLUTTENDE KOMMENTAR

Det har ikke kommet inn merknader til oppstart av planarbeid som har vært til hinder for
forslaget til reguleringsplan.
Det har heller ikke under planarbeidet blitt avdekket momenter som har hatt vesentlig
betydning for reguleringsplanforslaget.
På dette grunnlag fremmes forslaget til reguleringsplan til politisk behandling.
9.

REFERANSER
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REGULERINGSBESTEMMELSER
Detaljregulering:
Plan ID:

BEINSKARDET BOLIGOMRÅDE - DELENDRING
1620201505

Reguleringsplankart
Reguleringsbestemmelser
Vedtatt i kommunestyret

datert 23.11.16.
datert 24.11.16.
datert 15.12.16

§1
Planområdet reguleres til følgende formål (PBL § 12-5)
Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse (B)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Veg (V)
- Fortau (F)
- Gang-/sykkelveg (GS)
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (VT)
Grønnstruktur
- Friområde (FR)
- Turdrag (turdrag)
Sikringssoner
- Frisikt
§2

Bebyggelse og anlegg

§ 2-1 Boligbebyggelse (B1-B3)
§ 2-1-1
Området tillates benyttet til eneboliger eller konsentrert bebyggelse i form av
rekkehus eller leilighetsbygg i inntil 2 etasjer. Eneboligtomter tillates med
sekundærleilighet.
§ 2-1-2

Før fradeling av tomt eller innsending av byggesøknad må
tiltakshaver/utbygger levere illustrasjonsplan som viser hvordan byggetomta
skal disponeres. Illustrasjonsplan skal vise hvordan bestemmelser til
kommuneplanens arealdel av 2011, § 3.5 oppfylles, herunder krav til areal for
lekeplasser, uteoppholdsareal, parkering og avkjørsler.

§ 2-1-3

Største tillatte gesimshøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 6,0 m og
største tillatte mønehøyde er 9,0 meter.

§ 2-1-4

Maksimalt tillatt bebygd areal er %-BYA = 55 %.

§ 2-1-5

Arealutnyttelsen ved bebyggelse i form av rekkehus eller leilighetsbygg i inntil
2 etasjer, skal være minimum 3 boenheter per dekar.

§ 2-1-6

Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål. Utenfor soverom skal
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maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB.
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging, T-1442/2012 skal legges til grunn.
§ 2-2 Lekeplasser (felles for angitte boliger)
§2-2-1
Ved etablering av boliggrupper med 3 enheter eller mer skal det som en del av
byggesøknad være sikret og opparbeidet felles lekeareal innenfor
boligområdet. Arealet skal ha en skjermet plassering, være egnet til formålet og
ha gode solforhold, Lekeplassene skal opparbeides og være klar for bruk, dvs.
etablert med lekeapparater og benker, samtidig med at første leilighet/bolig er
klar for innflytting.
§2-2-2
§3

Lekeplasser og utearealer i boligområdene skal være tilgjengelige for alle og ha
universell utforming.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3-1 Veg (V1 – V2)
§ 3-1-1
Regulert bredde er 6,0 meter.
§ 3-1-2

Veg V1 skal opparbeides med 5,0 m asfaltert kjørebane og 2 x 0,5 m
grusskulder.

§3-1-3

Veg V2 skal opparbeides med 5,5 m asfaltert bredde, samt 0,5 m grusskulder
på motsatt side av fortau.

§3-1-4

V1 og V2 er offentlig.

§ 3-2 Fortau (F1)
§ 3-2-1
Regulert bredde er 2,0 meter.
§ 3-2-2

Fortau skal opparbeides med 1,75 m asfaltert bredde og 0,25 m grusskulder.

§ 3-2-3

F1 er offentlig.

§ 3-3 Annen veggrunn (VT1 – VT5)
§ 3-3-1
Annen veggrunn omfatter bl.a. areal tiltenkt for grøft, sandfang og opplagring
av snø. Dette arealet driftes av vegholder og tillates ikke nyttet til annet enn
tiltak direkte knyttet til drift av vegen. Disse skal tilsåes for å gi et tiltalende
utseende.
§ 3-3-2

VT1 – VT5 er offentlig.

§ 3-3-3

Regulert bredde er 1,0 m.

§ 3-4 Gang-/sykkelveg (GS1-GS2)
§ 3-4-1
Regulert bredde er 3,0 meter.
Gang-/sykkelveg skal opparbeides med 2,5 m asfaltert bredde og 2 x 0,25 m
grusskulder.
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§ 3-4-2

GS1 og GS2 er offentlig.

§ 3-5 Avkjørsel
§ 3-5-1
Det tillates opparbeidet avkjørsel fra offentlig vei til hver tomt for enebolig
eller tomannsbolig. For konsentrert bebyggelse skal avkjørsler fortrinnsvis
samles for flere boenheter. Plassering av avkjørsel skal angis i byggesøknad.
Avkjørsler kan tillates endret etter nærmere vurdering, med godkjenning etter
vegloven.
§3-5-2

Utforming og vedlikehold av avkjørsler skal skje i hht. vegnormalene for
Statens vegvesen og forskrifter til Veglovens § 43.

§ 3-6 Vann- og avløp
Vann- og avløpsledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på
en slik måte at dette ikke virker skjemmende. Overvann og avløp skal føres i
separate ledninger til kommunalt anlegg. Utforming etter nærmere avtale med
kommunen. Vann- og avløpsplan skal utarbeides ført byggesøknad.
§4

Grønnstruktur

§ 4-1 Friområde (FR1-FR2)
Områdene er avsatt til rekreasjon, lek og friluftsaktivitet for områdets beboere
og andre brukere. I disse områdene tillates ikke oppført bygninger eller
installasjoner som ikke er i direkte tilknytning til områdets bruk etter formålet.
Enkel tilrettelegging med reversible inngrep for å fremme friluftslivet er tillatt.
§ 4-2 Turdrag (turdrag)
Tursti skal opparbeides med 1,5 meter bredde der det er avmerket i kartet. Det
tillates ikke konstruksjoner som hindrer fri ferdsel over stien. Tursti skal være
tilgjengelige for alle og ha universell utforming. Det skal være hindringsfri
adkomst mellom gang- og sykkelvei (GS2) og fortau (F1).
§5

Sikringssoner

§ 5-1 Frisikt (H140)
Innenfor frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 meter over de
tilstøtende vegers plan.
§6

Rekkefølgebestemmelser
Utbygging i planens byggeområder skal ikke iverksettes før veger, gang- og
sykkelveger og turdrag internt i planområdet er utbygd og tilknyttet eksternt
vegnett.

§7

Fellesbestemmelser

§ 7-1 Byggegrenser
a. Byggegrense fra senterlinje V1 og V2 er 8,0 meter.
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b. Byggegrense fra senterlinje GS1 og GS2 er 6,5 meter.
c. For øvrige byggegrenser vises det til plankart.
d. Der byggegrense ikke er angitt er den sammenfallende med formålsgrensen.
§ 7-2 Kulturvern
Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre
levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding
sendes kulturvernmyndighetene jfr. Lov om kulturminner.
§ 7-3 Terrenginngrep
Ved alle terrenginngrep i planområdet skal det vises varsomhet i forhold til
terrengarrondering, massedeponering og frilandslagring som kan påføre
terrenget varige skader.
§ 7-4 Grunnforhold
§ 7-4-1
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser som dekker hele planområdet. Det
forutsettes derimot at dersom tykke lag av ustabile masser påvises, må arbeidet
umiddelbart stanses og geoteknisk fagkyndig kontaktes, slik at utglidning
unngås.
§ 7-4-2

Under opparbeidelse av området skal det tilrettelegges på en slik måte at
overflatevann ledes bort fra området, slik at det ikke skaper unødvendig
erosjon og fare for masseras.

Y 491400

Y 491300

Y 491200

Y 491100

PBL § 25 REGULERINGSFORMÅL
TEGNFORKLARING
Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)
Boligbebyggelse (B1-B3)

Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)
Veg (V1-V2)
Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008
Fortau (F1)
Sikringsonegrense
Gang/sykkelveg (GS1-GS2)
Annen veggrunn - tekniske anlegg (VT1-VT5)
Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008
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Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
15.12.2016
211/16

Arkivsak: 16/2011

SAKSPROTOKOLL - REGULERINGSPLAN BEINSKARDET DEL 3
Vedtak:
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for
Beinskardet, del 3, som vist på plankart datert 23.11.16 og planbestemmelser og planbeskrivelse datert
24.11.16.
Enstemmig.

Behandling:

Postadresse:
7260 SISTRANDA

Besøksadresse:
Rådhusgata 25
SISTRANDA

Telefon:
Telefaks:

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Sigrid Hanssen
Arkivsaksnr.:
16/3768

Arkiv: 611 &55

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
REGULERINGSPLAN SETRA OG STRØMSHOLMEN – ÅPEN KONKURRANSE
VEDRØRENDE ERVERV AV PLAN OG UTBYGGING AV OMRÅDET
Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre vedtar å legge ut reguleringsplan for Setra og Strømsholmen, med
tilhørende bestemmelser, for åpen konkurranse vedrørende erverv av plan og
planområdet, og utbygging av området.

Vedlegg:
Reguleringsplan Setra og Strømsholmen
Bestemmelser reguleringsplan Setra og Strømsholmen
Kart oversikt reguleringsplan Setra og Strømsholmen
Saksopplysninger:
Frøya Kommunestyre egengodkjente reguleringsplan for Setra og Strømsholen, som vist på
plankart revidert 09.06. 2015 og bestemmelser for plan med vedtak av den 26.03.2015.
Reguleringsplan for Setra og Strømsholmen gjelder areal med følgende formål; Bebyggelse og
anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, friluftsformål og hensynssoner. Viser til
reguleringsbestemmelsene vedrørende detaljer i plan.
Reguleringsplan for Setra og Strømsholmen er tilknyttet areal for eiendommen gnr 60 bnr 18,
på Dyrøya. Frøya Kommune har ikke ervervet grunn, slik at dette må ny eier av plan erverve
før utbygging av området.
Det ble i planforum i oktober diskutert hvorvidt kommunen skal være utbygger av alle
boligfeltene som skal bygges eller om dette bør bygges og utvikles av private næringsaktører.
Planforumet besluttet å legge ut reguleringsplan for Setra og Strømsholmen på Dyrøya, med
tilhørende bestemmelser, for åpen konkurranse vedrørende erverv av plan og planområdet, og
utbygging av området.

Vurdering:
Frøya Kommune har prosjektert utbygging av boligfeltet Setra og Strømsholmen, som ligger
på Dyrøya, i nær tilknytning til skole, butikk og ferjekai. Behov for tilgjengelige og
byggeklare tomter har gjort at kommunen nå har reguleringsplan for boligfeltet klar for
utbygging. Det er stor aktivitet i kommunen og det ble i planforum i oktober 2016 diskutert
hvorvidt det er riktig å bruk av kommunens ressurser og kapasitet for å tilrettelegge, bygge
og selge tomter i boligfeltet. Planforum i Frøya Kommune besluttet derfor å legge ut
reguleringsplan for Setra og Strømsholmen med tilhørende bestemmelser, for åpen
konkurranse vedrørende erverv av plan og planområdet, og utbygging av området.
Frøya Kommune har ikke ervervet grunn, slik at dette må ny eier av plan erverve før
utbygging av området.
Konkurransen vil bli gjennomført ved hjelp av eiendomsmegler. Det innhentes tilbud på
oppdraget fra flere eiendomsmeglere.
Rådmannens forslag til vedtak blir som følger:
Frøya kommunestyre vedtar å legge ut reguleringsplan for Setra og Strømsholmen, med
tilhørende bestemmelser, for åpen konkurranse vedrørende erverv av plan og planområdet, og
utbygging av området.

Detaljregulering - Setra og Strømsholmen
Reguleringsbestemmelser:
Revidert 27.08.2015 jf. vedtak av 26.03.2015, sak 29/15

Detaljregulering, Setra og Strømsholmen
Reguleringsbestemmelsene er hjemlet i Plan- og bygningslova og gjelder for område vist på
plankart revidert 09.06.2015 jf. vedtak av 26.03.2015, sak 29/15.
Arealformål
Areala innenfor plangrensa er regulert til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, 1)
Boligbebyggelse (B), Renovasjonsanlegg (R), Småbåtanlegg (S), Naust (N), Lekeplass (L) og
fellesareal (F)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, 2)
Veg (V), Parkeringsplass (P) og Annen veggrunn
Friluftsformål (PBL § 12-5, 5)
Friluftsformål (F)
Hensynssoner (PBL § 12-6)
Frisikt
§1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
§2
2.1
2.2
2.3
§3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
§4
4.1

Fellesbestemmelser, rekkefølgekrav:
Byggesøknad skal inneholde utomhusplan som viser plassering og utforming av veger og
fellesareal, VA-anlegg, håndtering av overvann og materialbruk.
V1, V2 skal være opparbeidet, og R skal planeres før ferdigattest eller bruksløyve blir gitt
for boliger innenfor B1 og B2.
L skal opparbeides med sandkasse og benker før ferdigattest eller bruksløyve blir gitt for
boliger innenfor B1 og B2
P skal være opparbeidet med avkjørsel før det oppføres naust innenfor N eller legges ut
brygger på S.
V1, V2 og annen veggrunn er offentlige areal. F, R og L er fellesareal for eiendommene
innenfor B1 og B2. P er fellesareal for eiere av naust på N.
Område for frittliggende bebyggelse, B1 og B2
Boliger tillates oppført i inntil 2 etasjer, med maksimal gesimshøyde 7 meter og maksimal
mønehøyde på 10 meter målt fra eksisterende terreng sitt laveste nivå. Terrasser tillates
kun på bakkenivå. Grad av utnytting: %-BYA = 35.
I tillegg til garasje kreves oppstillingsplass for 3 biler innenfor hver tomt.
Boliger skal utformes i samsvar med til en hver tid gjeldende krav til universell utforming.
Naustområde (N)
Naust skal plasseres og utformes i samsvar med Frøya kommunes til en hver tid
gjeldende retningslinjer for naust.
På naustområdet (N) kan det oppføres inntil 20 naust.
På naustområdet (N) skal det oppføres servicebygg med WC og renovasjonspunkt.
Naustområdet skal være allment tilgjengelig.
Hvis det etableres arealer for båtpuss, vask og lignende så skal disse tilrettelegges slik at
avfallet samles opp på en forsvarlig måte uten fare for å renne ut i sjø.
Småbåthavn (S)
Småbåthavna skal være allment tilgjengelig.

revidert 27.08.2015 jf. vedtak av 26.03.2015, sak 29/15
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Detaljregulering - Setra og Strømsholmen
4.2
4.3
4.4
4.5

For hver 10 båtplass, skal det etableres en gjesteplass som er allment tilgjengelig.
Det kan etableres maksimalt 33 båtplasser i småbåthavna.
Fartsgrensen i Holasundet skal settes til 5 knop.
Molo eller andre tyngre inngrep tillates ikke.

revidert 27.08.2015 jf. vedtak av 26.03.2015, sak 29/15
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Arvid Hammernes
Arkivsaksnr.:
17/170

Arkiv: M82

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
UTREDNING AV SAMMENSLÅING MELLOM FRØYA BRANN- OG
REDNINGSTJENESTE OG TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE
Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommune viser til foretatt utredningsarbeid og går inn for sammenslåing mellom
Frøya brann- og redningstjeneste og Trøndelag brann- redningstjeneste (TBRT).
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en avtale. Avtalen legges fram for
formannskapet for godkjenning.
Kostnadene legges inn i budsjettet for 2018 og i økonomiplanen 2018 - 2021.
Kommunestyrets vedtak i sak 20/15 av 26.02.16, pkt. 3, oppheves. Frøya kommune vil
si opp sitt deltakerforhold i Sør Fosen interkommunale feiervesen hvis det blir en avtale
om sammenslåing med Trøndelag brann- og redningstjeneste.
Frøya kommune ønsker helst at også Hitra kommune blir med i en
sammenslåingsprosess med Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT), og at det
arbeides sammen og samtidig i prosessen.
Vedlegg:
- Utskrift av kommunestyrets møtebok i sak 20/15 av 26.02.15
- Notat fra kst. brannsjef av 11.11.16 fremlagt i formannskapet 15.11.16 vedrørende budsjettog økonomibehandling
- 2 dimensjoneringsalternativ og engangskostnader
- Notat vedrørende kostnadsbesparelser, datert 15.12.16
Saksopplysninger:
En utredning av sammenslåing mellom Frøya brann- og redningstjeneste (FBR) og Trøndelag
brann- og redningstjeneste (TBRT) foreligger.
TBRT har etter oppdrag for oss stått for arbeidet, og bakgrunnen er en anmodning gjort i
slutten av august i fjor. Vi ba om en ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) og utredning
av en brannordning der vi er med i TBRT. Før anmodningen ble gjort, hadde vi et møte med
TBRT for å høre hvordan de stilte seg. Tilbakemeldingen var positiv.

TBRT er et interkommunalt selskap som består av kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik,
Leksvik, Rissa, Rennebu og Oppdal.
En viktig bakgrunn for vår henvendelse til TBRT er behovet for forbedringer. Det er særlig
innen forebyggende arbeid at det er mye å hente da IKS-et har et stort kompetansemiljø.
Tilgang til ressurser ved behov er viktig. Dette gjelder også i beredskapsarbeidet, særlig ved
store og utfordrende hendelser.
Det er krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, fra 2014, om at samtlige
kommuner må foreta en gjennomgang av dokumentasjonen av brann- og redningsvesenet for
å sikre at denne tilfredsstiller gjeldende lov og forskrift.
Vår brannordning er fra 1998. Siden den gang har mye forandret seg, mye pga. stor vekst og
utvikling. I 2004 ble det laget en ROS-analyse for kommunene Snillfjord, Hitra og Frøya.
Snillfjord kommune valgte i ettertid et samarbeid med Orkdal kommune. Brannsjefene på
Frøya og Hitra førte samtaler om mulighetene for et utvidet samarbeid som ga grunnlag for
følgende kommunestyrevedtak 26.02.15:

Pkt. 3 vedtaket er ikke oppfylt. Det er ikke kjent at vedtektene for Sør-Fosen feiervesen er
endret slik at de også innbefatter brannforebyggende arbeid/avdeling utover behovsrettet
feiing, boligtilsyn og informasjonsarbeid.
Hitra kommune ble invitert til å være sammen med oss i utredningsarbeidet med TBRT, men
det kom fram at dette ikke var noe ønske fra deres side.
I utredningsarbeidet er det sett på risiko og sårbarhet, identifisering av tiltak for å ivareta
dimensjonerende risikoforhold, identifisering av krav, evaluering av krav ut fra status,
identifisering av tiltak, forslag til organisering og dimensjonering samt kostnader ved foreslått
dimensjonering.
Det har vært arbeidsmøter med mange involverte, også tillitsvalgte både fra FBRT og TBRT.
Samtidig har det vært en styringsgruppe bestående av vår rådmann, brann- og redningssjef fra
TBRT og tillitsvalgte. Arbeidet har pågått fra september og fram til nå.
76 objekter er analysert for risiko. Viktige risikoforhold er bl.a. Frøyatunnelen, utleiebygg for
overnatting, BeWi og Hamarvik Næringspark, farlig gods generelt og ulykke på vei, Frøya
Sykehjem, PLIVO (pågående livstruende vold), bensinstasjoner og skog/lyngbrann.
Det er sett på en rekke tiltak som følge av dimensjonerende risikoforhold. Det gjelder f.eks.
utstyr til brannvesen i forbindelse med tunnel, utstyr i tunnel, tilføring av kompetanse for å
håndtere tunnelhendelser, utstyr i forbindelse med industri- og besinstasjonsbrann,
pumpeutstyr for å håndtere skog/lyngbrann for å nevne litt.

Det forebyggende arbeidet er avviksanalysert for aktiviteter, utstyr/materiell,
organisering/bemanning og kompetanse. 27 avvik krever tiltak der 24 dekkes av
deltakerbidrag og 3 dekkes av Frøya ved sammenslåing (kompetanse, verifisere
vannforsyning). 13 avvik lukkes relativt direkte ved sammenslåing, 9 er lite krevende å lukke
og 5 krever mer å lukke. Kapasitet versus behov er hovedårsak. Antall årsverk er foreslått
økt fra 0,6 til minimum 1,3 hvor 1,0 er lokalisert på Frøya og 0,3 er lokalisert i Trondheim.
Det nevnes en rekke mangler i dag vedrørende planlegging, gjennomføring og kompetanse.
Behov for støtte kan gis fra Trondheim på spesialkompetanse, ledelse, større og bredere
fagmiljø, forbedringsarbeid og ulovlighetsoppfølging.
Beredskap er avviksanalysert for det samme som det forebyggende arbeidet. 34 avvik krever
tiltak der 17 dekkes av deltakerbidrag og 17 dekkes av Frøya ved sammenslåing (kompetanse,
verifisere vannforsyning og utstyrsanskaffelse). 6 avvik lukkes relativt direkte ved
sammenslåing, 15 er lite krevende å lukke og 13 krever mer å lukke. Antall årsverk er økt fra
0.89 til minimum 1,71 hvor 1,21 lokalisert på Frøya og 0,5 er lokalisert i Trondheim. Avvik
og utfordringer går på bl.a. planer og dokumentasjon på samarbeid, manglende kompetanse
og manglende brannvannskapasitet (manglende tankbil). Utfordringer i forhold til innsatstid
for øyrekka samt hovedøya uten Nordskag brannstasjon er også nevnt. Behov for støtte fra
Trondheim går på service, innkjøp, beredskapsledelse, planlegging og dokumentasjon.
Depot på Mausund og Sula foreslås opprettholdt med inntil 6 personer på hver plass, og i
tillegg nevnes fokus på forebyggende arbeid i øyrekka. Tankbil anbefales anskaffet for å
erstatte manglende brannvannskapasitet utenfor tettsted. Det er videre foreslått å øke antall
personell på Sistranda med 4 for å ha tankbilsjåfører med en på hvert lag. Overordnet vakt er
foreslått erstattet med utrykningsledere – 4 på Sistranda og 2 på Nordskaget (må utdannes).
Nordskaget er nevnt opprettholdt for å ivareta forskriftskrav til innsatstid og ivareta større
hendelser. Nordskaget kan reduseres fra 8 stillingshjemler til 6 og samlokaliseres med
industrivernet på SalMar. Stillingsprosent er økt fra 1,5 % til 2, 5 % for røykdykker og 2 %
for mannskap. Utdanning nevnes for å ivareta formell kompetanse for alt deltidspersonell,
utrykningsledere og sjåfører. For øvrig må mer utstyr på plass, som bl.a. vannkanon og
skumutstyr.
Feietjenesten er også vurdert. 9 avvik krever tiltak der 8 dekkes i stor grad av selvkost og 1
dekkes av Frøya ved sammenslåing (formell kompetanse). Antall årsverk er foreslått økt fra 1
til 2,5 der 2,0 er lokaliser på Frøya og 0,5 i Trondheim. Avvik og utfordringer er bl.a.
begrenset informasjons- og motivasjonsarbeid, begrenset mengde igangsatt i forbindelse med
hyttefeiing, mangelfull kartlegging av risiko og ikke tilstrekkelig kapasitet ut i fra behov for
feiing og tilsyn.
Når det gjelder ledelse og administrative forhold ved sammenslåing sies det bl.a. følgende:
- Nåværende brannsjef blir overtallig (dekkes av Trondheim).
- Nåværende overordnet vakt erstattes av dreiende vakt utrykningsledere
- Administrative oppgaver håndteres av Trondheim (ca. 0,3 årsverk)
2 dimensjoneringsalternativer er lagt fram på grunn av personellmessige hensyn som følge av
eventuell virksomhetsoverdragelse. Disse er vedlagt saken. Kostnadsøkningen per år ved
alternativ 1 er ca. 1,1 mill. kr og ved alternativ 2 ca. 1,4 mill. kr. Ved alternativ 2 er årsverk
økt med 0,3 på forebyggende og 0,2 på beredskap. I alternativ 2 er det lagt vekt på størst
mulig grad av hele stillinger for å ivareta en effektiv arbeidsmåte og personellmessige hensyn.

Feietjenesten er uten kostnadstall da den er selvkost. Når det gjelder engangskostnader til
utstyr og kompetansehevende tiltak ved sammenslåing er disse beregnet til 1,8 mill. kr 1. år
og 0,9 mill. kr 2. år, til sammen 2,7 mill. kr.
Følgende fordeler og ulemper nevnes ved sammenslåing:
Frøya brann og redning:
TBRT:
Fordeler:
Fordeler:
- Forskriftsmessig brannvesen
- Bidra til å oppfylle nasjonal føring
- Rimelig heving av nivå
- Større fagmiljø
- Forbedret fagmiljø/kompetanse
- Økte muligheter for større investeringer
- Utstyr og support
Ulemper:
Ulemper:
- Sentralisert styring
- Logistikkutfordringer/avstand
Det konkluderes med følgende:
- Mange dimensjonerende risikoforhold er identifisert.
- Eksisterende stasjonsstruktur må opprettholdes.
- Eksisterende depot og mannskap på Sula og Mausund opprettholdes.
- Øke fokus på forebyggende arbeid i øyrekka.
- Personell: 20 personer på Sistranda (4 lag, inkludert tankbilsjåfør), 6 personer på
Nordskaget
(samlokalisert med industrivern), 6 personer på hver plass for Sula og Mausund
- Kompetanse: Utdanne 6 utrykningsledere (4 på Sistranda og 2 på Nordskaget), fullføre
utdanning for deltidspersonell beredskap og fullføre utdanning feietjenesten og
forebyggende
- Utstyr: Innkjøp av tankbil, vannkanon, skumutstyr m.m.
Ut fra bestilling i styringsgruppen er det sett på potensielle kostnadsbesparelser ved å vurdere
effekter av følgende tiltak:
1. Nedleggelse av Nordskag brannstasjon
2. Ingen støttestyrke for tankbil på Sistranda
3. Valg av dimensjoneringsalternativ 1 framfor alternativ 2
4. Ingen dreiende vaktordning for utrykningsledere på Sistranda
Pkt. 1, 2, 3 og 4 gir besparelse på henholdsvis kr 371.000, kr 255.863, kr 325.000 og kr
600.000. Det vises til vedlagte notat.
Det sies at basert på de faglige vurderingene og anbefalingene fra arbeidsgruppen, så er det
behov for å opprettholde ovenstående punkter.
Når det gjelder veien videre, sies det at både FBR og TBRT må bestemme seg om de ønsker
sammenslåing. Ved en eventuell beslutning om sammenslåing må det avklares administrative
forhold, oppsigelse av samarbeid med Hitra brann og redning samt finne dato for formelt
brannarbeid.
Vurdering:
Det er gjort et stort arbeid fra TBRT i denne saken. Selv om mye er bra hos oss, har vi
utfordringer med å levere en forskriftsmessig tjeneste hvor kapasitet og ressurser står i
forhold til behovet. Det er avdekket mange avvik som krever tiltak, og det er viktig at det tas
tak i dette. Vi må bare innse at heving av nivået og implementering av tiltak er kostbart. Det

kan bli svært utfordrende å gjøre dette alene, eventuelt sammen med Hitra kommune.
Kostnadene kan bli lavere ved å bli en del av TBRT. Det vises til at TBRT har store ressurser
som vi kan få tilgang til. De vet hva som må til for å tilfredsstille behovet.
Det er beklagelig at Hitra kommune ikke ble med på utredningsarbeidet, men det vil fortsatt
bli gjort forsøk på å få de med hvis det blir en sammenslåingsprosess. En sammenslåing med
TBRT for kommunene Frøya og Hitra hadde vært en stor styrke for alle ut fra mål om heving
av kvalitet, samarbeid og lik standard på brann og redning i øyregionen.
Vi anbefaler en sammenslåing med TBRT. Dimensjoneringsalternativ 1 eller 2 er noe som må
vurderes nærmere. Ut fra faglige vurderinger blir det feil å legge inn noen av de
kostnadsbesparende tiltak som er nevnt ovenfor da det ble svekke kvaliteten.
Et forhold som ikke har kommet fram i utredningsarbeidet, er kostnadene med at vi bygger en
ny brannstasjon. Her er det mulig å få TBRT som leietaker og dermed leieinntekter ut fra en
betydelig investering i en ny brannstasjon.
Kostnadene som er nevnt med sammenslåing legges inn i neste års budsjett og tilhørende
økonomiplan.
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FORVALTNINGSPLAN FOR GRÅGÅS FOR FRØYA OG HITRA 2016-2021
Forslag til vedtak:
Frøya kommune vedtar Forvaltningsplan for grågås for Frøya kommune og Hitra kommune 20162021 og forslag til forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås i Frøya kommune og
Hitra kommune.

Vedlegg:
Forvaltningsplan for grågås for Frøya og Hitra 2016-2021
Sammendrag av høringsuttalelser med kommentarer
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Høringsuttalelser
Saksopplysninger:
HFF vedtok den 14.01.2016 følgende:
Frøya kommune vedtar å legge vedlagte forslag til kommunal forvalninsplan for grågås i Frøya og
Hitra kommuner for 2016-2021 og forslag til forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter
grågås i Frøya og Hitra kommuner, Sør-Trøndelag fylke ut til offentlig ettersyn.
1. Planen legges ut til høring i perioden 25.01.2016-7.03.2016
2. Planforslaget oversendes sektormyndigheter, faglag og jeger- og fiskeforeninger for uttalelse.
3. Merknader som kommer inn i løpet av høringsperioden blir vurdert og eventuellt innarbeidet i
planforslaget før endelig godkjenning i kommunestyret.
I løpet av høringsperioden kom det inn åtte høringsuttalelser. I etterkant av høringsfristen leverte NOF
Hitra og Frøya lokallag en høringsuttalesle som vi valgte å behandle. Hans Kristian Werkland har
overbringt et opprop underskrevet av 17 grunneiere på Frøya, hvor det er ønskelig med tidlig jaktstart
på grågås. Dette ble tatt med som et innspill til forvaltningsplanen.
For at det skal tillates tildlig jaktstart på grågås kreves det friarealer for grågåsa. Disse blir lagt inn i
plana slik som det er løst tildligere: Tidligjakta på Frøya begrenses til å omfatte fast-Frøya og
landfaste øyer til denne; Uttian, Svellingen, Auka, Kvaløya, Kvernøya og Sør- og Norddyrøya.

I 1997 ble det vedtatt en lokal forvaltningsplan for grågås på Hitra og Frøya. Planen ble utformet slik
at den var tilpasset lokale forhold. Frøya kommune vedtok en lokal forvaltningsplan for grågås i 2004,
men Hitra har ikke hatt ny forvaltningsplan siden planen fra 1997.
Bakgrunnen for utarbeidelse av planene var en stadig voksende grågåsbestand og økende konflikt
mellom grågås og jordbruket i øyregionen.
Administrasjonen i de to kommunene har valgt å samarbeide om en felles plan, da problematikken
gjelder på begge øyene og at det i store trekk er samme grågåsbestand.
Dagens regime er at få grågås blir tatt ut i ordinær jakttid pga. tidligere høsttrekk, større andel av
skadefellinger på sommeren og lite organisering av forvaltningen. Dermed er det behov for å utarbeide
en ny forvaltningsplan som skal legge føringer for videre forvaltning av grågåsa i regionen fremover.
For å åpne for tidligjakt på grågås er det en forutsetning at kommunene har en gjeldende
forvaltningsplan.
En styringsgruppe med representerer fra ulike ledd og roller i forvaltningen i begge kommunene har
sammen jobbet med utarbeidelse av ny forvaltningsplan. Gruppen har bestått av naturforvalter i Hitra
kommune Ida Nesset, miljøkonsulent i Frøya kommune Øyvor Helstad, Styreleder i Hitra utmarksråd
Torfinn Stub (Fra 2014, før det Terje Hårstad), biolog ved Frøya vgs. skole Ola Vie, leder i Frøya
jeger- og fiskeforening Christian Bøe og leder i Hitra jeger- og fiskeforening Ellen Aanes Draagen.
Prosessen med samarbeid og utarbeidelse av planen startet først opp i februar 2013. Frem til i dag har
det vært avholdt flere møter i gruppa, samt at miljøkonsulent og naturforvalter i arbeidsmøter har
utarbeidet oppsett og tekst mm. til planutkastet. I 2013 ble det gjennomført telling av grågås i begge
kommunene. Det ble spekulert i om det kunne være nyttig å gjennomførte en ny telling året etter for å
se om tallene var reelle. Det ble konkludert at det ikke var nødvendig, og forslag om ny telling ble
avblåst.
Vurdering:
Formålet med plana er å skissere mål og tiltak for forvaltningen av grågås for å redusere konflikten
med landbruket, men samtidig også bevare en levedyktig bestand som en kan høste et naturlig
overskudd av, med gode tradisjoner for jakt og felling.
I forbindelse med fraflytting fra små øyer og sentralisering av langbruket, har dette ført til at grågåsa
hekker og beiter i større grad i nærheten av jordbrukslandskap, som igjen medfører store avlingstap for
gårdbrukerne i form av beiteskader og forringet fôrkvalitet som følge av møkk og nedtråkking av gras.
Konflikter med landbruket bør holdes på et så lavt nivå som mulig, der det settes av områder som
grågåsa kan benytte i fred samtidig som forebyggende og bestandsregulerende tiltak iverksettes i
områder der den gjør skade på landbruksareal.

Avsender
Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag

Innspill med merknader
En forutsetning for å kunne benytte seg av tiltak som tidlig jakt, bør være at det ikke drives utstrakt
skadefelling av grågås på vårparten.

Det må arbeides for å innhente konkret kunnskap om skaden grågåsa påfører dyrkamarka i
kommunene, og rutiner for dette bør etableres i planen.

Planen må inneholde en bedre beskrivelse av friområdene, og i hvilken grad grågåsa benytter disse
arealene per i dag.
Det bør etableres friområder på Fast-Frøya
Bedre beskrivelse av områder hvor det kan jaktes.

Organisering og tilrettelegging av jakt konkretiseres i planen
Det bør settes opp mål for bedre organisering av jakt der det er behov for det

Våre vurderinger
Skal være forebyggende, og ikke
bestandsregulerende. Tas til
etterretning. Innskjerping på tildeling
av skadefellingstillatelser.
Nytt skjema for søknad om
skadefelling utarbeidet.
Det jobbes for å etablere rutiner for
innhenting av kunnskap om omfang av
skader påført av grågås, i samarbeid
med grunneiere og landbrukskontoret.
Kap. 7.2 Telling, jaktstatistikk og
avlingstap. En bedre beskrivelse av
rutiner for innhenting av kunnskap.
Tidligjakta på Frøya begrenses til å
omfatte fast-Frøya og landfaste øyer til
denne; Uttian, Svellingen, Auka,
Kvaløya, Kvernøya og Sør- og
Norddyrøya. Dette er i samsvar med
tidligere områder hvor dette har vært
tillatt. Resterende areal er friområder.
Vi sier noe om hva vi tenker i forhold
til å engasjere grunneiere til å leie ut
jakt og samarbeide med JFF og
enkeltjegere. Innarbeides i Kap. 6.2.5.

Vilkår for skadefellingstillatelser innarbeides i planen.

Innarbeider tekst om vilkår i kap
6.1.10. Vilkår gjennomføres i dag, med
unntak av rapportering til FM. Nytt
skjema for søknad utarbeidet og
praksis vedr. rapportering til FM
endres umiddelbart. Skjema vedlegges
planen.

Benytte verktøyet artsobservasjoner ved tellinger og andre registreringer.

Tas inn under kap. 6,1,9. Innarbeider
rutiner.

Skremming med lydkanon i områder der det er risiko for tilstedeværelse av hekkende og/eller sårbare
arter, skal drøftes med kommunen, lokale ressurspersoner eller Fylkesmannen.

Tar inn at utplassering av lydkanon
drøftes med offentlig myndighet, for
og ikke unødig forstyrre fugle- og
dyrelivet.

En utfordring å håndtere paragraf om avlysing av tidligjakt ved sen vår.

Dette vil kun skje enkelte år. Dette vil
basere seg på lokalkunnskap og
vurdering av værforhold under
hekking. Muligheten til å avlyse
tidligjakt bør være til stede, med
bakgrunn i erfaring med ikke
flyvedyktige unger ved tidlig jaktstart.
Selv om etisk jakt er et jegeransvar.

Sør-Trøndelag
Fylkeskommune

Landbrukskontoret
i Hitra kommune

Angående tiltak kan disse relateres til fylkeskommunens regionale strategi for jakt, fiske og
Friluftsliv.
Særlig vil vi påpeke tiltak knyttet til rekruttering av jegere, utnyttelse av grågås innen lokal mat og
koblinger til reiseliv.
Tiltak som er i tråd med strategien vil kunne være aktuelle å støtte økonomisk med regional
utviklingsmidler.

Tas til etterretning.
Vi går igjennom strategien og vurderer
om tiltakene er i tråd med denne.
Dersom det kommer frem nye, viktige
momenter fra strategien, innarbeides
denne i plana.
Det vil bli aktuelt å søke om midler til
tiltak i tråd med forvaltningsplanen.

Kort og konkret beskrivelse av utfordringer.

Er beskrevet i plana.

Hovedmålet bør bestå av to mål – Redusere konfliktnivå og Levedyktig bestand

Er beskrevet i plana.

Færre delmål, plassere kulepunkt 1, 4 og 5 et annet sted.

Endring og presisering av språk

Presiseringer utgår.
Alle delmål består slik som i dag, med
noen endringer i enkeltord. Fastsetting
og implementering av planen bør være
et mål i seg selv.
Gårdbrukerne endres til de som har
næringsinntekt fra jordbruksdrift.
Kulturplanter og landbruksressurser
erstattes med dyrkamark (fulldyrka,
overflatedyrka og innmarksbeite) i
kulepunkt 2.
Rekreasjon endres til friluftsliv.
Avlingstype endres til grasart.

Ønske om å redusere antall tiltak, og tiltakene er for generelt beskrevet.
Ønskes redusert til fire tiltak; Skadefelling, tidlig jaktstart og vurdere vårjakt, tilrettelegging for jakt
og skremming med lyd og hund.

Tiltakene består, med fordeling av
prioritet. Kommunen har ikke hjemmel
til å fastsette vårjakt. Jakttiden er
fastsatt igjennom sentral forskrift.

Friområder bør legges strategisk, bedre tilgjengelighet og mulighet for skjøtsel. Skjøtsel av
friområder er krevende arbeid.

Forholder oss til friområder som er
grunneierinnmeldt, og grunneier bør ta
et ansvar for å drive skjøtsel der. Her
kan vi kanskje jobber for å få dette
som et vilttiltak der det kan søkes om
tilskudd til skjøtsel av friområder.

Tiltak i planperioden bør foregå i områder med aktiv jordbruksdrift.
Områder med tidlig jaktstart bør foregå i områder det er registrert skade og tildelt skadefellinger over
flere år.

Tiltak gjennomføres av grunneiere
selv, og gjøres der det er behov.
Tidligjakt foregår over hele
kommunen, men kun på dyrket mark
(se forskrift).

Det bør foretas vårtelling av grågås på lik linje med telling hjortevilt. Endringer i oppholdssteder vil
da kunne registreres.

Vi skal beskrive hvordan tellinger skal
gjennomføres i planen.

Siste ledd i setningen om innhøstingstidspunkt bør utgå. For å få grovfôr av god kvalitet foregår
høstinga ved begynnende skyting.

Tas til etterretning. Ser i samarbeid
med landbruksnæringa om tiltaket kan
endres, eller må tas bort i sin helhet.

Planperioden bør være 3 år som for hjortevilt. Det gir raskere mulighet til å justere tiltak i forhold til
utvikling i bestanden og skadesituasjonen.

Vi vurderer at 5 år er tilstrekkelig for å
rullere planen. Det blir for hyppig og
omfattende med hvert tredje år i en
hektisk hverdag.

Frøya
landbrukskontor

Det eneste tiltak mot beiteskadene som det er noen effekt av er skadeskyting. Dette tiltaket har mange
nyanser. Skadefelling på våren når den første gåsa kommer og før hekking er fornuftig.

Skal være forebyggende, og ikke
bestandsregulerende. Tas til
etterretning. Innskjerping på tildeling
av skadefellingstillatelser.
Nytt skjema for søknad om
skadefelling utarbeidet.

Det har vært meget interessant å få prøve tidligjakt på våren i begrenset skala på Hitra og Frøya over
for eksempel en 5-årsperiode

Kommunen har ikke hjemmel til å
fastsette vårjakt. Jakttiden er fastsatt
igjennom sentral forskrift.

Utdanning av bønder og jaktrettshavere. Kurs i tilrettelegging og organisering av jakt og til slutt se på
hva jaktturisme er.

Tas til etterretning. Tas inn i plana.

Tiltak som ikke fungerer så bra, er ødelegging av egg, enten ved å stikke hull i dem eller fjerne dem.

Er beskrevet i plana, med vurdering til
liten effekt og lav prioritet med
bakgrunn i at det er arbeidskrevende
og etisk omstridt.

Friområder som like gjerne tiltrekkes av hekkegås som av mytegås. Skremming er arbeidsomt og
funker ikke over tid.

Det skal være et mål at grågåsa også
hekker i friområdene. Målet med
friområder er at det skal være mindre
behov for skremming ved aktivt
drevne landbruksarealer.

Ulike former for fugleskremsel har også begrenset virkning etter hvert som gåsa lærer seg til å bruke
dem.

Er gitt lav prioritering i kap.7, med
bakgrunn i lav effekt.

Snillfjord, Hitra og
Frøya produsentlag

Tidlig jakt fra 1. april, må starte uttaket allerede på vårtrekket.

Skyte skadegås hele sesongen helt til ordinær jakt starter, slik at de jages fra beiter og dyrket mark til
friarealer.
Friarealer er svært viktig slik at det er arealer der gåsa får være i fred. Vi ønsker ikke å utrydde gåsa,
men å ha en "bærekraftig" forvaltning både for gåsa og jordbruket. Det er viktig at regelverket følges
slik at det ikke felles gås lengre unna enn max 30 meter fra dyrket mark.

Hitra – Frøya
Bondelag

Kommunen har ikke hjemmel til å
fastsette vårjakt. Jakttiden er fastsatt
igjennom sentral forskrift.
Skadefelling av grågås skal ikke være
bestandsregulerende. Innskjerpes ved
innføring av tidlig jaktstart.
Er beskrevet i planen.

Vi henstiller også til Snillfjord kommune å følge forvaltninsplanen for grågås for Hitra og Frøya slik
at områdene langs leia og Hemnefjorden ikke blir friarealer da grågåsplagen allerede er stor nok.

I denne planperioden vil ikke
samarbeidet utvides til å gjelde flere
kommuner.
Ved rullering av forvaltningsplanen
kan vi vurdere å inngå samarbeid med
flere kommune, som Snillfjord.

Ønsker folk fra faglaga i med i gruppen som er nedsatt til å utarbeide planen. Planen bærer preg av
mangel på kunnskap til jordarbeider og grasprodusenter.

Tas til etterretning. Leder i bondelaget
vil bli forespurt om å delta i
arbeidsgruppen i det videre arbeid før
ferdigstillelse, for Hitra utmarksråd og
Hitra Bondelag

Tildeling av skadegås må skje på kommunalt nivå for å sikre en rask behandling av søknad på
skadegås.

Kommunene har ikke myndighet til å
avgjøre dette. Avventer ny forskrift.

Søknad om tidlig felling(vår) bør videreføres i planen.

Kommunen har ikke hjemmel til å

fastsette vårjakt. Jakttiden er fastsatt
igjennom sentral forskrift.

Frøya og Hitra sau
og geit

Punkt 4.2 må gå ut grunnet gjødsla gåsa avgir ødelegger jorda og resulterer i kun ugress og
problemer.

Tas til etterretning. Tas ut av plana.

Punkt 6.1.5 - Endring av avlingstype må gå ut. Skal en drive grasproduksjon til buskap må det være
riktig type gress til beiting og surfor. En ny gresseng består av 60-70 prosent timotei, og det tar gåsa
knekken på.

Tas til etterretning. Ser i samarbeid
med landbruksnæringa om tiltaket kan
endres, eller må tas bort i sin helthet.

Punkt 6.1.6 - Bør gå ut. Hvem har tid og hva med båndtvang.? Hva er tillat med hunder?

Arbeidshunder. Ulike tiltak skal
utprøves før skadefelling gis.

Vi synes planen er litt for dårlig utarbeidet mot jordbruket. Det vises tydelig at bøndene må gjøre mye
og mange tiltak som tar tid og er umulig å gjennomføre i form av tidsbruk og resultat. Mange av
tiltakene er forsøkt. Det har hatt liten effekt på bestanden og fortsatt stort avlingstap for de bøndene
som er plaget av gåsa.

Tas til etterretning. Representanter fra
landbruket vil bli involvert i større
grad i det videre arbeid.
Det kreves at ulike tiltak er utprøvd før
skadefelling gis.
En del av tiltakene har lav prioritet i
plana.

Ønsker en tidlig felling av grågås på våren, hvis den prøver å etablere seg for hekking nær innmark.

Kommunen har ikke hjemmel til å
fastsette vårjakt. Jakttiden er fastsatt
igjennom sentral forskrift.

Mener at bestanden kan reduseres med formål å begrense skadene grågåsa forårsaker.
Vi ønsker den beste maten til husdyra våre.

Grunneiere må selv engasjere seg med
god organisering av jakt ved behov og
ønske om bestandsregulering.

Å endre grasarter for å unngå gjess er ikke ønskelig i næringa. Det beste gresset til beiter og vinterfôr
til husdyr er frøblandinger med timotei.
Øst-Hitra
Utmarkslag

Tas til etterretning. Ser i samarbeid
med landbruksnæringa om tiltaket kan
endres, eller må tas bort i sin helhet.

De områdene som er markert på tilsendt kart (Ref. 1) dekker etter vårt syn de områdene innenfor
Øst-Hitra Utmarkslag sitt område hvor tidligjakt både kan og bør innføres.

Tas til etterretning.

Følgende områder foreslåes som friområder; Vedøya, Kjeøya, Stora, Børøya og Utsetøya. Der går det
sau, det foregår hekking der i dag.

Tas til etterretning

Ønsker ikke at fylkesmannen overtar ansvar for behandling av skadefellingssøknader.
Kommunen(e) må protestere på forslaget til revisjon av skadefellingsforskriften og arbeide for å
beholde ansvaret i kommunen(e).

Kommunene la inn protest mot dette i
innspillsrunden da ny
skadefellingsforskrift lå ut til offentlig
høring. Avgjørelsen er opp til sentral
forvaltning.

Tellinger er en vesentlig del av kunnskapsgrunnlaget i forvaltningen. Med erfaringer fra vårtellinger
for hjort er det viktig å få på plass retningslinjer som dokumentere og sikrer et systematiske opplegg
for telling, rapportering, behandling og tilbakemeldinger av telleresultatene.

Tas til etterretning. Vi ønsker å få en
rutine på vårtellinger av gås på lik linje
med hjort.

Det må opprettes en permanent interkommunal gruppe med nødvendig organisering i form av
mandat, definert ansvar, rapportering, valg, osv. i forhold til evaluering og revidering av plan.

Det er oppnevnt en gruppe til å
utarbeide denne plana.
Sammensetningen av gruppa må opp
til vurdering når planen skal rulleres.

Ansvar og oppgavefordeling når det gjelder gåsforvaltning må avklares mellom Hitra kommune og
Utmarksrådet

Hitra kommune har det overordnede
ansvaret på Hitra, men vil bruke Hitra
Utmarksråd og utmarkslagene som en
nær samarbeidspartner og støttespiller
for å få gjennomført bla.a tellinger

mm.

Hans Kristian

Lokal forvaltning må være en del av Utmarkslagene sitt ansvarsområde. Ved behov bør
utmarkslagene utarbeide egne enkle bestandsplaner for grågås. Bestandsplanene godkjennes av
kommunen og danner grunnlaget for den lokale forvaltningen i planperioden.

Ses nærmere på om dette er
nødvendig.

Planperioden bør i første omgang være 3 år og den bør av praktiske årsaker ikke være
sammenfallende med hjorteviltplanene. Vi har ikke fått etablert en organisert og fungerende
gåseforvaltning på Hitra selv om planen ble vedtatt i 1997 – for 18 år siden! Med evaluering av plan,
måloppnåeles og tiltak om 3 år er det større muligheter for at vi lykkes med implementeringen denne
gangen.

Vi vurderer at 5 år er tilstrekkelig for å
rullere planen. Det blir for hyppig og
omfattende med hvert tredje år i en
hektisk hverdag.

Ref plan; ’Hitra kommune ønsker at utmarkslagene får en mer aktiv rolle i forvaltningen av gås, på
lik linje med forvaltningen av hjorteviltet.’ - Dette er alt for vagt formulert. Vi har en etablert
utmarksforvaltning på Hitra som er organisert med rettighetshavere i utmarkslag og med
Utmarksrådet som overbyggning og samarbeidspartner for kommunen. Forvaltning av grågås hører
helt naturlig inn i denne strukturen.

Endres til: Skal ha en aktiv rolle i
forvaltningen av grågås, på linje med
hjorteviltforvaltningen. Vi mener dette
ikke trenger å utdypes mer i planen.

Kommentarene til Gåseplan fra Øst-Hitra Utmarkslag er bassert på erfaringer fra Hitra. Vi har ikke
kjennskap til forholdene på Frøya og regner med at planen tar høyde for, ved behov for forskjellige
ordninger og løsninger for Hitra og Frøya.

Tas til orientering.

Når Gåseplanen er ferdig utarbeidet og godkjent vil Øst-Hitra Utmarkslag vurdere behovet for en
enkel egen lokal bestandsplan for grågås. En godkjent bestandsplan vil være en detaljering av
Forvaltningsplanen og den kunne forenkle og bidra til en bedre dokumentert og forutsigbar
forvaltningen i planperioden.
Den kommunale behandlingen av f.eks. søknader om skadefelling og tidligjakt ville også forenkles
dersom det kan henvises til godkjent bestandsplan.

Blir det riktig at kun noen har en
bestandsplan???
Er en bestandsplan nødvendig?

Den 23.07.2015 ble det levert uttalelse av Hans Kristian Werkland underskrevet av 17 grunneiere på

Tidligere jaktstart på grågås vil komme

Werkland med
flere

NOF Hitra og
Frøya lokallag

Frøya, hvor det er ønskelig med tidlig jaktstart på grågås. Dette fordi det ikke siden 2013 har vært
åpnet for tidlig jaktstart på grågås i mangel av gyldig forvaltningsplan.
Det ble vurdert slik at uttalelsene tas med som et innspill i ny forvaltningsplan for grågås. Det er
ønskelig å redusere bestanden
- Bestanden av grågås har de siste årene eksplodert, som betyr ødelagte avlinger for bøndene
- Gås er en næringskonkurrent til sau og kyr på samme beite
- Gåsmøkk og tråkk ødelegger beite og fôr
- Skremsel av grågås er tidkrevende for bøndene
- Avlingsskader ved gåsa napper opp eller spiser nye skudd som gjør at graset slutter å vokse, og
ugress tar overhånd.

som følge av vedtatt og godkjent
forvaltningsplan.

Det statistiske materialet som legges fram, og som danner grunnlagsmaterialet, er ikke holdbart for å
tilrå en bestandsreduksjon. Det viser stort sett en nedgang i bestanden mellom 1995 og 2013 i
tellingene utført på øyene.

Kommunene sitter per i dag på for lite
grunnlagsmateriale. Dette er et av
tiltakene i forvaltningsplanen, å samle
inn grunnlagstall å basere
forvaltningen på. Forvaltningsplanen
tilrår ikke direkte til
bestandsreduksjon, men viser til at
konflikt med landbruk skal reduseres,
samtidig som en har en bærekraftig
bestand.

Problemet med gås på beitmark er uklart i rapporten. På innmark kan det være et problem.

Problemet med grågås på beitemark er
noe uklart, grunnet manglende
datainnsamlinger. Dette blir en del av
tiltakene som skal gjennomføres i regi
av plana.

Tiltak som nevnt i forvaltningsplanen
skal utprøves for å dempe konflikt med
landbruket.
Grunneiere må selv engasjere seg med
god organisering av jakt ved behov og
ønske om bestandsregulering.

Vår erfaring er at grågåsbestanden på øyene har stabilisert seg de siste årene. Dette vil vel komme fra
ved lesing av artsobservasjoner.no
For ordens skyld, vi et ikke imot høst-jakt på grågås, men punktering av egg synes uetisk for

Punktering av egg har lav prioritet, og

bestandsreduksjon.

er også vurdert av arbeidsgruppen som
uetisk.
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FORORD
I 1997 ble det vedtatt en lokal forvaltningsplan for grågås på Hitra og Frøya. Planen ble utarbeidet
etter føringer satt av Miljødirektoratet, den gang Direktoratet for Naturforvaltning, i sin nasjonale
forvaltningsplan. Planen ble utformet slik at den var tilpasset lokale forhold etter kjent problematikk.
Frøya kommune vedtok en ny lokal forvaltningsplan for grågås i 2004. Hitra kommune har ikke hatt
ny forvaltningsplan siden planen fra 1997.
Bakgrunnen for utarbeidelse av planen den gang var en stadig voksende bestand av grågås og økende
konflikt mellom denne og jordbruket i øyregionen.
Forvaltningen i Hitra og Frøya kommuner ser at problematikken fortsatt er til stede, og at det er aktuelt
med en ny forvaltningsplan. Dagens regime er at få grågås blir tatt ut i ordinær jakttid pga. tidligere
høsttrekk, større andel av skadefellinger på sommeren og lite organisering av forvaltningen. Dermed er
det behov for å utarbeide en ny forvaltningsplan som skal legge føringer for videre forvaltning av
grågåsa i regionen fremover.
I forbindelse med forvaltning av grågås er det mest hensiktsmessig å forvalte bestanden samlet for
øyregionen. Dette fordi at det i stor grad er den samme bestanden vi huser.
En styringsgruppe, som representerer ulike ledd og roller i forvaltningen har jobbet med utarbeidelse
av ny forvaltningsplan. Gruppen har bestått av:

Ida Nesset
Naturforvalter Hitra kommune

Øyvor Helstad
Miljøkonsulent Frøya kommune

Trond Larsen
Hitra utmarksråd/Hitra Frøya Bondelag

Ola Vie
Biolog

Christian Bø
Leder Frøya jeger- og fiskeforening

Ellen Aanes Draagen
Leder Hitra jeger- og fiskeforening

Vedtatt i sak xx/xx i Hitra kommunestyre den xx.xx.xx
Vedtatt i sak xx/xx i Frøya kommunestyre den xx.xx.xx
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1. INNLEDNING
1.1

Bakgrunn

Det har i løpet av de siste 50 åra skjedd store endringer i bosettingsmønster på kysten i Norge, i tillegg
til endringer i jordbruk og jordbrukslandskapet. Siden 1999 er hvert tredje gårdsbruk i landet avviklet,
med jordbruksareal lagt i brakk som en konsekvens. Dette inkluderer også gårdsbruk på Hitra og
Frøya.
I samme periode har antallet grågås i regionen økt, og de er nå et vanlig syn i regionen på vår og
sommer.
Grågåsa hekker og beiter i større grad i nærheten av jordbrukslandskap, hvilket medfører store
avlingstap for gårdbrukerne i form av beiteskader og forringet fôrkvalitet som følge av møkk.
Det ble i 1997 vedtatt en forvaltningsplan for grågås i Hitra og Frøya kommuner. Frøya kommune
vedtok i 2004 en ny forvaltningsplan for grågås for perioden 2004-2008. Begge planene er utgått og
må revideres.

1.2

Årsaker

Den store bestanden av blant annet grågås i Norge er et resultat av regulering i jakt- og fangsttider,
samt et generelt fredningsprinsipp innført via sentrale lovverk. I tillegg er det med tiden blitt utviklet
nye driftsformer i landbruket.
Bestanden av grågås hadde en negativ utviklingstrend i 1950-årene, og det førte til innskrenkninger av
blant annet jakttider og jaktmetoder. Det var tidligere tradisjoner med både vår- og høstjakt samt
eggplukking, lokalt oppdrett av gåsunger, fangst og slakting av fjærfellende gjess. I den senere tid er
det kun høstjakt som har vært tillatt.
I tillegg til dette har landbruket gått over til ei mye mer intensiv utnyttelse av innmark, samtidig som
utmarka ikke lenger blir utnyttet på samme måte som tidligere, med flere dyreslag. I dag er det stort
sett villsau som beiter der det beites i utmark. Beiting av ulike dyreslag og slått i utmark ga gode
forhold til frøsetting og god lystilgang for konkurransesvake arter. Dette sikra artsrik vegetasjon som
grågåsa foretrekker. En stor tilbakegang av slike vegetasjonstyper og ei intensivering av dyrking på
innmark har ført til at gåsa i større grad prefererer beite på næringsrik innmark i forhold til beite på
utmark og på strandenger.
I 2013 og 2014 har tørre vintre uten snø ført til uttørking av store deler av lyngen på Frøya og Hitra.
Dette kan også være en faktor for næringstilgang i utmarka.

Bilde nr. 1. Grågås med unger.

Foto: Arvid Bredesen
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2. ARTEN GRÅGÅS
2.1 Biologi
Grågåsa tilhører anser-slekten, dvs. de grå gjessene. De tilhører den gruppen av andefugler som er best
tilpasset livet på land og som er minst avhengig av vann. Habitatet bør være av oversiktlig og åpent
landskap nært kysten for at grågåsa skal trives. De henter det meste av føden på land, men er avhengig
av vann eller sjø som rømmingsområder i mytetiden da de ikke er flyvedyktige. Kjønnene er like
utseendemessig, men kan skilles på lyd og adferd. Hannene er dessuten noe større og mer aggressive.
Grågåsa er monogam, dvs. de holder som regel sammen i par livet ut. De er sterkt stedbundne i atferd
og bruker de samme rasteplassene og hekke- myte og overvintringslokalitetene fra år til år. Ved
endringer i livsgrunnlag, eller forstyrelser, som for eksempel jakt, kan de endre tilholdssted. Grågås
kan bli svært gamle, opptil 20 år, men har relativt store ungekull.
En deler opp flokken i to etter livssituasjon. Kullgås er den andelen som legger egg og oppfostrer
unger, mens gjellgås er fellesbetegnelsen på enslige, unge ikke kjønnsmodne individer eller eldre gjess
og voksne par som har hatt mislykket hekking det året.
Hekking, adferd og trekking
Grågås deles tradisjonelt inn i en vestlig og en østlig underart. De nordvesteuropeiske gjessene
overvintrer i Spania og Nederland. Denne kunnskapen er basert på prosjekter med merking av
trekkende gjess siden 1986, og har gitt oss ny kunnskap om trekk- og overvintring. Hvor tidlig
gjessene ankommer hekkeplassene varierer etter hvor i landet de hekker. I vår region kommer de
første i slutten av mars, mens hovedtyngden kommer rundt midten av april. Grågåsa har de siste 20-30
årene endret på trekkmønsteret. Klimaendringer har gitt tidligere beitevekstsesong i
overvintringsområder der gåsa bygger opp kondisjon, og setter dermed grunnlaget for et tidligere
vårtrekk enn før. Beitevekstsesongen starter også tidligere her i Norge og kan dermed forsterke
motivasjonen til å ankomme tidligere (Follestad, A. 2008).
Norsk grågås hekker som oftest nær sjøen, på holmer og skjær langs kysten. Eggleggingen skjer
normalt fra midten av april i de sørligste landsdelene til rundt midten av mai i Finnmark. Den legger
mellom 4-6 egg som ruges i 27-29 døgn. Ungene blir normalt flyvedyktige i sin tiende leveuke. De
blir imidlertid hos sine foreldre frem til våren året etter ettersom de er avhengig av familiestatusen i
gåseflokken.
Fra og med 20. juni og en måned fremover samles flokker med ungfugl og voksne fugler som av en
eller annen grunn ikke hekker, for å felle de store vingefjærene, dvs. myting. De er ikke flyvedyktige i
denne tiden, og foretrekker derfor sjøområder uten for mye forstyrrelser. Etter ca. 4 uker er fuglene
flyvedyktige igjen og trekker tilbake til hekkeplassene. Høsttrekket starter i slutten av juli, men den
største andelen gjess trekker i august/september (Follestad, A 2008)

2.2 Beitevaner
Grågåsa er en ren planteeter og har en diett av gras, urter og bær som blåbær, blokkebær og krekling.
Om sommeren søker den etter proteinrik kost. Gras i tidlig utviklingsstadium på innmark er svært
populært. Den beiter også på ålegras som finnes på grunt sjøvann.
Den vil helst ha beite som ligger nær sjøen med lett rømningsvei, og før ungene er flygedyktig er den
hekkende grågåsa avhengig av å kunne gå fra sjøen opp til beiteområdene. Har grågåsa et beitområde
som ligger litt avsides og uforstyrret til, og den føler seg trygg trekker den til tider helt opp til bebygde
områder.

2.3 Bestandsutvikling
Den norske grågåsbestanden er av den europeiske underarten av grågås, som har hatt en eksplosiv
utvikling de seneste tiårene. I 1967/68 var underarten registrert med ca. 30.000
individer, mens den i 2010 har økt til ca. 600.000 individer. Grågåsbestanden finnes langs
hele norskekysten i sommerhalvåret, med hovedvekt langs kysten fra Sunnmøre til Nordland.
Det er foretatt tellinger av grågås i 1995 og 2013 i forbindelse med forvaltningsplan. Se
sammenligninger i vedlegg 1.
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3. RAMMER FOR FORVALTNINGEN AV GRÅGÅS
3.1 Internasjonale rammer
Norge har plikt til å følge en del fastsatte internasjonale konvensjoner i forbindelse med forvaltning av
grågås. De viktigste er:
 Bonnkonvensjonen – Om beskyttelse av trekkende arter av ville dyr
 Bernkonvensjonen – Den europeiske naturvernkonvensjonen
 Ramsarkonvensjonen – Om vern av våtmarksområder av internasjonal betydning
 Biodiversitetskonvensjonen – Om bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold

3.2 Nasjonale rammer
Naturmangfoldloven
Dette er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer forvaltning av naturtyper,
arter, områdevern og fremmede organismer. Naturmangfoldloven sitt formål at naturen med dens
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og
trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.
Viltloven
Loven med tilhørende forskrifter er i dag det juridiske grunnlaget for forvaltning av grågås i Norge.
Formålsparagrafen § 1 sier Viltets og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet
og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for
landbruksnæring og friluftsliv.
Jaktrammer og jakttider
Ut i fra fredningsprinsippet § 3 i Viltloven har myndighetene utarbeidet Forskrift om jakt og
fangsttider samt sanking av egg og dun fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 for jaktbare arter. I
denne forskriften er det i § 2 fastsatt perioden mellom 10.08 – 23.12 som ordinær jakttid på grågås.
Fylkesmannen kan i tillegg åpne for tidligjakt inntil 15 dager før ordinærjakten starter. Dette
forutsetter at kommunen har en vedtatt og gyldig forvaltningsplan for grågås.
Skadefelling av grågås
Med hjemmel i Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller vesentlig reduserer andre
viltarter sin reproduksjon kan kommunen gi løyver på skadefelling etter søknad. Denne forskriften er
under revidering og var på høring høst 2013/vinter 2014 med frist for uttalelse 01.02.2014. Det er
usikkert når ny forskrift vil bli vedtatt.
Ved godkjenning av søknad om tillatelse til skadefelling av grågås er det fastsatt visse kriterier og
vilkår. Søknad om skadefelling til kommunen skal være begrunnet i beiteskader på innmark og beite
som vil føre eller har ført til økonomisk tap. Andre skremmetiltak skal også utprøves.
Hekkende grågås skal fredes i den perioden den ligger på reir og har små unger, av etiske hensyn.
Søknad skal skrives på fastlagt skjema. Fylkesmannen skal ha rapport om skadefellinger som er
godkjent i kommunen.
Sanking av egg og dun
I jakttidsforskriften er det i § 6 fastsatt at det kan høstes egg fra grågås frem til og med 15. april ved
tillatelse fra grunneier eller bruker. Fylkesmannen kan videre gi tillatelse til sanking av egg utover 15.
april i områder med forvaltningsplan for grågås.
Nasjonal handlingsplan for grågås
Miljødirektoratet, tidligere Direktoratet for naturforvaltning, utarbeidet i 1996 en nasjonal
handlingsplan for gjess. Planen tar for seg alle de syv artene av gjess som finnes i Norge og fokuserer
særlig på konflikten mellom bestanden av gjess og landbruksnæringen. Målsettinger og tiltak ble
beskrevet for å oppnå en god forvaltning, hvor regional og lokal konfliktløsning ble vektlagt under
utarbeidelsen.
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4. UTFORDRINGER MED BESTAND AV GRÅGÅS
Grågås er en naturlig del av faunaen på Hitra og Frøya. De har fra gammelt av vært en viktig
høstingsressurs, og grågåsjakt er også i dag praktisert. For andre er de en kilde til naturopplevelser.
Store bestander av grågås er imidlertid i konflikt med landbruket i regionen vår.

4.1 Årsaker til konflikt
I løpet av de siste tjue årene har grågåsa endret sin arealbruk, samt at det er endringer i bestanden.
Årsakene kan oppsummeres slik:






Endring og sentralisering av landbruket, samt fraflytting har de siste tiårene ført til redusert
skjøtsel på holmer, skjær og spredte innmarksteiger som grågåsa tidligere benyttet.
Drift av større arealer lenger inn på land med forbedring av plantekultur og gjødselvarer, har
fått gåsa til å trekke innover til disse områdene.
Endrede økonomiske rammebetingelser for landbruket gjør at hver enkelt utøver har lavere
toleranseterskel for avlingstap.
Forvaltningstiltak som kortere jaktsesong, forbud mot sanking av egg, opprettelse av
reservater og kunstig foring har i flere områder ført til bestandsvekst.
Andre tekniske inngrep som for eks. veibygging, bolig/fritidsbebyggelse i sjønære områder
gjør jakt på grågås i disse områdene begrenset.

4.2 Beiteskader
Hva som betegnes som beiteskader varierer. Direkte avlingstap er hva som går tapt av avlingen som
fôrmengde til grågåsa. Et tap av plantesammensetning kan også medregnes, da gåsa har en tendens til
å favorisere beiteplanter som f.eks. timotei. Dette kan måles i redusert innhøstet avling.
Annen variant av beiteskader er sekundære beiteskader. Disse blir påført indirekte mens grågåsa
spiser, med nedtråkking og ekskrementer som reduserer avlingskvaliteten. Når gresset er langt og snart
klar for innhøsting vil det gi forringet smaks- og ensileringskvalitet (Mo, 2005).
Erfaringer fra gårdbrukerne er at skadene fra grågåsa er størst på våren når gåsa kommer, og når graset
spirer.
Beite på eng
Tidligere var timotei er den vanligste grasarten på gårdsbruk på Hitra og Frøya. Dette var en grassort
som også var populær blant gåsa. Problemet med dette er at timotei er sårbart mot nedtråkking og
gjentatt beiting. Pga. dette har flere bruk gått over til andre grassorter, som for eks. raigras, som er mer
hardfør og tåler beiting bedre. Imidlertid er også grågåsa avhengig av å finne mat der den er, og har
ikke råd til å være kresen. Derfor er beiteskader også et problem per i dag.
Nedtråkking av gras
Beiting av grågås kan også medføre ”pakking” av våt jord rundt grasplantene. Dette kan medføre
redusert oksygentilgang og skade på plantens øvre rotsystem. Grågåsa kan tråkke ned store arealer når
de går og beiter, hvilket vanskeliggjør innhøstingen.
Gåsemøkk i slåtteng og på beite
I de områdene det oppholder seg mye grågås er gåsemøkk på slåtteng og på beite et stort problem. I
siloslåtten fører gåsemøkka til feilgjæring og forringelse av konserveringsmulighetene, redusert
smakelighet og kvalitet. I enkelte tilfeller har bønder vært nødt til å dumpe graset på grunn av store
mengder møkk.
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Bilde nr. 2 og 3. Gåsemøkk på beite

Foto: Trygve Fjærli
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5. MÅLSETTINGER
Hovedmålsettingen for planen er å redusere konflikten mellom jordbruk og grågås til et nivå som er
akseptabelt for de som har næringsinntekt fra jordbruksdrift. Samtidig skal en opprettholde en
levedyktig grågåsbestand med et rikt genetisk materiale, som kan være en ressurs for rettighetshavere,
jegere og kommunene generelt.

5.1 Delmål








Forvaltningen av grågås på Hitra og Frøya skal være basert på 5-årige forvaltningsplaner, og
gjenspeile lokale forhold i målsettinger og tiltak.
Skader på dyrkamark (fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite) forvoldt av grågås skal
reduseres og tilpasses til akseptable nivå lokalt.
Grågåsa skal aktivt drives vekk fra aktivt drevne landbruksarealer og inn i friområder der den
får være i fred.
Uttak av grågås skal i størst mulig grad foregå ved ordinær jakt.
Grågåsa skal kunne gi grunnlag for jakt og friluftsopplevelser for grunneiere og andre
interessenter.
Forvaltningsplanen for grågås skal forankres politisk og være integrert i kommunal
planlegging.
Forvaltning av grågås skal være kunnskapsbasert, og det skal samles inn informasjon fra
jaktstatistikk, tellinger og registrering av avlingstap.

Bilde 4: Flokk med grågås

Foto: Arvid Bredesen
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6. TILTAK
Ved å gjennomføre de prioriterte tiltak som er presentert i denne forvaltningsplanen, arbeides det mot
at hovedmålet vil bli nådd i årene fremover.

6.1 Forebyggende tiltak
6.1.1 Friområder
Når man prøver å presse grågåsa ut av problemområder må en kunne tilby gode alternative beiter på
områder der den får være i fred.
En omfattende skremming kan få følger for grågåsas kondisjonsoppbygging og hekking. For å få
grågåsa til å holde seg unna innmarka må det opprettes alternative beiter. Friområder har beliggenhet
med god oversikt, har tilgang til ferskvann, kråsstein og godt fôr. Det må inngå noe dyrket mark eller
beiteområde for å få grågåsa til å bruke området. Områder med beitende husdyr passer godt til dette
formålet da grågås og sau fungerer greit sammen på beite.
Det gir størst effekt å skremme grågåsa inn i friområdene når den ankommer på våren, slik at den
etablerer seg utenfor aktivt drevne landbruksarealer.
6.1.2 Skadefelling
I henhold til forskrift om felling av viltarter som gjør skade, av 16.04.84 kan kommunen gi
fellingstillatelse på grågås som gjør skade på innmark. For regionen Hitra og Frøya har det i de siste
årene blitt tildelt hyppige skadefellinger på bakgrunn i problemer med store beiteskader.
Skadefellingstillatelser tildeles fra ca. den tiden grågåsa ankommer og frem til midten av juni, og fra
midten av juli frem til jaktstart. Felling og skremming av gås tidlig i sommersesongen har vist seg noe
effektivt for å skremme grågåsa vekk fra innmark, og kan være et virkemiddel for å drive gåsa fra
landbruksareal og inn i friområder. Skadefelling skal ikke være bestandsregulerende tiltak.
6.1.3 Leplanting
Grågås foretrekker å beite på store flater med god utsikt til alle kanter, slik at de kan holde utkikk etter
predatorer. Planting av busker og trær i rekke bryter opp de store oversiktlige flatene og gjør de
mindre attraktiv for grågåsa. Særlig kan planting ned mot vannkanten hindre gjess i å vandre opp på
innmark fra vannkanten. Leplanting for Hitra og Frøya anses som lite aktuelt da det tvert imot er
ønskelig å åpne landskapet og forhindre gjengroing.
6.1.4 Skjøtsel av øyer, holmer og utmark
I forbindelse med etablering av friområder er det et viktig tiltak med opparbeidelse av alternative
beiter ved skjøtsel av øyer, holmer og utmark. Skjøtsel av øyer, holmer og utmark er svært
arbeidskrevende, og det er lite interesse for rettighetshavere å gjennomføre arbeidet som kreves for å
holde slike områder attraktiv for grågåsa.
6.1.5 Utgjerding
Et gjerde kan hindre gåsa i å gå opp fra vannkanten og inn på dyrkamarka. Dette er mest aktuelt i
perioden før ungene blir flyvedyktige, ettersom grågåsa da forflytter seg til fots. Gjerdene bør ikke
være så høye at de hindrer allmenn ferdsel, men selv et lavt gjerde vil være til hindre for grågåsa.
Utgjerdingen kan skje ved bruk av elektriske bånd med metalltråder (som er lett synlige) eller
nettinggjerde. Gjerdet bør være i to høyder hvis en velger å bruke metallstreng, og høyden bør være 20
og 40 cm over bakken. Gjerdene settes opp ved vann/sjøkanten, og det kan med fordel slås et belte på
50-80 cm som gjerdet settes opp i.
Innflyvningsstengsler kan brukes i den tiden grågåsa kommer flygende inn på innmarka. Tråder/band
spent opp i 4-6 meters høyde med 5-15 m mellomrom settes opp der gåsa kommer flyvende inn.
Grågåsa skremmes fra et slikt område hvor innflygningen vanskeliggjøres og hvor den lett kommer
borti strengene og kan deise i bakken. Høyde og avstander mellom strenger kan lett justeres for å se
hva som gir best effekt. Båndene bør ikke settes for stramt lik at grågåsa og andre fugler kan skades av
disse. Dette har kun kortvarig virkning. Skal dette ha en langtidsvirkning er det svært arbeidskrevende.
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6.1.6 Manuell skremming/skremming med hund
Manuell skremming kan være seg å jage grågåsa fra innmark, alene eller med hund. Det fungerer, men
er svært arbeidskrevende. Skremming ved bruk av hund krever at en følger lovverket herunder
hundeloven. Bruk av løs hund til skremming krever dispensasjon. Bruk av løs hund er uheldig i
forhold til skremming av andre arter.
6.1.7 Skremming med lydkanon og andre lydeffekter
En kan benytte lyd som skremselstiltak mot grågås. Dette kan være bruk av lydkanoen, eventuelt ulike
lydeffekter som skudd og radio, eller andre ting som lager støy. Erfaringer tilsier at dette kun fungerer
i en kort periode, da gåsa lett venne seg til det. Alternativet er daglig å flytte på og variere hvilke lyder
som brukes. En negativ effekt med dette er at lydene kan virke skjemmende for naboer, turgåere og
ikke minst dyreliv i nærområdet.
6.1.8 Fugleskremsel
Det er mulig å sette opp fugleskremsel, plast- tøyremser som blafrer i vinden eller lignende som kan
skremme grågåsa fra å oppholde seg i området. Imidlertid er erfaringene det samme som ved bruk av
lyd. For å få en varig effekt må en skifte ut skremmeinnretninga ofte, noe som kan være
arbeidskrevende. Samtidig er slike tiltak lette å utføre, og kostnaden trenger heller ikke å være stor.

Bilde nr. 5. Det er utviklet og foreslått flere tiltak mot grågås på landbruksareal
Skremming for å få vekk grågåsa må sees i nær sammenheng med friluftsområder og viktige
naturområder/hekke- og kalveområder for vilt og fugl. Skremsler kan ha negativ effekt på andre arter
som er mer sårbar for slike innretninger.
6.1.9 Kunnskapsløft og informasjonsutveksling
Kunnskapsløft innebærer å skaffe oversikt over status for bestanden av grågås i øyregionen og følge
med på utviklingen slik at forvaltningen tilpasses dagens forhold.
Informasjon om regelverk rettes mot grunneiere, jegere og andre i områder hvor det er tillatt med
tidligjakt og andre tiltak gjennomføres, for en allmenn aksept av forvaltningen. Ved tellinger og andre
registreringer av grågås skal verktøyet artsobservasjoner benyttes.
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6.2 Bestandsregulerende tiltak
6.2.1 Eggsanking
I henhold til Forskrift om jakt- og fangsttider, 2012-2017 § 6 er det gitt adgang til å samle inn egg fra
fuglereir fra bestemte arter. Sanking av egg fra grågåsreir er tiltatt før 15. april.
Formålet med å plukke egg er å redusere kullstørrelse og dermed den lokale bestanden i områder der
den kommer i konflikt med jordbruket. Eggsanking er et tiltak som er veldig tidkrevende, da reirene er
vanskelig å finne.
6.2.2 Punktering av egg/risting av egg
Punktering av egg, eller å riste det slik at plommen ødelegges er en alternativ metode til eggsanking.
Ved eggsanking er det sannsynlig at grågåsa vil legge et nytt kull. Ved disse metodene vil gåsa
fortsette å ruge på egg som ikke vil klekke ut. Da grågåsa tilslutt gir opp å ruge, vil det være for sent å
legge et nytt kull.
Det negative med denne metoden er at grågåsa også tappes for kroppsreserver ut over det den normalt
ville gjort i rugeperioden. Da den gir opp fordi den ikke klarer å ruge lenger, kan den være presset så
langt at den kan ha redusert sine overlevelsesmuligheter. Metoden er omstridt fordi den ødelegger
eggene i stedet for at de blir ivaretatt og benyttet til for eks. matlaging. På etisk grunnlag er metoden
også kritisert fordi punktering av eggene sent i rugeperioden, kan føre til at relativt velutviklede unger
dør i egget (Kristiansen et. al 2005).
6.2.3 Tidligere jaktstart
Med hjemmel i jakttidsforskriften kan Fylkesmannen åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før
ordinær jaktstart når det foreligger en lokal forvaltningsplan. I denne perioden kan fylkesmannen
fastsette når det kan jaktes innenfor et tidsrom fra kl. 24.00–10.00 ut i fra lokal forhold som f.eks.
soloppgang.
Tidligjakta på Frøya begrenses til å omfatte fast-Frøya og landfaste øyer til denne; Uttian, Svellingen,
Auka, Kvaløya, Kvernøya og Sør- og Norddyrøya. Jaktområdet avgrenses her til dyrket mark og
innmarksbeite inkludert et randområde inntil 30 m fra dette. Områdene fremgår av vedlagt kart.
Tidligjakta på Hitra begrenses til å omfatte pressede områder på Sandstad, Hestvika, Børøysundet,
Utset, Glørstad, Ansnes, Fjellværøya, Dolmøy og Hestnes. Jaktområdene avgenses til dyrket mark og
innmarksbeite inkludert randområde inntil 30 m fra dette. Områdene fremgår av vedlagt kart.
Forvaltningsplanen for Frøya og Hitra legger opp til at tidligere jaktstart kan utsettes i spesielle år med
sen klekking og der vekst- og fjærutviklingen hos årsungene er sen eller ungene ikke er flyvedyktige.
Dette må vurderes skjønnsmessig ut ifra lokale vær- og sesongforhold. Det presiseres samtidig også at
den enkelte jeger har et ansvar for etiske hensyn ved jakt jfr. dyrevelferdsloven og viltloven.
6.2.4 Jakt/tilrettelegging for jakt
Jakt på grågås kan gi økonomisk utbytte for rettighetshavere og samtidig regulere bestanden til et
ønsket nivå. Med bakgrunn i en stor bestand av grågås i regionen er det forsvarlig å regulere denne ved
jakt. Utbredelsen av tradisjon for grågåsjakt er ikke så utbredt i øyregionen som den kunne ha vært.
God organisering av jakta for å øke sjansene for et godt utbytte, er viktig for å nå forvaltningsmålene.
Herunder burde det innføres en ordning med salg av jaktkort via rettighetshavere, jeger og
fiskeforeningene og utmarks/grunneierlag. Det må skapes større interesse og engasjement for
grågåsjakt som en spennende jaktform i regionen, inkludert utdanning av bønder og rettighetshavere,
samt vurdering av jaktturisme.
Grågås er en lokal og tradisjonell råvare, og en god organisering av jakt, foredling og salg av
jaktutbytte, kan øke interessen om omfanget av bruk av denne råvaren i tradisjonell matlaging i
øyregionen på lik linje med for eksempel hjort, rådyr, skalldyr og laks.
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7. PRIORITERTE TILTAK PÅ HITRA OG FRØYA
Konflikten mellom landbruk og grågås har økt over tid, men har særlig tilspisset seg de siste årene. På
bakgrunn av dette er det siden 90-tallet blitt utarbeidet forvaltningsdokument, først Handlingsplan for
gjess fra 1996, som igjen har ført til lokale forvaltningsplaner i kommunene, blant annet for Hitra og
Frøya i 1997 og for Frøya i 2004-2008. Med disse planene har det blitt utviklet ulike tiltak, både
bestandsregulerende og forebyggende. Imidlertid vil effekten av tiltakene variere mellom kommunene
avhengig av gåseart og lokale forhold. Dette kommer frem i blant annet Evaluering av
forvaltningsplaner for gås i Norge fra 2005.
I forvaltningsplan for Hitra og Frøya kommuner ønsker vi å prioritere tiltak etter erfaringer høstet fra
utprøvde tiltak mot grågås i kystområder.
Forebyggende

Bestandsregulerende

Tiltak

Prioritet

Erfaringer

Merknad

Friområder

Høy

Middels – god
effekt

Leplanting

Lav

Skjøtsel av øyer, holmer
og utmark

Lav/Middels

Middels – god
effekt

Utgjerding

Lav

Skadefelling/Driving til
friområder

Middels/høy

Liten - middels
effekt
Middels – god
effekt

Manuell skremming/
Skremming med hund

Middels

Viktig tiltak i pressede områder.
Må være tilstrekkelig stort område
med godt beite. Se kartvedlegg.
Ønskes ikke ytterligere
gjengroing
Reetablering av gåsa i
utkantområder, og unna dyrket
mark på innland.
Arbeidskrevende.
Erfaringer viser at det er lite
effektivt på grågås.
Skal fungere som siste utvei, skal
ikke være bestandsregulerende
tiltak.
Arbeidskrevende. Hund skal være
i bånd jfr. § 6 i hundeloven, hvis
ikke kreves dispensasjon.
Grågåsa venner seg fort til dette.
Negativ effekt på øvrig dyreliv og
skjemmende for folk, må avklares
med off. mnd. før evt. bruk.
Veldig arbeidskrevende, må skifte
utforming/plassering ofte for å
unngå tilvenning
Rettet særlig mot grunneiere i
områder hvor det er tillatt med
tidligjakt, for en positiv
holdningsendring til jegere.
Kan vurderes i kontrollerte former
i områder med mye press.
Vanskelig å finne reir.
Omstridt metode. Vanskelig å
finne reir.
Virker bestandsregulerende der
gåsa gjør skade og forlater
område før ordinær jaktstart
Sørger for god tradisjon for
høsting og bestandsregulering

Liten – god effekt

Skremming med lydkanon Lav
og andre lydeffekter

Liten - middels
effekt

Fugleskremsel

Lav

Liten – middels
effekt

Kunnskapsløft

Høy

Eggsanking

Lav

Middels effekt

Punktering av egg

Lav

Liten – god effekt

Tidlig jaktstart

Høy

Tilrettelegging for jakt

Høy

Middels - god
effekt. Ukjent
langtidsvirkning
Middels effekt

For mer utfyllende informasjon om innhentede erfaringer, se vedlegg 2.
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7.1 Økonomiske virkemidler.
Det vil kreve økonomiske midler for å gjennomføre noen av tiltakene i forvaltningsplanen.
Om en oppnår gode resultater fra gjennomføringen av tiltakene, vil det gi belønning i redusert
skadeomfang i landbruket.
De midlene som i dag kan gi støtte til grågåsforvaltning er beskrevet under.
Det kommunale og/eller det fylkeskommunale viltfondet.
Viltfondet er bygget på inntekter fra eksempelvis kommunal avsetning og årlig fellingsavgift på
hjortevilt, samt. tilskudd fra statlig viltfond. Midlene kan for eksempel brukes til tiltak for å fremme
viltforvaltning, styrke kunnskapen om vilt og jaktorganisering i kommunen, jf. § 4 i Forskrift om
kommunale viltfond. Søknad sendes til kommunen.
Tilskudd til viltformål.
Målet for denne tilskuddsordningen er å medvirke til å gjennomføre oppgaver innen
viltforvaltningen og tiltak i regi av enkeltpersoner, lag og organisasjoner der tiltaket har en
regional, interkommunal eller nasjonal karakter (Miljøverndepartementet, 2010).
Midler gis etter søknad til kvalifiserte tiltak, f.eks. Kartlegging av leveområder, iverksetting av tiltak
der formålet er å bedre bestandsoppsynet og tilrettelegging, organisering og informasjon og muligheter
for jakt. De som kan søke er landsdekkende organisasjoner, forskningsinstitusjoner eller private
organisasjoner og lag, for eksempel grunneierlag, kommunen eller lokale jeger- og fiskeforeninger.
Frist for innsending av søknad er 15. januar hvert år til Miljødirektoratet.

7.2 Overvåkning
7.2.1 Tellinger
Utviklinga av grågåsbestanden må holdes under oppsyn, med en telling hver vår. En får da oversikt
over bestandsstørrelsen og eventuelle forflytninger.
Telling gjennomføres i siste halvdel av mai for å holde oversikt over reproduksjonen. Tellingen dekker
da antall trekkende grågås på våren, samt antall kull og størrelsen på kullene.
Ved tellinger og andre registreringer av grågås skal verktøyet artsobservasjoner benyttes.
7.2.2 Registrering av avlingstap
At det foreligger avlingstap er hevet over enhver tvil, dette vil variere fra område til område, men også
fra eiendom til eiendom. Det foreligger imidlertid ikke noen form for dokumentasjon på disse tapene.
Kommunene skal sørge for at avlingstap rapporteres inn til kommunenes landbrukskontor, og ved
behov gjennomføre befaringer for å registrere avlingstap. Dette for at senere rullering av
forvaltningsplan er basert på innhentet kunnskap.
7.2.3 Jaktstatistikk
Innsamling av jaktstatistikk lokalt i kommunene er med på å bedre kunnskapsgrunnlaget, og det videre
arbeid med forvaltning av grågås.
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8. EVALUERING
Forvaltningsplan for grågås er en 5-årig plan med målsettinger og tiltak tilpasset dagens situasjon.
Planen evalueres og revideres hvert femte år, første gang i 2021 for Hitra og Frøya kommuner.
En sluttført planperiode skal evalueres med tanke på resultat og måloppnåelse, både på lokalt,
kommunalt og regionalt nivå.
Det betyr at bestandsutvikling, skadeproblem og andre forhold omkring bestanden av grågås skal
overvåkes fortløpende. Målsettinger for planperioden og effekt av igangsatte og/eller gjennomførte
tiltak skal evalueres ved planperiodens slutt.
Tiltak som er blitt utprøvd og fungerer godt vil prioriteres i neste planperiode, og tiltak som ikke har
noen særlig effekt nedprioriteres.
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VEDLEGG 1 – BESTANDSTELLINGER AV GRÅGÅS PÅ
FRØYA OG HITRA I 2013
Tellingene ble utført av Frøya Videregående skole ved Ola Vie og elever på oppdrag av Hitra- og
Frøya kommuner.
Følgene plan for registreringsarbeidet ble laget;
PERIODE
Ankomst

UKE
15
16
17
18

Klekking

Bestand

19
20
21
22
23
24
26
27

OMRÅDE
Uttian/Dyrøy
Dolmøy/Fjellvær

UTFØRT DATO
9. april
12. april

Uttian/Dyrøy
Dolmøy/Fjellvær

29. april
30. april

Uttian/Dyrøy
Dolmøy/Fjellværøy

29. mai
31. mai

Hitra – Dolm/Fjell
Frøya- Utt-Dyr)
Hitra/Frøya

22. juni
24. juni
11. juli

For alle tabeller gjelder;
- Ind; flokker med gjess uten definert parsammensetning
- Par; Gjess i par
- Pull; Ikke flygedyktige unger
Registrerte par, dununger og enkeltindivider Uttian
Område
9. april
29. april
Sørøya
26 ind
18 par
Gåsvika
9 par
Gården
25 ind
20 ind
Husøya
10 ind
11 par
Staulan
5 ind
2 par
Nordøya
25 ind
Registrerte par, dununger og enkeltindivider Dyrøya
Område
9. april
29. april
Skjønhalsen
38 ind
10 par
Dragstneset
28 ind
18 par 25 ind
Kvalvågen
9 par
6 par
Hålasundet
2 par
2 par
Klungervika
4 par
2 par

29. mai
10 par 5 pu
7 par 28 pu
9 par 9 pu
9 par 7 pu
4 par

29. mai
8 par 19 pu
15 par 48 pu 38 ind
4 par 10 pu
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Registrerte par, dununger og enkeltindivider Dolmøy
Område
12. april
30. april
Norddolmvågen
18 ind
13 par
Knutshaugen
14 ind
8 par
Kjerringvåg
2 par
Bremvågen
1 par
Registrerte par, dununger og enkeltindivider Fjellværøya
Område
12. april
30. april
Jensøya
4 par
3 ind
Kjevikan
2 par
3 par
Ulvan
Selvågan
2 par
5 ind
Sør-Nordbotten
8 par
5 par
Reksa
3 par
4 par
Fjellvær
6 par
15 ind
Vågan
18 ind
Mastad
1 par
5 ind

31. mai
20 par 64 pu
6 par 19 pu 11 ind
2 par
2 par
31. mai
3par 14 pu 15 ind
1 par
2 par 5 pu
3 par 10 npu
4 par
4 par 8 pu

Estimert bestand 1995 og totaltelling Hitra 22. juni 2013
1995
Akset
Strand-Hestvika
Utset
Fjellværøy-Ulvøya
Fillfjorden-Ansnes
Barmfjorden/Glørstad
Dolmøya
Melandsajø
Smågasjøen
Hestnes
Helgebostad
Hernes

10 par
20 par
50 par
10 par
17 par
15 par
10 par
10 par
?
1-2 par
144 par

2013
3 par
11 par
12 par 10 pu
40 par*
4 par 15 pu
11 par 17 pu
30 par *
9 par 17 pu
6 par 15 pu
4 par 9 pu
1 par
131 par

*Tall fra tre tellinger våren 2013
Antakelse; En nedgang i bestanden i de østlige områdene ( Utset-Fjellvær-Fillan) og en økning i nord
(Dolmøy – Melandsjø). Sør og vest en nedgang
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Estimert bestand 1995 og totaltelling Frøya 24. juni 2013
1995
15 par
10 par
30-40 par
30 par
15 par
5 par

Ervika-Madsvågen
Nesset-Sletta
Strømøya
Auka – Kvaløya-Dyrøya
Bremnes-Espnes
Kvisten-Malmmyran
Titran
Bekken
Storhallaren
Hamarvik-Sistranda
Uttian
Froan

2013
5 par 15 pu
8 par 19 pu
6 par 21 pu
40 par *
15 par 40 pu
14 par 36 pu
6 par 21 pu
3 par 14 pu
3 par 15 pu
13 par 34 pu
40 par *
Bangjord ???
153 + Bangjord

7 par
10-15 par
50 par
>100 par
300

*Tall fra tre tellinger våren 2013
Antakelse; En nedgang på de sentrale hekkeområdene (Uttian-Strømøya) ved dyrket mark, økning i
de ytre områdene.
Telling av mytegjess (ikkehekkende fjærfellende gjess) fra fly 11. juli 2013.
Froan
Uttian
Kya-Vågsvær
Bispøyan

1995
1200
350
250
100

2013
15
40

Antakelse; Områdene ved Hitra og Frøya er marginale myteområder for midtnorsk gjess.
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VEDLEGG 2 – OPPSUMMERING AV TILTAK FRA
EVALUERINGSRAPPORT
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VEDLEGG 3 – FORSLAG TIL FORSKRIFT
Forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås i Frøya kommune og
Hitra kommune, Sør-Trøndelag Fylke
Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag xx. xx.2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16 og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jaktog fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 §

§ 1. Det åpnes for tidligere jaktstart på grågås i Hitra og Frøya kommuner. Jakttiden på
grågås utvides med 15 dager i forkant av ordinær jakttid til perioden fra og med 26. juli
til og med 9. august. Etter 9. august gjelder de ordinære jakttidene.
§ 2. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har etter anmodning fra kommunene anledning til å
utsette tidlig jaktstart for enkelte år dersom vekst- og fjærutviklingen hos årsungene er
sen eller ungene ikke er flyvedyktige.
§ 3. Jaktområdet for tidligere jaktstart avgrenses til avsatte områder med dyrket mark og
innmarksbeite inkludert et randområde inntil 30 meter fra dette. Områdene fremgår av
vedlagt kart.

§ 4. I perioden med tidligere jaktstart kan det kun jaktes i tidsrommet fra kl. 03:00 til kl.
10:00.
§ 5. Denne forskriften trer i kraft straks og varer til xx. xx 2021.
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VEDLEGG 4 - OMRÅDER MED TIDLIG JAKTSTART FRØYA
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VEDLEGG 5 – GRUNNEIERAVSATTE FRIOMRÅDER
(RØDT) OG OMRÅDER MED TIDLIG JAKTSTART (GRØNT)
- HITRA
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VEDLEGG 6 – SKJEMA FOR SØKNAD OM SKADEFELLING
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Øyvor Helstad
Arkivsaksnr.:
15/250

Arkiv: K54 &00

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
SLUTTREGNSKAP FOR BLAKSTADVASSDRAGET
Forslag til vedtak:
Sluttregnskap for Blakstadvassdraget godkjennes med kostnadsramme kr. 1 209 641,-

Saksopplysninger:
Saken gjelder sluttregnskap for bygging av stikkrenne i Buaveien. Veien krysser Veisfjorden, og var et
vandringshinder for sjøørreten. Det er lagt ned et rør på 2 m i diameter som skal gi anadrom fisk
muligheten for adkomst til Blakstadvassdraget.
Finansiering
Prosjektet ble finansiert via kommunale midler, støtte fra lokalt næringsliv, Miljødirektoratet, SørTrøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/fiskefondet.
Måsøval Fiskeoppdrett
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Miljødirektoratet
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Fiskefondet
Frøya kommune
Frøya kommune
Totalt

kr 300 000
kr 100 000
kr 200 000
kr
15 000
kr 100 000
kr 623 967
kr 1 338 967

Regnskap
Kontrakter
mva kontrakter
Oppmåling, internfakturering
AsplanViak, prosjektering
mva AsplanViak
KN entreprenør
kr
KN entreprenør, oppstillingsplass for biler
mva KN entreprenør
Dispensasjonsbehandling, internfakturering
Byggesaksgebyr, internfakturering
Oppfølging i 2017
Totalt inkl mva

kr
807
kr
202
kr
18 000
kr
81 393
kr
20 345
774 913
kr
8 800
kr 195 929
kr
3 864
kr
5 388
kr 100 000
kr 1 209 641

Vurdering:
Kostnader for kommunale gebyrer for behandling av dispensasjonssaken og byggesaken var ikke
innberegnet i budsjettet, heller ikke en ny beskrivelse fra AsplanViak. Det ble også bygd en
oppstillingsplass for to biler ved siden av vegen, samtidig som det var anleggsmaskiner på stedet.
Anbud fra KN entreprenør var på kr 1 023 968,- som ble redusert til kr 968 641,- under
kontraktsarbeidet. Kr 10 000 ble tillagt for oppstillingsplass for biler.
Kr 100 000,- overføres til 2017 for gjennomføring av el-fiske og kameraovervåkning i vassdraget.
Prosjektet fikk en lang planleggingstid, men selve gjennomføringen gikk raskt. Kommunen må søke om
dispensasjon fra egen kommuneplan, samt at tiltaket må byggesakbehandles.
Det kan være utfordringer med å stenge av en vei, når denne er eneste adkomst til ei grend. Dette var
planlagt å gjøres på natt for å være til minst mulig hinder for folk bosatt på Bua. Entreprenøren klarte
imidlertid å legge veien slik at det ble mulig å passere med personbil. Sikkerhet i hht til beredskap med
brann/helse ble ivaretatt. Alternativet var å ha en båt tilgjengelig får å kunne frakte folk over hvis det
ble behov for akutt hjelp.
Prosjektet har gitt erfaringer som har overføringsverdi til åpning av flere kulverter. Samtidig må det
unngås at det blir etablert nye vandringshindre for sjøørreten.
Viktig at kommunen begynner med sine egne kommunale veier, før de pålegger private å følge om med
tilsvarende prosjekter. Som følge av et pågående arbeid med vannforskriften, finnes det midler å kunne
søke på hos offentlige instanser.

Oversiktsbildet over Buaveien som krysser Veisfjorden, med ny stikkrenne, rør med diameter 2m. Foto Øyvor Helstad

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Bjørnar Grytvik
Arkivsaksnr.:
16/3512

Arkiv: M41

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Hovedutvalg for drift
Formannskapet
Kommunestyret
HOVEDPLAN AVLØP 2017 - 2027

ESA HISTORIKK SAK 15/734

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre vedtar temaplanen Hovedplan for avløp 2017-2027. Planen følger
saken som vedlegg.
Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan for avløp 2017-2027 legges til grunn for
rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan samt budsjett når det gjelder
kommunale avløpsanlegg.
Vedlegg:
1. Hovedplan for avløp 2017-2027
2. Utredning-skisseløsning renseanlegg Sistranda
3. Utredning-skisseløsning renseanlegg Hamarvik
4. Vedlegg A: Kost-nyttevurdering renseanlegg Sistranda
5. Vedlegg B: Kost-nyttevurdering renseanlegg Hamarvik
6. Vedlegg C: Handlingsplan
7. Vedlegg D: Kostnadsberegninger
8. Vedlegg E: Silanlegg Sistranda (alternative plasseringer)
9. Vedlegg F: PE-beregninger
10. Vedlegg G: Resipientanalyse
11. Dokumentliste
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Befaringsnotater
Plantegninger
Saksopplysninger:
Bakgrunn
Frøya kommune er i en rivende utvikling med stor befolkningsvekst og svært høy
byggeaktivitet. Dette medfører svært stor belastning på eksisterende kommunale avløpsanlegg
som etter hvert har vist seg å fremstå som underdimensjonert, foreldet og dårlig vedlikeholdt.
Disse faktorene utløste et behov for å få utarbeidet en plan for utviklingen videre innen denne
sektoren.

Hovedplan for avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten og arbeid knyttet til
avløpsforurensning av land og sjø. Planen dekker områdene kommunale avløpssystemer og
forhold knyttet til vannmiljø. Planen foreslår fremtidige rammebetingelser for rådmannens
arbeid innenfor området.
Avløpssituasjonen innen spredt bebyggelse er ikke vurdert i denne planen. Planen inneholder
imidlertid en sårbarhetsvurdering av de mest aktuelle sjøresipientene rundt Frøya og spesielt
der hvor kommunale avløpsanlegg i dag har sine utløp. Sårbarhetsvurderingen kan også
benyttes som et verktøy for administrasjonen i vurderingen av nye utslippssøknader inntil en
saneringsplan for kommunens spredte bebyggelse foreligger i 2017.
Hovedplan for avløp beskriver dagens situasjon innen kommunale avløp og setter mål for
hvordan avløpssystemene skal fungere i fremtiden ut fra et miljø-, driftssikkerhetsmessig og
driftsøkonomisk perspektiv. Planen angir også hvordan kommunen som ansvarlig for
avløpshåndteringen skal oppfylle konkrete krav gitt i lover og forskrifter.
På grunnlag av dette er foreslått en handlingsplan med investeringstiltak samt kostnader og
gebyrutvikling. Det er også foretatt en vurdering av behovet for renseanlegg for Sistranda og
Hamarvika som er de tettest befolkede områdene på Frøya og hvor stor befolkningsøkning og
utbyggingstakt samt eksisterende avløpsanlegg i dårlig forfatning setter krav om snarlige
tiltak.
Eksisterende Hovedplan avløp ble utarbeidet i 1990 av rådg. ing. Kåre Løberg, som et forslag
for perioden 1990-2000, men ble aldri politisk vedtatt. Ved utarbeidelse av denne planen ble
det brukt rammeplan utarbeidet av A/S Prosjektering i 1975 og rammeplan utarbeidet av
kommunen i 1979. Disse planene er imidlertid benyttet som en del av grunnlaget for ny
Hovedplan avløp 2017-2027. Store deler av de gamle planene er gjennomført. I den nye
planen er det beskrevet en rekke nye momenter som påvirker planleggingen i dag. Krav til
vannkvalitet har økt sterkt og det forventes klimaendringer som vil påvirke avløpssystemene.
Det vil bli økt press på eksisterende infrastruktur på grunn av befolkningsvekst og fortetting. I
tillegg har kunnskap om forfall og vedlikeholdsbehovet på eksisterende avløpsnett økt.
Hovedplan for avløp 2017-2027 er et omfattende dokument. Planen er derfor lagt ved saken
som et vedlegg. Det er valgt å ikke legge ved befaringsnotater (tilstandsundersøkelse) for
hvert avløpsanlegg samt plantegninger av eksisterende anlegg, planlagte anlegg og områder
med saneringsbehov. Dette pga den store mengde dokumenter. Hvis interesse for innsyn i
disse bes den enkelte ta kontakt med politisk sekretær.
Merk at Hovedplan for avløp 2017-2027 er behandlet som en «Temaplan».
Mål
Arbeidet med avløpshåndtering har flere formål. Det skal sikre at avløp ikke forringer
vannkvaliteten i vannforekomstene. Samtidig skal innbyggerne og næringsliv på Frøya sikres
gode avløpsløsninger, de skal betjenes på en god måte og tjenestene skal være
kostnadseffektive.

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 en
kloakkrammeplan, og kartlegge spredt avløp.
Hovedformålet med planarbeidet er å foreslå tiltak for avløpssektoren som tilfredsstiller
kravene som er satt til moderne avløpsanlegg i dag. Frøya kommune vil følge opp hovedmålet
i vannforskriften og sikre god miljøtilstand i alt vann og om nødvendig forbedre tilstanden i
kystvann, ferskvann og grunnvann.
De overordnede målene kan derfor kortfattet sies å være:
 Sikre godt vannmiljø
 Effektiv avløpshåndtering
 God tjenesteyting
Hovedutfordringer
 Stort behov for fornyelse av ledningsnett og avløpskummer
 Stor forurensning fa avløpsnett og slamavskillere
 Mangelfull dokumentasjon og registrerte data over anleggene.
 Manglende intern kapasitet for forsvarlig forvaltning, drift og vedlikehold av
anleggene
Tiltaks – og investeringsplan
Det er utarbeidet en investeringsplan for perioden 2017-2020. Planen er delt opp i konkrete
prosjekter som kan omfatte alt fra generelle oppgraderinger, separering og ledningsfornyelse
til etablering av nye renseanlegg. Av større tiltak kan nevnes forslag til etablering av et felles
renseanlegg for Sistranda samt et felles renseanlegg for Hamarvika. Det kan også tenkes at
det er fornuftig og økonomisk riktig å etablere ett felles anlegg for begge områdene, men
dette er ikke vurdert i planen.
Det er tatt utgangspunkt i at det er nødvendig med sanering av store deler av det eksisterende
avløpsnettet. Der det i dag er fellessystem hvor vann fra sanitæravløp og overvann/drenering
går i felles avløpsrør inn på slamavskillere er det inkludert kostnader for separering av
fellessystemet.
Gebyrutvikling
Beregninger av fremtidig gebyrgrunnlag skal baseres på investeringer i den skisserte
handlingsplanen. Gebyrgrunnlaget for avløp påvirkes betydelig av økte kapitalkostnader.
Driftskostnadene vil også øke utover i planperioden som følge av flere anlegg, mere tekniske
anlegg (renseanlegg og pumpeledninger) og større fokus på drift og vedlikehold. Beregnet
gebyrøkning i forhold til gebyrnivået i 2016 vil ligge på ca. 40% innen 2020.
Kostnadsreduserende tiltak vil imidlertid kunne begrense økningen noe. Rådmannen vil i
denne sammenheng legge frem forslag om innføring av «anleggsbidrag» i eget saksfremlegg
innen kort tid.
Vurdering:

Hovedplan for avløp 2017-2027 legger opp til en betydelig økning i investeringer knyttet til
avløpssystemene i kommunen. Det foreslåtte omfang av tiltak er nødvendig for å oppfylle
pålagte lover og forskrifter og for å sikre en bærekraftig forvaltning av avløpsinfrastrukturen.
Høy alder og forfall på ledningsnettet og slamavskillere gjør at det er viktig å holde høy
utskiftningstakt og nivå.
Omfattende separeringstiltak anses nødvendig for å reduserer forurensning fra avløpsnettet og
for å sikre tilstrekkelig kapasitet på avløpsnettet i fremtiden.
I tillegg bør det investeres i mere moderne avløpsrenseanlegg for å nå kommunedelplanens og
vanndirektivets målsetninger om et renere vannmiljø som skal være i god økologisk tilstand.
Det blir utfordrende kapasitetsmessig å gjennomføre såpass mange prosjekter på relativt kort
tid men ved å ansette egen prosjektleder (vedtatt i KST 15.12.16), ser vi det som et realistisk
mål. Den største usikkerheten er knyttet til entreprenørkapasitet, men dette er en faktor vi
uansett ikke kan beregne eller styre og som ikke bør forhindre kommunen i å ha den foreslåtte
målsetningen.
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FRØYA KOMMUNE
OPPDRAGSNUMMER 15412001

SWECO NORGE AS
15.09.2016

Sweco

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
Prioriteringsnr.
Beskrivelse av tiltak
1
Sistranda alternativ 1 - Renseanlegg
Sanering av eksisterende nett
Etablere ny kommunal ledning til Siholmen (inkl. pumpestasjon)
Avskjærende ledning Sistranda-Starrberget (inkl.
pumpestasjoner)
Sistranda renseanlegg Starrberget (inkl. utslippsledning)
Totalt
1
Sistranda alternativ 2 - Slamavskillere
Sanering av eksisterende nett
Etablere ny kommunal ledning til Siholmen (inkl. pumpestasjon)
Utskiftning av slamavskiller Sistranda 1 (inkl. ny utslippsledning)
Utskiftning av slamavskiller Rabben 2 (inkl. ny utslippsledning)
Utskiftning av slamavskiller Beinskardet (inkl. ny utslippsledning)
Totalt

Sweco
Professor Brochs gate 2
NO 7030 Trondheim,
Telefonnummer +47 73 83 35 00
www.sweco.no

Sweco Norge AS
Org.nr: 967032271
Hovedkontor: Oslo

Kostnad inkl. 40
% påslag

Ingrid Rørtveit
Sivilingeniør VA-teknikk
Region Trondheim
Mobil +47 934 87 573
ingrid.rortveit@sweco.no

Utførelsesår
2017-2019

10 931 000
2 441 000
8 568 000
18 700 000
40 640 000
2017-2019
10 931 000
2 441 000
3 566 000
906 000
2 446 000
20 290 000

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hamarvik alternativ 1 - Renseanlegg
Sanering av eksistrende nett
Avskjærende ledning (inkl. en pumpestasjon)
Silanlegg v/ Hamarvik 1 (inkl. forlengelse av utslippsledning)
Pumpestasjon ved Hamarvik 2
Totalt
Hamarvik alternativ 2 - Slamavskillere
Sanering av eksistrende nett
Avskjærende ledning (inkl. en pumpestasjon)
Utskiftning av slamavskiller Hamarvik 1 (inkl. ny utslippsledning)
Utskiftning av slamavskiller Hamarvik 2 (inkl. ny utslippsledning)
Totalt
Nesset
Sanering eksistrende nett
Utskiftning av slamavskiller (inkl. ny utslippsledning)
Avskjærende ledning (inkl. pumpestasjoner)
Totalt
Flatval 2
Sanering av eksisterende nett
Etablering av slamavskiller (inkl. pumpestasjon og
utslippsledning)
Avskjærende ledning
Pumpestasjon (tilkobling fra eks. nett)
Totalt
Sula
Sanering av eksisterende nett
Minirenseanlegg
Avskjærende ledning (inkl. pumpestasjon)
Totalt
Mausund
Sanering av eksisterende nett
Etablering av ny slamavskiller (inkl. utslippsledning)
Totalt
Dyrøya
Sanering av eksisterende nett
Utskiftning av eks. slamavskiller (inkl. ny utslippsledning)
Etablering av ny slamavskiller (inkl. utslippsledning)
Avskjærende ledning (inkl. pumpestasjoner)
Totalt
Dyrvik
Etablering av ny slamavskiller (inkl. utslippsledning)
Avskjærende ledning med pumpestasjon
Totalt
Nordskaget
Sanering av eksisterende nett
Utskiftning av slamavskiller v/ Nordskag skole
Utskiftning av slamavskiller v/ industriområdet
Avskjærende ledning
Totalt
Flatval 3
Utslippsledning
Pumpestasjon
Avskjærende ledning
Totalt
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2017-2018
6 032 000
5 627 000
16 586 000
1 107 000
29 352 000
2017-2018
6 032 000
5 118 000
1 928 000
2 131 000
15 209 000
2018-2019
1 579 000
2 054 000
9 118 000
12 751 000
2018
2 957 000
4 154 000
4 260 000
1 106 000
12 477 000
2019
3 125 000
1 466 000
1 769 000
6 360 000
2020
1 864 000
1 886 000
3 750 000
2020
154 000
1 270 000
1 513 000
9 794 000
12 731 000
2020
1 683 000
6 136 000
7 819 000
2019
822 000
847 000
784 000
3 228 000
5 681 000
2020
717 000
1 106 000
756 000
2 579 000

Innholdsfortegnelse

1

Innledning

1

1.1

Generelt

1

1.2

Planens formål

1

1.3

Planhorisont

1

2

Rammebetingelser

2

2.1

Organisering

2

2.2

EU-direktiv

2

2.3

Norske lover og forskrifter

2

2.4

Regelverk for avløpssektoren – Konsekvenser for Frøya kommune

3

2.4.1

Forurensningsforskriften og følsomhet

4

2.4.2

Veiledninger og normdokumenter

6

2.4.3

Utslippstillatelser og forurensingsmyndighet

6

2.5

Befolkningsutvikling og arealbruk i kommunen

6

2.5.1

Samfunnsplan

6

2.5.2

Klimatilpasninger

6

3
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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-2012-0316-12) 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-2008-06-2771) 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-2010-03-26489) 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.

7(38)
HOVEDPLAN AVLØP 2017-2027
15.09.2016
SWECO NORGE AS

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 km 2, 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

Arealbruk

Egnethet av sjøvann

Sistranda

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

Arealbruk

Egnethet av sjøvann

Beinskardet

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

Arealbruk

Egnethet av sjøvann

Rabben 2

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

Arealbruk

Egnethet av sjøvann

Nordhamarvika

Dagens bruk

Ønsket bruk

Dagens bruk

Bading

Begrenset

Nei

Lite egnet

Rekreasjon

Ja

Ja

Lite egnet

Egnet

Fiske

Ja

Ja

Lite egnet

Egnet

Akvakultur

Ja

Ja

Delvis egnet

Egnet

Ønsket bruk
-

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

Arealbruk

Egnethet av sjøvann

Flatval

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 m 3. 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

Arealbruk

Egnethet av sjøvann

Flatval

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
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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

Arealbruk

Egnethet av sjøvann

Nordskaget

Dagens bruk

Ønsket bruk

Dagens bruk

Bading

Begrenset

Nei

Lite egnet

Rekreasjon

Ja

Ja

Lite egnet

Egnet

Fiske

Ja

Ja

Lite egnet

Egnet

Akvakultur

Ja

Ja

Delvis egnet

Egnet

Ønsket bruk
-

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

Arealbruk

Egnethet av sjøvann

Dyrøya

Dagens bruk

Ønsket bruk

Dagens bruk

Bading

Begrenset

Ja

Lite egnet

Rekreasjon

Ja

Ja

Lite egnet

Egnet

Fiske

Ja

Ja

Lite egnet

Egnet

Akvakultur

Ja

Ja

Liten egnet

Egnet

Ønsket bruk
-

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

Arealbruk

Egnethet av sjøvann

Nesset

Dagens bruk

Ønsket bruk

Dagens bruk

Bading

Begrenset

Nei

Lite egnet

Rekreasjon

Ja

Ja

Lite egnet

Egnet

Fiske

Ja

Ja

Lite egnet

Egnet

Akvakultur

Ja

Ja

Delvis egnet

Egnet

Ønsket bruk
-

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

Arealbruk

Egnethet av sjøvann

Dyrvik

Dagens bruk

Ønsket bruk

Dagens bruk

Bading

Begrenset

Nei

Lite egnet

Rekreasjon

Ja

Ja

Lite egnet

Egnet

Fiske

Ja

Ja

Lite egnet

Egnet

Akvakultur

Ja

Ja

Delvis egnet

Egnet

Ønsket bruk
-
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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

Arealbruk

Egnethet av sjøvann

Mausundvær

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

Arealbruk

Egnethet av sjøvann

Sula

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





4.2

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.

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.
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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.
1

Utdannelse
Ingeniør

2

Ingeniør
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Status
Avdelingsleder Drift
VA-ingeniør

Kurs

Spesialkompetanse

Arbeidsoppgaver
Sektorleder
Hovedansvar for
drift og vedlikehold
VA, prosjektering,
prosjektledelse,

3

Mekaniker

Formann

Div.

Rørleggerkompetanse

4

Maskinfører

Driftsoperatør

Div.

Rørleggerkompetanse

byggesaksbehandli
ng
Leder av
driftsavdelingen
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
31(38)
HOVEDPLAN AVLØP 2017-2027
15.09.2016
SWECO NORGE AS

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
2
3

Generelle kunnskaper om avløpsrensing
ADK - kurs
Arbeidsvarslingskurs
Sum kursing

Kr. 50.000,Kr. 35.000,Kr. 30.000,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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Kostnad inkludert 40% påslag, fordelt på år
Sted

2017

2018

2019

Sistranda Alternativ 1

kr 13 546 667

kr 13 546 667

kr 13 546 667

Hamarvik alternativ 1

kr 14 676 000

kr 14 676 000

Nesset

kr 6 375 500

Flatval 1

kr 12 477 000

Sula

2020

Sum
kr 40 600 000
kr 29 400 000

kr 6 375 500

kr 12 800 000
kr 12 500 000

kr 6 360 000

kr

6 400 000
3 800 000

Mausund

kr 3 750 000

kr

Dyrøya

kr 12 731 000

kr 12 700 000

Dyrvik

kr 7 819 000

kr

7 800 000

kr

5 700 000

kr 2 579 000

kr

2 600 000

kr 26 880 000

kr 134 180 000

Nordskaget

kr 5 681 000

Flatval 2

Sum

kr 28 220 000

kr 47 080 000

kr 32 000 000

Tabell 15: Samlede kostnader

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.
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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

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

Kr

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

740.000

815.000

755.000

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

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

2

Årsavgift bolig > 60 m

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%

Sum årskostnader og driftskostnader
Antall abonnenter

*)

Tabell 17. Avgiftsnivå 2016-2020

*) Det er antatt en økning på 40 abonnenter hvert år
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VEDLEGG A: KOST-/NYTTEVURDERING SISTRANDA
FRØYA KOMMUNE

KOST / NYTTEVURDERING SISTRANDA - SILANLEGG ELLER SLAMAVSKILLER
OPPDRAGSNUMMER 15412001

SWECO NORGE AS
14.09.2016

Sweco
Dronningens gt 52/54
Box 714
NO 8509 Narvik, Norge
Telefonnummer +47 76 965680
www.sweco.no

Sweco Norge AS
Org.nr: 967032271
Hovedkontor: Oslo

Svein Eriksen

Mobil +47 415 67 474
Svein.Eriksen@sweco.no

Sammendrag
Med bakgrunn i nåværende kunnskap for området Sistranda, anbefales det følgende
avløpsløsning for Sistranda:


Sanering eksisterende avløpsanlegg



Utbygging av avskjærende avløpsledninger



Etablering av pumpestasjoner og pumpeledninger for overføring til ett felles
silanlegg



Bygging av et felles silanlegg ved eksempelvis Starrberget



Etablering av ny utslippsledning for utslipp etter silanlegget

Prosjektkostnad for anbefalt løsning: kr 40.640.000 (eks. avgift)

Sweco
Dronningens gt 52/54
Box 714
NO 8509 Narvik, Norge
Telefonnummer +47 76 965680
www.sweco.no

Sweco Norge AS
Org.nr: 967032271
Hovedkontor: Oslo

Svein Eriksen

Mobil +47 415 67 474
Svein.Eriksen@sweco.no

Innholdsfortegnelse
1

Innledning

1

2

Problemstilling

1

2.1

Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse

1

2.2

Generelt for Sistranda

1

2.3

Resipientforhold ved Sistranda

2

3

Vurdering av ulike typer avløprenseanlegg

3

3.1

Primærrenseanlegg (mekanisk rensing)

3

3.2
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8

1

Innledning
I forbindelse med utarbeiding av hovedplan avløp for Frøya kommune skal det utføres
kost-/nyttevurdering i de tilfeller der det kan være aktuelt å endre på dagens forhold og
vurdere alternative avløpsløsninger. I dette vedlegget er det sett på et helhetsbilde for
avløpsløsning for sørlige del av Sistranda; fra Siholmen i nord til Starrberget i sør.
Utredningen vurderer fremtidig satsing på slamavskillere med plasseringer som i dag,
eller om det kan være aktuelt å erstatte disse med ett silanlegg eller med en felles større
slamavskiller. Det er utarbeidet en kost-/nyttevurdering for de ulike tiltaksløsningene.

2

Problemstilling

2.1

Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse
Som nevnt i hovedplanens kapittel 2.4. er kravet til utslipp i Frøya kommune hjemlet i §
13-8. Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og
vedtak fattet I medhold av §13-2 I forskriften følges.
Foruten kravene i §13-8 er det verdt å merke seg følgende i §13-12 (prøvetaking):
Den ansvarlige for renseanlegget skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann.
Når prøver tas, skal tilført vannmengde måles og registreres.
Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av automatisk,
mengdeproporsjonalt eller tidsproporsjonalt prøvetakingssystem.
Det skal tas døgnblandeprøver når prøven skal analyseres for BOF 5. Det skal tas døgneller ukeblandeprøver når prøven analysers for SS eller tot-P. Det skal minst tas følgende
antall prøver:
a) 6 prøver per år fra avløpsanlegg under 1000 pe
b) 12 prøver per år fra avløpsanlegg større enn eller lik 1000 pe

2.2

Generelt for Sistranda
Avløpsområdet som skal vurderes i dette vedlegget er utredet i hovedplanens kapittel
3.1-3.4, og inkluderer 6 slamavskillere. Avløpsvannet inneholder tidvis mye fremmedvann
som følge av at avløpsledninger og kummer er i dårlig forfatning. Dette fører til at
kapasiteten i slamavskillerne generelt er for liten, og resulterer i slamflukt og føring av
slam ut i resipienten (sjøen).
Uavhengig av hvilken løsning som fremtidig blir valgt for avløpsrensing for Sistranda, er
det avgjørende at det foretas sanering av eksisterende avløpsanlegg oppstrøms
slamavskillerne slik at en får bort fremmedvannet. For Sistranda er tre av slamavskillerne
i så dårlig forfatning at disse må oppgraderes om silanlegg ikke bygges.
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Disse anleggene er:

2.3



Slamavskiller Sistranda 1: Dimensjonert for 700 pe, svært overbelastet i dag. Den
står relativt nær bebyggelse og det kan ikke utelukkes at luktproblematikk kan
oppstå tidvis i nærmiljøet som følge av gassdannelse. Også forhold når det
gjelder slamtømming kan være negativt for nærmiljøet.



Slamavskiller Rabben 2: Dimensjonert for 500 pe. Utløpet fra slamavskilleren er
ikke dykket og slam blir derfor ført direkte ut i sjøen.



Slamavskiller Beinskardet: Dimensjonert for 300 pe. Slamavskilleren er planlagt å
skulle ta i mot avløp fra Rabben 1 når denne blir faset ut i nærmeste framtid, og
dette er en økt belastning Beinskardet ikke er dimensjonert for.

Resipientforhold ved Sistranda
Det er foretatt en enkel resipientvurdering for ulike områder på Frøya, som er gitt i
Vedlegg G.
I sårbarhetsanalysene er miljøkarakteristikk som dybde, terskler, tidevann, strømforhold
og eksponering tatt med i vurderingene. Resipientene er delt inn i tre kategorier;


meget sårbar (rød markering)



sårbar (oransje markering)



mindre sårbar (gul markering)

For Sistranda viser resipientvurderingen at resipienten er «meget sårbar» fra land og
omtrent 50 meter ut i sjø. Videre utover viser kartdata et «sårbart» strekk i om lag 100
meter. Utenfor 150 meter er resipienten «mindre sårbar».
I følge opplysninger i resipientrapporten er det 2 settefiskanlegg (oppdrettsanlegg) i
området utenfor Sistranda. Disse anleggene skal være plassert utenfor “mindre sårbart”
område.
Totalt er det i dag utslipp til resipienten (via slamavskillere) fra ca 1920 pe, som beskrevet
i vedlegg F. I tillegg kommer utslipp i sjøen ved Siholmen for 100 pe, og noe spredt
utslipp.
Resipientundersøkelsen dokumenterer også begroing med algevekst i strandsonen på
Sistranda. Omfanget av dette er ikke kjent. Det er ikke foretatt analyser av bunnfauna på
sjøbunnen.
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3

Vurdering av ulike typer avløprenseanlegg

3.1

Primærrenseanlegg (mekanisk rensing)
Mekanisk rensing (også kalt primærrensing) handler om å separere slampartikler fra
avløpsvannet for derigjennom å fjerne en viss mengde suspendert stoff (SS) og biologisk
oksygenforbruk/organisk stoff (BOD5). Primærrensing benyttes vanligvis som
forbehandling foran biologiske og kjemiske renseprosesser, men kan også brukes som
eneste rensemetode dersom en har meget gode sjøresipienter.
Primærrenseanlegg har tradisjonelt vært basert på sedimentering som da etterfølger
forbehandling. I de senere år har fokus i langt sterkere grad vært rettet mot siling som en
aktuell metode for å oppnå primærrensekravet.
Når primærrensing benyttes som eneste rensemetode, forutsettes det i forurensningsforskriften at man oppnår minst 50% fjerning av SS og 20% fjerning av BOD5.
For slamavskillere kan det forventes følgende renseeffekter / forventet reduksjon av:


BOD5, 20 -30 %



SS, 40 – 50%

Dagens silanlegg som er på markedet vil kunne oppnå en forventet renseeffekt
tilsvarende slamavskiller, men sannsynligvis betydelig bedre.
Slamavskillere
Slamavskillere benyttes normalt for små anlegg (<1000 pe). I en slamavskiller
kombineres forbehandling, forsedimentering og slamlagring i en og samme tank. Dette
kan være plassbygd betong eller prefabrikkert i glassfiberarmert plast. En slamavskiller vil
fjerne både sand, flytestoffer og sedimenterbare stoffer. På grunn av at den ikke er
avhengig av maskinelle innretninger, vil den være driftssikker og ha mindre tilsynsbehov
enn et silanlegg. En slamavskiller betegnes som en renseinnretning basert på
diskontinuerling (tidvis) uttak av slam.
Slike anlegg har også enkel eller ingen forbehandling og benyttes hovedsakelig ved
relativt små anlegg. Det er denne type anlegg som er etablert på alle kommunale utslipp i
Sistranda.
Sedimenteringsforholdene i slamavskillere er i utgangspunktet dårlig sammenlignet med
et riktig utformet sedimenteringsbasseng. De dårlige sedimeneringsforholdene har flere
årsaker. Hovedårsaken er trolig at sedimentering foregår i samme kammer. I ferskt slam
som lagres vil det raskt oppstå anaerob nedbrytning. Nedbrytningen vil frigjøre gass som
trekker med seg bunnslam opp til overflaten, hvoretter slammet synker ned igjen.
Slamavskilleren har også en noe forenklet hydraulisk utforming med et inn- og
utløpsarrangement som øker risikoen for kortslutningsstrømmer.
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På grunn av at inn- og utløp er konsentrert i enkelte punkter kan det være fare for at det
oppstår kortslutningsstrømmer slik at oppholdstiden kan bli for liten.
Prinsippløsning for slamavskilleren
Slamavskilleren er delt inn i 3 kammer for å hindre slamflukt grunnet slam som flyter opp i
forbindelse med gass fra anaerob nedbrytning. I slamavskillerens 1. kammer skal det
være plass til lagring av slam, slik at 1. kammer burde være dypere enn 2. og 3. kammer.
Av hensyn til byggingen har det vært vanlig å ha samme nivå på bunnplaten i alle
kamrene.
Silanlegg
Det finnes en rekke utforminger av siler – både finsiler og grovsiler. Det skilles mellom
stasjonære spaltesiler, stasjonære rørsiler, roterende trommelsiler, roterende skivesiler
og roterende båndsiler.
Følgende faktorer er erfaringsmessig viktig for renseresultatet:


sammensetning av avløpsvannet



silflatens lysåpning (maskevidde)



tilrettelegging for dannelse av “filtermatte“



graden av forbehandling av vannet



graden av mekanisk påvirking på separate slampartikler på silflaten



silens dimensjonering, konstruksjon og driftsmåte

Sammensetning av avløpsvannet.
Partilkkelstørrelsesfordeling i avløpsvannet som skal renses er av svært avgjørende
betydning for muligheten til å klare primærrensekravet. Fordelingen vil kunne variere fra
sted til sted, fra et tidspunkt til et annet over året og fra ett tidspunkt til et annet over
døgnet.
Silflatens lysåpning, maskevidde
De erfaringer som foreligger, tyder på at silåpningen bør være <0,5 mm for at man skal
kunne klare primærrensekravet under normale forhold.
Tilrettelegging for dannelse av “filtermatte” på silflaten
Erfaringer viser at et silanlegg vil være svært avhengig av i hvilken grad det er lagt til rette
for at det dannes “filtermatte” på silflaten. En “filtermatte” vil virke som et “påleggsfilter”
av slam som vil separere slampartikler av en størrelse som ellers (i en ren silflate) ikke vil
bli separert. Følgende forhold er viktig for å få etablert “filtermatte”:


Bevegelse av silflaten i forhold til vannet

Graden av forbehandling av vannet
Forbehandling kan påvirke på resultatet ved finsiling på to måter:
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Fjerning av større partikler gjennom eksempelvis grovsiling kan redusere
muligheten til dannelse av en filtermatte på silflaten slik at renseresultatet
forverres.



Koagulering (ved tilsetting av koagulant) kan føre til flokkulering av små partikler
til større – disse lar seg deretter separeres ved siling slik at renseresultatet vil
kunne forbedres.

Graden av mekanisk påvirking på separate slampartikler på silflaten
Skånsom behandling av separert masse påvirker graden av knusing av partikler, tetting
og renhold av silflaten samt partikkeltap gjennom siloverflaten.
Silens dimensjonering, konstruksjon og driftsmåte
Dette er avhengig av faktorer som:

3.2



silflatens lysåpning



hydraulisk belastning/filterhastighet



silflatens posisjon i forhold til det tilførte vannet



silflatens bevegelse i forhold til vannet

Løsning med videreføring med samme type slamavskillere som dagens anlegg for
Sistranda (slamavskillere og slamlagring i samme tank)
Ulempen med tradisjonelt utformede slamavskillere med slamlageret i første kammer er
blant annet risiko for slamflukt med utvasking av slam ved høy vannføring, utvikling av
gass i slamfasen som medfører flyteslam og risiko for slamflukt. Slamtømming er
krevende da slammet lagres sammen med vannfasen.
På grunn av tidvis tilførsel av fremmedvann til slamavskillerne må det antas at det vil
oppstå slamflukt som ender ut i sjøen via utslippsledningene. Utslippsledningene varierer
i lengde. Den lengste utslippsledningen på Sistranda er fra området ved sentrum, er ca
340 m lang, og har et antatt utslippsdyp på 15 m. Den korteste ledningen fra området er
ca 125 m lang, og har ukjent utslippsdybde.
Dersom det i fremtiden skal opprettholdes samme plassering av slamavskillere nær
bebyggelse, må det forventes at luktproblematikk vil kunne oppstå i nærmiljøet.
Likeledes kan det forventes at det også kan oppstå kortslutningsstrømmer og at slam kan
videreføres ut i sjøen.
Det vil miljømessig være en dårlig løsning å ha slike anlegg plassert like ved bebyggelse.
Det vil også være ulemper i forbindelse med drift. Slamtømming vil nødvendigvis måtte
utføres minst en gang i året.

5 (13)
VEDLEGG A: KOST-/NYTTEVURDERING SISTRANDA
14.09.2016
SW ECO NORGE AS

3.3

Løsning med en stor slamavskiller med eget slamlager for Sistanda
Slamavskillere med eget slamlager er et konsept utviklet på slutten av 1990-tallet og tidlig
2000-tallet. Denne type anlegg er hovedsakelig beregnet for dimensjoner over 1000 pe.
Konseptet med slamavskiller med eget slamlager vil kunne fjerne problemene nevnt i
avsnitt 3.2.
Det finnes svært få kjente analysedata fra store slamavskillere med eksternt slamlager.
For de anleggene som det finnes analysedata fra, fremgår det at for suspendert stoff vil
anleggene oppfylle primærrensekravet. Det er mer uklart om kravet til organisk stoff vil
oppfylles.
Dersom det er aktuelt å etablere en stor slamavskiller med eget slamlager, vil det være
mest aktuelt å plassere denne utenfor sentrumsområdet. Det foreslås å legge et slikt
anlegg ved Starrberget slik som foreslått for silanlegget.
Det vil da være nødvendig med etablering av pumpestasjoner og avskjærende ledninger
for overføring av avløpsvann til slamavskilleren slik som for et eventuelt silanlegg. Figur 1
viser prinsipp av slamavskiller med slamlager.

Figur 1. Prinsipp slamavskiller med slamlager

6 (13)
VEDLEGG A: KOST-/NYTTEVURDERING SISTR ANDA
14.09.2016
SW ECO NORGE AS

3.4

Løsning med silanlegg for Sistranda
Sweco har tidligere (rapport datert 15.12.2015, i Vedlegg E) sett på en skisseløsning med
silanlegg for Sistranda.
Det ble da tatt utgangspunkt i en løsning med roterende båndfilter som blant annet
leveres av Salsnes Filter. Firma opplyser at de rensekravene som foreligger (fjerning av
20 % SS) ikke vil være noe problem. De fleste anlegg som firma har levert har en
renseeffekt mellom 40 % og 60 % SS. Silanlegget er dimensjonert for 3650 pe.
Anleggets hovedkomponenter er følgende:
- Innløpskasse i syrefast stål
-

Overløp fra filtre til utløpskasse

-

Omløpssiler. Det er påmontert overløp på innløpskasse. Ved nedstengning av
ventiler på siler går vann nivå opp i innløpskasse og derfra i overløp. Ingen ventil
nødvendig.

-

Integrert avvanning i siler

-

Transport av slam til container ved gravitasjon

-

Mengdemåler på innløpsrør

-

Internpumpestasjon komplett

-

Pneumatiske ventiler for styring av prosessen

-

Siler av typen SF4000 i kasser av syrefast stål

-

Sentral sterke avvanningsenheter. Gir 40% TS (tørrstoff)

-

Luft med blåsemaskiner

-

Trykkluft (med kompressorer)

-

Automatikktavle med PLS for hele anlegget

-

Container på vogn

Som nevnt i Vedlegg E er de anlegg som Salsnes Filter leverer, representative
kostnadsmessig for denne type anlegg.
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4

Drøfting av ulike elementer som vil påvirke valg av type anlegg og
kostnader for ulike tiltak
Det er vurdert følgende forslag for fremtidig avløpsløsninger for Sistranda:


Beholde dagens system med flere slamavskillere spredt på Sistranda, oppgradert
for å oppnå nødvending kapasitet.



Bygge avskjærende ledninger og overføre avløp til en felles slamavskiller med
separate slamlager.



Bygge avskjærende ledninger og overføre avløp til ett felles silanlegg.

Det vil være relativt store forskjeller i kostnader mellom det første alternativet og de to
andre, ettersom de medfører bygging av avskjærende ledninger, pumpeledninger og
pumpestajonener for å overføre avløpet til fellesanlegget.
Uavhengig av hvilken løsning som velges vil det måtte foretas sanering av eksisterende
avløpsledninger og avløpskummer, før videreføring til slamavskillere eller til avskjærende
ledninger.
Entreprenørpriser for saneringsarbeid er basert delvis på enhetspriser mottatt fra Frøya
kommune, men også erfaringspriser for tilsvarende anlegg. For å beregne
prosjektkostnader er alle entreprenørpriser tillagt 40% for hhv. rigg, planlegging,
byggeledelse og uforutsette kostnader.
4.1

Oppgradering slamavskillere og utslippsanlegg
Tekniske løsninger
Tabell 1 viser spesifiserte prosjektkostnader: De tekniske løsninger for slamavskillere vil
være etablering av prefabrikerte slamavskillere i glassfiberarmert polyester eller i PEmateriale. Disse må dimensjoneres for maksimal tilrenning. Der utslippsledninger må
etableres, skal disse avsluttes i sjøen i tilstrekkelig lengde slik at de havner utenfor
“mindre sårbart område” (se Vedlegg G, resipientanalyse). Det må påses at
utslippspunket i sjøen blir dypt nok og at avløpsvannet blir innlagret i sjøvannet på best
mulig måte.
Utslippskvalitet
Det må forventes at kvaliteten på utslippsvannet etter slamavskilleren vil være ujevn og i
perioder ikke holde rensekravene. Slamflukt kan ikke utelukkes. Dette kan være visuelt
sjenerende og følge havstrømmer tilbake til strandssonen og skape uønsket algevekst.
I tillegg til dette scenarioet kan det oppstå overløp. Det bør være bypass/overløp på
utslippsanleggene, som trer i kraft hvis utslippsledningen skulle gå tett og/eller at
vannføring til slamavskiller av en eller annen grunn skulle bli større enn kapasiteten for
slamavskilleren. Utløpene fra overløpsledning ender vanligvis like under lavvannsnivået,
og vil inneholde råkloakk.
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Miljøforhold
Lokalisering av slamavskillere nær inntil eksisterende bebyggelse er uheldig på grunn av
luktproblematikk som vil kunne oppstå. Drift av anleggene (slamtømming) vil være
negativt for nærmiljøet grunnet sannsynlighet for luktproblematikk og algevekst i
strandssonen.
Fleksibilitet
En slamavskiller er lite egnet for senere tiltak som kan forbedre rensegraden. Det må
foretas relativt store investeringer, som for eksempel etablering av flokkuleringsanlegg
med utvidelse med flere slamtanker osv.
Kostnader
For slamavskillere er det innhentet budsjettpris på levering og montering (entreprenørkostnader) av slamavskillere til Sistranda. For alle grunnarbeider er det brukt
erfaringspriser (entreprenørpriser) for tilsvarende anlegg. Entreprenørpris for
pumpestasjon er erfaringspriser.
Alle entreprenørkostnader er i tillegg økt med 40%. Tillegget omfatter:


rigging



planlegging og prosjektledelse



byggeledelse



uforutsett

Total kostnader = entreprenørkostnader + 40 % er definert som prosjektkostnader.
Element

Prosjektkostnad

Sanering eksisterende avløpsanlegg

Kr 10.931.000

Ledningsanlegg og pumpestasjon for Siholmen

Kr 2.441.000

Slamavskillere (Sistranda 1, Rabben 2 og Beinskardet)

Kr 6.918.000

Sum kostnader (eks avgift)

Kr 20.290.000

Tabell 1. Prosjektkostnad for oppgradering av slamavskillere og utslippsanlegg
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4.2

Avskjærende ledninger og en felles slamavskiller med eget slamlager og
utslippsledning
Tekniske løsninger
De tekniske løsninger vil gå ut på følgende:


Avskjærende selvfallsledninger for spillvann



Pumpestasjoner og pumpeledninger for overføring av spillvann til felles
slamavskiller for hele Sistrandaområdet (Siholmen i nord til Starrberget i sør)



Prefabrikkert slamavskiller i glassfiberarmert polyester samt slamlager i samme
material, inkludert nødvendige overbygg



Ny utslippsledning fra Starrberget

Utslippskvalitet
Utforming med separat slamlager vil reduserer risikoen for slamflukt betydelig.
Slamavskiller med slamlager er basert på et konsept hvor en tar utgangspunkt i
tradisjonell dimensjoneringsteori for sedimenteringsbassenger. Det gjøres skjønnsmessig
økning av oppholdstid, dvs. redusert overflatebelastning for å ta hensyn til forenklet utløp
og forenklet slamoverføring, sammenlignet med et tradisjonelt utformet sedimenteringsbasseng. En slik økning av oppholdstiden har som målsetning å oppnå samme
renseeffekt som et tradisjonelt sedimenteringsbasseng. Ved behov kan løsningen
inkludere kjemisk felling som kan øke renseeffekten ytterligere.
Miljøforhold
Ved å overføre avløpsvannet bort fra bebygde områder og sårbare resipientforhold
sentralt på Sistranda, vil en oppnå en betydelig forbedring av miljøforholdene i forhold til
løsningen i avsnitt 4.1.
Nye pumpestasjoner må etableres med nødoverløp. Nødoverløp føres til eksisterende
utslippsledninger der disse kan benyttes. Nødoverløp vil bare skje ved f.eks utfall av
nettspenning til pumper og ved eventuelle feil på pumpeanlegget. Det er mulig å unngå
pumpestopp ved nettutfall, ved å etablere reservestrømsanlegg som automatisk trer i
kraft ved nettutfall. Lukt fra pumpestasjoner kan forekomme og det bør vurderes
etablering av filter på ventilasjon som kan redusere dette problemet.
Fleksibilitet
Som nevnt er det mulig å oppgradere anlegget med kjemisk felling dersom det skulle
være behov for øke renseeffekten.
Driftsforhold
For å ha kontroll på pumpeanleggene og renseanlegget er det en stor fordel å få
alarmdata fra disse anleggene over på et sentralt driftskontrollanlegg hvor en har
døgnkontinuerlig vakt.
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Kostnader
Kostnader for avskjærende ledningsanlegg og pumpestasjoner er noe justert i forhold til
det som tidligere er utarbeidet i egen utredning/skisseløsning for Silanlegg Starrberget, se
Vedlegg E. Kostnadsberegningene er gitt i Vedlegg D.
Entreprenørkostnader for slamavskiller med slamlager er basert på delsum fra
kostnadsberegning Stord vann og avløp KF fra august 2014 for et anlegg for 2500 pe.
Denne summen, kr 10,25 mill er indeksregulert til mai 2016 og er i tillegg økt med omlag
20 % som følge av at det for Sistranda skal beregnes avløp for 3.650 pe.
Entreprenørkostnader for avskjærende ledningsanlegg (grøfter, ledninger og kummer) er
basert på priser mottatt fra Frøya kommune høsten 2015, samt noen tilsvarende anlegg
som Sweco har utført tidligere. Entreprenørkostnader for pumpestasjoner og
utslippsledninger er basert på erfaringspriser som Sweco har fra tidligere anlegg. Alle
entreprenørkostnader er i tillegg økt med 40%, som beskrevet i avsnitt 4.1
Tabell 2 viser spesifiserte prosjektkostnader.
Element

Prosjektkostnad

Sanering eksisterende avløpsanlegg

Kr 10.931.000

Avskjærende ledningsanlegg Sistranda inkludert ledningsanlegg og pumpestasjon for Siholmen

Kr 11.009.000

Slamavskiller med slamlager og utslippsledning

Kr 18.010.000

Sum kostnader (eks avgift)

Kr 40.040.000

Tabell 2. Prosjektkostnad for slamasviller med slamlager og avskjærende ledning

4.3

Avskjærende ledninger og ett felles silanlegg og utslippsledning
Teknisk løsning
Teknisk løsning vil gå ut på følgende:


Avskjærende selvfallsledninger for spillvann



Pumpestasjoner og pumpeledninger for overføring av spillvann til felles silanlegg
for hele Sistrandaområdet, fra Siholmen i nord til Starrberget i sør



Etablere silanlegg ved Starrberget



Ny utslippsledning fra Starrberget

Utslippskvalitet
Ved normal drift av silanlegget vil utslippskvaliteten på avløpsvannet kontinuerlig være
stabil og overholde utslippskravene til kommunalt avløpsvann
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Miljøforhold
Når det gjelder miljøforhold vil det samme være gjeldende som det som er nevnt i avsnitt
0.
Fleksibilitet
Muligheten er til stede for å evt ytterligere rense vannet gjennom flokkulering – tilsetting
av koagulant.
Driftsforhold
I likhet med avsnitt 0 er det viktig å ha kontroll på pumpeanleggene og renseanlegget ved
å få alarmdata fra disse anleggene over på et sentralt driftskontrollanlegg hvor en har
døgnkontinuerlig vakt.
Kostnader
Kostnader for avskjærende ledningsanlegg og pumpestasjoner er noe justert i forhold til
det som tidligere er utarbeidet i egen utredning/skisseløsning for Silanlegg Starrberget, se
Vedlegg E. Kostnadsberegningene er gitt i Vedlegg D.
Det legges til grunn at det kun bygges en ny nødoverløpsledning for den ene
pumpestasjonen som ikke plasseres ved eksisterende utslippsledning.
Pris for silanlegg (entreprenørkostnader) er basert på innhentet budsjettpris fra firma
Salsnes Filter AS. Entreprenørkostnader for bygningsmessig, el.installasjoner og VVSutrustning er erfaringspriser som Sweco har for tilsvarende bygninger, indeksjustert til
november 2015. Entreprenørkostnader for avskjærende ledningsanlegg og
pumpestasjoner er som i 0. Alle entreprenørkostnader er i tillegg økt med 40%, som
beskrevet i avsnitt 4.1
Tabell 3 viser spesifiserte prosjektkostnader.
Element

Prosjektkostnad

Sanering eksisterende avløpsanlegg

Kr 10.931.000

Avskjærende ledningsanlegg Sistranda inkludert
ledningsanlegg og pumpestajon for Siholmen
Silanlegg og utslippsledning

Kr 11.009.000
Kr 18.700.000

Sum kostnader ( eks avgift )

Kr 40.640.000

Tabell 3. Prosjektkostnad silanlegg med avskjærende ledning
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5

Anbefaling av fremtidig avløpsløsning for Sistranda
Kunnskaper om miljøforhold vedr. eksisterende anlegg bør vektlegges høyt når valg av
fremtidig avløpsløsning skal tas. Det er lite data om eksisterende omfang av algevekst i
strandssonen. Det er også lite data om bunnfauna på sjøbunnen utenfor Sistranda. I
hovedplanen er det imidertid redegjort for at det i området er ønskelig at forholdene er
lagt til rette for:


bading



rekreasjon



fiske



akvakultur

Velges det å beholde dagens løsning, men med å oppgradere eksisterende
slamavskillere, vil ovennenvte mulighet begrenset og kanskje ikke kunne gjennomføres.
Det anbefales at avløpsrensenlegg flyttes bort fra de bebygde områder og det bygges et
felles renseanlegg for hele Sistranda. Anlegget kan eksempelsvis plasseres ved
Starrberget.
Det er lite dokumenterte kunnskaper om renseresultatet for store slamavskillere med
separate slamlager. Dette må også vektlegges når valg av type primærrenseanlegg skal
velges.
Med bakgrunn i nåværende kunnskap for området Sistranda anbefales det følgende
avløpsløning for Sistranda:


Sanering eksisterende avløpsanlegg



Utbygging av avskjærende avløpsledninger



Etablering av pumpestasjoner og pumpeledninger for overføring til ett felles
silanlegg



Bygging av et felles silanlegg ved eksempelvis Starrberget



Etablering av ny utslippsledning for utslipp etter silanlegget

Prosjektkostnad for anbefalt løsning: kr 40.640.000 (eks avgift)
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Sweco
Dronningens gt 52/54
Box 714
NO 8509 Narvik, Norge
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Sweco Norge AS
Org.nr: 967032271
Hovedkontor: Oslo

Svein Eriksen

Mobil +47 415 67 474
Svein.Eriksen@sweco.no

Sammendrag
Med bakgrunn i nåværende kunnskap for området Hamarvik, anbefales følgende
avløpsløsning:


Sanering eksisterende avløpsanlegg



Utbygging av avskjærende avløpsledninger



Etablering av pumpestasjoner og pumpeledninger for overføring til ett felles
silanlegg



Bygging av et felles silanlegg ved Hamarvik 1



Ny utslippsledning i Kjevika

Prosjektkostnad for anbefalt løsning: kr 29.352.000 (eks avgift)

Sweco
Dronningens gt 52/54
Box 714
NO 8509 Narvik, Norge
Telefonnummer +47 76 965680
www.sweco.no

Sweco Norge AS
Org.nr: 967032271
Hovedkontor: Oslo

Svein Eriksen

Mobil +47 415 67 474
Svein.Eriksen@sweco.no
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1

Innledning
I forbindelse med utarbeiding av hovedplan avløp for Frøya kommune skal det utføres
kost-/nyttevurdering i de tilfeller der det kan være aktuelt å endre på dagens forhold og
vurdere alternative avløpsløsninger. I dette vedlegget er det sett på kostnadsomfang ved
å etablere et nytt renseanlegg i Hamarvik, sammenlignet med å bytte ut de eksisterende
slamavskillerne.

2

Problemstilling

2.1

Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse
Som nevnt i hovedplanens kapittel 2.4. er kravet til utslipp i Frøya kommune hjemlet i §
13-8. Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og
vedtak fattet i medhold av §13-2 I forskriften følges.
Foruten kravene i §13-8 er det verdt å merke seg følgende i §13-12 (prøvetaking):
Den ansvarlige for renseanlegget skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann.
Når prøver tas, skal tilført vannmengde måles og registreres.
Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av automatisk,
mengdeproporsjonalt eller tidsproporsjonalt prøvetakingssystem.
Det skal tas døgnblandeprøver når prøven skal analyseres for BOF 5. Det skal tas døgneller ukeblandeprøver når prøven analysers for SS eller tot-P. Det skal minst tas følgende
antall prøver:
a) 6 prøver per år fra avløpsanlegg under 1000 pe
b) 12 prøver per år fra avløpsanlegg større enn eller lik 1000 pe.

2.2

Generelt for Hamarvik
Avløpsområdet som skal vurderes i dette vedlegget er utredet i hovedplanens kapittel 3.5
og 3.6, og inkluderer tre slamavskillere og fire pumpestasjoner. Det er også en privat
slamavskiller tilknyttet industriområdet som ikke er befart eller hensyntatt i denne
hovedplanen.
Avløpsnettet i området er lagt i flere omganger og er derfor av varierende kvalitet. Det
veksler mellom nylagte rennekummer og gamle bunnløse betongkummer med høy
grunnvannstand. Det fører til at avløpsvannet tidvis inneholder mye fremmedvann, og at
eksisterende slamavskillere er overbelastet. Dette leder igjen til slamflukt og føring av
slam til resipient (sjøen).
På Hamarvik er to av de tre slamavskillerne i så dårlig stand at disse må oppgraderes om
silanlegg ikke bygges.
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Disse anleggene er:


Slamavskiller Hamarvik 1: Behandler ca 460 pe. Det er en jevn strøm av
fremmedvann i innløpet. Anlegget er gammelt og befaring i utløpskum viser mye
avfall og slam som muligens føres til resipient.



Slamavskiller Hamarvik 2: Behandler ca 300 pe. Inspeksjonslukene er usikret og
funksjonen er svært dårlig, med mye avfall fra sykehjem (skjokoladepapir,
bandasjer m.m.) i utløpskammeret som muligens føres til resipient.

Slamavskilleren på Nabeita er av nyere dato og god kvalitet.

2.3

Resipientforhold ved Hamarvik
Det er foretatt en enkel resipientvurdering for ulike områder på Frøya, som er gitt i
Vedlegg G.
I sårbarhetsanalysene er miljøkarakteristikk som dybde, terskler, tidevann, strømforhold
og eksponering tatt med i vurderingene. Resipientene er delt inn i tre kategorier;


meget sårbar (rød markering)



sårbar (oransje markering)



mindre sårbar (gul markering)

For Hamarvik viser kartdata at resipienten er «meget sårbar» inne i selve Hamarvikbukta,
Hammarvågen. Videre utover viser kartdata et «sårbart» strekk i Kjevika og i en stripe på
om lag 100 meter. Fra 100 til 300 meter er resipienten «mindre sårbar».
Det er registrert både kamskjellforekomster og skjellsandforekomster på Hamarvik. Det er
ikke foretatt analyser av bunnfauna på sjøbunnen.
Fra den private industrislamavskilleren er det antatt ca 100 pe belastning til resipient. I de
to andre utslippspunktene er eksistrende belastning beregnet til å være ca 460 pe i
Kjevika (fra Hamarvik 1) og ca 590 pe ved Hamarvik 2 (slamavskiller inkludert spredt
avløp i området). Grunnlagt for antall pe er vist i Vedlegg F.
Det er tidligere utført en beregning av belastningen i antall pe for Hamarvik. I etterkant
har antatt pe-belastning per boenhet økt fra 2,67 til 3,5 pe, samt at slamavskilleren
Hamarvik 2 ønskes overført til nytt silanlegg ved pumping.
Dette fører til et nytt grunnlag på 1565 pe.
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3

Vurdering av ulike typer avløprenseanlegg

3.1

Primærrenseanlegg (mekanisk rensing)
Mekanisk rensing (også kalt primærrensing) handler om å separere slampartikler fra
avløpsvannet for derigjennom å fjerne en viss mengde suspendert stoff (SS) og biologisk
oksygenforbruk/organisk stoff (BOD5). Primærrensing benyttes vanligvis som
forbehandling foran biologiske og kjemiske renseprosesser, men kan også brukes som
eneste rensemetode dersom en har meget gode sjøresipienter.
Primærrenseanlegg har tradisjonelt vært basert på sedimentering som da etterfølger
forbehandling. I de senere år har fokus i langt sterkere grad vært rettet mot siling som en
aktuell metode for å oppnå primærrensekravet.
Når primærrensing benyttes som eneste rensemetode, forutsettes det i forurensningsforskriften at man oppnår minst 50% fjerning av SS og 20% fjerning av BOD5.
For slamavskillere kan det forventes følgende renseeffekter / forventet reduksjon av:


BOD5, 20 -30 %



SS, 40 – 50%

Dagens silanlegg som er på markedet vil kunne oppnå en forventet renseeffekt
tilsvarende slamavskiller, men sannsynligvis betydelig bedre.
Slamavskillere
Slamavskillere benyttes normalt for små anlegg (<1000 pe). I en slamavskiller
kombineres forbehandling, forsedimentering og slamlagring i en og samme tank. Dette
kan være plassbygd betong eller prefabrikkert i glassfiberarmert plast. En slamavskiller vil
fjerne både sand, flytestoffer og sedimenterbare stoffer. På grunn av at den ikke er
avhengig av maskinelle innretninger, vil den være driftssikker og ha mindre tilsynsbehov
enn et silanlegg. En slamavskiller betegnes som en renseinnretning basert på
diskontinuerling (tidvis) uttak av slam.
Slike anlegg har også enkel eller ingen forbehandling og benyttes hovedsakelig ved
relativt små anlegg. Det er denne type anlegg som er etablert på alle kommunale utslipp i
Sistranda.
Sedimenteringsforholdene i slamavskillere er i utgangspunktet dårlig sammenlignet med
et riktig utformet sedimenteringsbasseng. De dårlige sedimeneringsforholdene har flere
årsaker. Hovedårsaken er trolig at sedimentering foregår i samme kammer. I ferskt slam
som lagres vil det raskt oppstå anaerob nedbrytning. Nedbrytningen vil frigjøre gass som
trekker med seg bunnslam opp til overflaten, hvoretter slammet synker ned igjen.
Slamavskilleren har også en noe forenklet hydraulisk utforming med et inn- og
utløpsarrangement som øker risikoen for kortslutningsstrømmer.
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På grunn av at inn- og utløp er konsentrert i enkelte punkter kan det være fare for at det
oppstår kortslutningsstrømmer slik at oppholdstiden kan bli for liten.
Prinsippløsning for slamavskilleren
Slamavskilleren er delt inn i 3 kammer for å hindre slamflukt grunnet slam som flyter opp i
forbindelse med gass fra anaerob nedbrytning. I slamavskillerens 1. kammer skal det
være plass til lagring av slam, slik at 1. kammer burde være dypere enn 2. og 3. kammer.
Av hensyn til byggingen har det vært vanlig å ha samme nivå på bunnplaten i alle
kamrene.
Silanlegg
Det finnes en rekke utforminger av siler – både finsiler og grovsiler. Det skilles mellom
stasjonære spaltesiler, stasjonære rørsiler, roterende trommelsiler, roterende skivesiler
og roterende båndsiler.
Følgende faktorer er erfaringsmessig viktig for renseresultatet:


sammensetning av avløpsvannet



silflatens lysåpning (maskevidde)



tilrettelegging for dannelse av “filtermatte“



graden av forbehandling av vannet



graden av mekanisk påvirking på separate slampartikler på silflaten



silens dimensjonering, konstruksjon og driftsmåte

Sammensetning av avløpsvannet.
Partilkkelstørrelsesfordeling i avløpsvannet som skal renses er av svært avgjørende
betydning for muligheten til å klare primærrensekravet. Fordelingen vil kunne variere fra
sted til sted, fra et tidspunkt til et annet over året og fra ett tidspunkt til et annet over
døgnet.
Silflatens lysåpning, maskevidde
De erfaringer som foreligger, tyder på at silåpningen bør være <0,5 mm for at man skal
kunne klare primærrensekravet under normale forhold.
Tilrettelegging for dannelse av “filtermatte” på silflaten
Erfaringer viser at et silanlegg vil være svært avhengig av i hvilken grad det er lagt til rette
for at det dannes “filtermatte” på silflaten. En “filtermatte” vil virke som et “påleggsfilter”
av slam som vil separere slampartikler av en størrelse som ellers (i en ren silflate) ikke vil
bli separert. Følgende forhold er viktig for å få etablert “filtermatte”:


Bevegelse av silflaten i forhold til vannet

Graden av forbehandling av vannet
Forbehandling kan påvirke på resultatet ved finsiling på to måter:
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Fjerning av større partikler gjennom eksempelvis grovsiling kan redusere
muligheten til dannelse av en filtermatte på silflaten slik at renseresultatet
forverres.



Koagulering (ved tilsetting av koagulant) kan føre til flokkulering av små partikler
til større – disse lar seg deretter separeres ved siling slik at renseresultatet vil
kunne forbedres.

Graden av mekanisk påvirking på separate slampartikler på silflaten
Skånsom behandling av separert masse påvirker graden av knusing av partikler, tetting
og renhold av silflaten samt partikkeltap gjennom siloverflaten.
Silens dimensjonering, konstruksjon og driftsmåte
Dette er avhengig av faktorer som:

3.2



silflatens lysåpning



hydraulisk belastning/filterhastighet



silflatens posisjon i forhold til det tilførte vannet



silflatens bevegelse i forhold til vannet

Silanlegg
Dagens silanlegg som er på markedet vil kunne oppnå en forventet renseeffekt
tilsvarende slamavskiller, men sannsynligvis betydelig bedre.

3.3

Løsning med videreføring av slamavskillere tilsvarende dagens løsning
Det er lagt til grunn oppgradering av de to slamavskillerne Hamarvik 1 og 2 samt
utbedring av utslippsledninger. I tillegg er det tatt med sanering av eksisterende nett for å
unngå inntrenging av fremmedvann.
Ulempen med tradisjonelt utformede slamavskillere med slamlageret i første kammer er
blant annet risiko for slamflukt med utvasking av slam ved høy vannføring, utvikling av
gass i slamfasen som medfører flyteslam og risiko for slamflukt. Slamtømming er
krevende da slammet lagres sammen med vannfasen.
På grunn av tidvis tilførsel av fremmedvann til slamavskillerne må det antas at det vil
oppstå slamflukt som ender ut i sjøen via utslippsledningene. Utslippsledningene varierer
i lengde. Den lengste utslippsledningen på Sistranda er fra området ved sentrum, er ca
340 m lang, og har et antatt utslippsdyp på 15 m. Den korteste ledningen fra området er
ca 125 m lang, og har ukjent utslippsdybde.
Dersom det i fremtiden skal opprettholdes samme plassering av slamavskillere nær
bebyggelse, må det forventes at luktproblematikk vil kunne oppstå i nærmiljøet.
Likeledes kan det forventes at det også kan oppstå kortslutningsstrømmer og at slam kan
videreføres ut i sjøen.
5 (10)

VEDLEGG B: KOST-/NYTTEVURDERING HAMARVIK
14.09.2016
SW ECO NORGE AS

Det vil miljømessig være en dårlig løsning å ha slike anlegg plassert like ved bebyggelse.
Det vil også være ulemper i forbindelse med drift. Slamtømming vil nødvendigvis måtte
utføres minst en gang i året.
3.4

Løsning med nytt silanlegg på Hamarvik
Det er lagt til grunn ny pumpestasjon ved Hamarvik 2 for overføring av avløpsvann, samt
avskjærende ledning. I tillegg er det pumping av spredt utløp til nytt silanlegg, samt
sanering av eksisterende nett for å unngå inntrenging av fremmedvann.
Det er behov for en innløpspumpesump i silanlegget. Denne utføres som en grube under
bygget eller prefabrikert sump. Bygget bør ha 1,5 etasjer eller 2 etasjer slik at slammet
kan gå med selvfall inn i kontainere i 1.etasje av bygget. Dersom det velges bygg over 1
etasje må det etableres egen skrue (avvanningsskrue) for å få slammet opp i kontainer.
En annen følge av dette er økt behov for større grunnflate. Figur 1 viser en prisippskisse
for renseanlegg med Salsnesfilter.

Figur 1. Prinsipp renseanlegg med Saltnesfilter

Som vist på skissen er gruba med innløpspumpesumpen under bygget, kontainer i
1.etasje og selve silanlegget i 2.etasje. Anlegget består av følgende hovedkomponenter;
-

Innløpspumper tørroppstilte (3 stk)
Innløpsfordeling i syrefast stål 316L med DN 150 mm inn til hver sil.
Overløp fra filtre til utløp
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-

Overløp fra siler måles internt i sil ved hjelp av trykktransmitter som måler overløp på
terskel i fordelingskasse.
Transport av slam til kontainer ved skruer og gravitasjon.
Elektromagnetisk mengdemåler på innløpsrør.
Pneumatiske ventiler for styring av prosessen.
Siler av typen SF 2000 i kasser i syrefast stål 316 L med integrert avvanner
Luft med blåsemaskiner fra Kaeser AS
Trykkluft med kompressor fra Kaeser AS
Løfteutstyr
Automatikktavle med PLS for hele anlegget og kommunikasjon mot SD-anlegg
Slamkasser for storsekk og vogn (2 stk)

Lokalisering av silanlegget kan med fordel gjøres der slamavskilleren ligger i dag. Her er
mulig etablert tomt og alle avløpsledninger samles. Det vil være lite lukt ettersom
anlegget har luktfjerningsanlegg. Anlegget kan også flyttes til Kjevika, men dette vil kreve
økt investering knyttet til ny selvfallsledning fra kum der pumpeledning i dag avsluttes og
frem til ny lokalitet. I tillegg vil det bli behov for nye utslipps- og overløpsledninger.

4

Drøfting av ulike elementer som vil påvirke for valg av type anlegg som skal
velges og kostnader for ulike tiltak
Det er vurdert følgende forslag for fremtidig avløpsløsninger for Hamarvik:


Beholde dagens system med flere slamavskillere spredt på Hamarvik, oppgradert
for å oppnå nødvending kapasitet.



Overføre avløp fra Hamarvik 2 til nytt silanlegg i Hamarvik, ved eksisterende
slamavskiller.

Det vil være stor forskjell i kostnad mellom de to alternativene, ettersom det kreves at
pumpestasjonene Hamarvold 1 og 2 endrer pumperetning. I tillegg kreves det en ny
pumpestasjon der Hamarvik 2 er plassert i dag.
4.1

Oppgradering slamavskillere
Tekniske løsninger
De tekniske løsninger for slamavskillere vil være etablering av prefabrikerte
slamavskillere i glassfiberarmert polyester eller i PE-materiale. Disse må dimensjoneres
for maksimal tilrenning. Der utslippsledninger må etableres, skal disse avsluttes i sjøen i
tilstrekkelig lengde slik at de havner utenfor “mindre sårbart område” (se Vedlegg G,
resipientanalyse). Det må påses at utslippspunket i sjøen blir dypt nok og at
avløpsvannet blir innlagret i sjøvannet på best mulig måte.
Det legges til grunn en ny pumpestasjon på Hamarvik for å ta opp spredt avløp. Det
legges også til grunn at de to utslippsledningene fornyes.
Utslippskvalitet
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Det må forventes at kvaliteten på utslippsvannet etter slamavskilleren vil være ujevn og i
perioder ikke holde rensekravene. Slamflukt kan ikke utelukkes. Dette kan være visuelt
sjenerende og følge havstrømmer tilbake til strandssonen og skape uønsket algevekst.
I tillegg til dette scenarioet kan det oppstå overløp. Det bør være bypass/overløp på
utslippsanleggene, som trer i kraft hvis utslippsledningen skulle gå tett og/eller at
vannføring til slamavskiller av en eller annen grunn skulle bli større enn kapasiteten for
slamavskilleren. Utløpene fra overløpsledning ender vanligvis like under lavvannsnivået,
og vil inneholde råkloakk.
Miljøforhold
Lokalisering av slamavskillere nær inntil eksisterende bebyggelse er uheldig på grunn av
luktproblematikk som vil kunne oppstå. Drift av anleggene (slamtømming) vil være
negativt for nærmiljøet grunnet sannsynlighet for luktproblematikk. Algevekst i
strandssonen kan oppstå.
Fleksibilitet
En slamavskiller er lite egnet for senere tiltak som kan forbedre rensegraden. Det må
foretas relativt store investeringer, som for eksempel etablering av flokkuleringsanlegg
med utvidelse med flere slamtanker osv.
Kostnader
For slamavskillere er det innhentet budsjettpris på levering og montering (entreprenørkostnader) av slamavskillere til Hamarvik. For alle grunnarbeider er det brukt
erfaringspriser (entreprenørpriser) for tilsvarende anlegg. Entreprenørpris for
pumpestasjon er erfaringspriser. For beregning av prosjektkostnader er entreprenørpriser
tillagt 40%.
Tabell 1 viser spesifiserte prosjektkostnader.
Element

Prosjektkostnad

Sanering eksisterende nett

Kr 6.032.000

Avskjærende ledning inkludert en pumpestasjon

Kr 5.118.000

Utskiftning slamavskiller Hamarvik 1 med avlastningsplate

Kr 1.928.000

Utskiftning slamavskiller Hamarvik 2

Kr 2.131.000

Sum kostnader ( eks avgift )

Kr 15.209.000

Tabell 1. Prosjektkostnad utskiftning av slamavskillere

4.2

Silanlegg i Hamarvik
Tekniske løsninger
Teknisk løsning vil gå ut på følgende:
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Nye pumpeledninger fra pumpekummer i Hamarvik og overføringsledning mellom
Hamarvik 2 og 1



Ny pumpestasjon på Hamarvik 2 med gjenbruk av eksisterende utslippsledning
for nødoverløp. Reversering av pumpestasjoner Hamarvold 1 og 2



Etablere silanlegg ved Hamarvik



Ny utslippsledning i Kjevika

Utslippskvalitet
Ved normal drift av silanlegget vil utslippskvaliteten på avløpsvannet kontinuerlig være
stabil og overholde utslippskravene til kommunalt avløpsvann
Miljøforhold
Ved å overføre avløpsvannet bort fra bebygde områder og sårbare resipientforhold
sentralt på Sistranda, vil en oppnå en betydelig forbedring av miljøforholdene i forhold til
4.1. Ny pumpestasjon på Hamarvik 2 må etableres med nødoverløp, og det er tenkt
gjenbruk av utslippsledningen for Hamarvik 2.
Fleksibilitet
Muligheten er til stede for å evt ytterligere rense vannet gjennom flokkulering – tilsetting
av koagulant.
Driftsforhold
Det er det viktig å ha kontroll på pumpeanleggene og renseanlegget ved å få alarmdata
fra disse anleggene over på et sentralt driftskontrollanlegg hvor en har døgnkontinuerlig
vakt.
Kostnader
Kostnader under er gjort med grunnlag i lokalisering av silanlegg i Hammarvika. Det er
også tenkt at man her kan benytte eksisterende overløpsledning, ved evt. nødoverløp.
Kostnaden for å reversere de to pumpestasjonene Hamarvold 1 og 2 er ikke medtatt.
Tabell 2 viser spesifiserte prosjektkostnader.
Element

Prosjektkostnad

Sanering av eksisterende nett

Kr 6.032.000

Avskjærende ledning

Kr 5.627.000

Ny pumpestasjon Hamarvik 2

Kr 1.107.000

Nytt silanlegg Hamarvik

Kr 16.586.000

Sum kostnader (eks avgift)

Kr 29.352.000

Tabell 2. Prosjektkostnad for silanlegg med avskjærende ledning
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5

Anbefaling av fremtidig avløpsløsning for Hamarvik
Kunnskaper om miljøforhold vedr eksisterende anlegg bør vektlegges høyt når valg av
fremtidig avløpsløsning skal tas. Det er lite data om eksisterende omfang av algevekst i
strandssonen. Det er også lite data om bunnfauna på sjøbunnen utenfor Hamarvik.
Det anbefales at det bygges et silanlegg i Hamarvik, med ny utslippsledning i Kjevika.
Prosjektkostnad for anbefalt løsning: kr 29.352.000 (eks avgift)
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VEDLEGG C Handlingsplan
HANDLINGSPLAN
Prioriteringsnr. Sted
1 Sistranda alternativ 1 - Renseanlegg

1 Sistranda alternativ 2 - Slamavskillere

2 Hamarvik alternativ 1 - Renseanlegg

2 Hamarvik alternativ 2 - Slamavskillere

3 Nesset

4 Flatval 1

Beskrivelse av tiltak

Kostnad inkl. 40 % påslag Utførelsesår
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
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
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
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
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
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

VEDLEGG C Handlingsplan
Prioriteringsnr. Sted
5 Sula

Beskrivelse av tiltak
Sanering av eksisterende nett
Minirenseanlegg
Avskjærende ledning (inkl. pumpestasjon)
Totalt

6 Mausund
Sanering av eksisterende nett
Etablering av ny slamavskiller (inkl. utslippsledning)
Totalt
7 Dyrøya
Sanering av eksisterende nett
Utskiftning av eks. slamavskiller (inkl. ny utslippsledning)
Etablering av ny slamavskiller (inkl. utslippsledning)
Avskjærende ledning (inkl. pumpestasjoner)
Totalt
8 Dyrvik
Etablering av ny slamavskiller (inkl. utslippsledning)
Avskjærende ledning med pumpestasjon
Totalt
9 Nordskaget
Sanering av eksisterende nett
Utskiftning av slamavskiller v/ Nordskag skole
Utskiftning av slamavskiller v/ industriområdet
Avskjærende ledning
Totalt
10 Flatval 2
Utslippsledning
Pumpestasjon
Avskjærende ledning
Totalt

Kostnad med 40 % påslag Utførelsesår
2019
3 125 000
1 466 000
1 769 000
6 360 000
2020
1 864 000
1 886 000
3 750 000
2020
154 000
1 270 000
1 513 000
9 794 000
12 731 000
2020
1 683 000
6 136 000
7 819 000
2019
822 000
847 000
784 000
3 228 000
5 681 000
2020
717 000
1 106 000
756 000
2 579 000

Vedlegg D: Kostnadsberegninger

KOSTNADSBEREGNING
Oversikt regneark
Ark
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Forside
15.09.2016

Område
Enhetspriser
Sistranda sanering
Sistranda alt. 1. Silanlegg
Sistranda alt. 2. Slamavskillere
Sistranda renseanlegg (Starrberget)
Hamarvik sanering
Hamarvik alt. 1. Silanlegg
Hamarvil alt. 2. Slamavskillere
Flatval
Nesset
Dyrvik
Dyrøya
Nordskaget
Mausund
Sula
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Vedlegg D: Kostnadsberegninger

Enhetspriser
Grunnlag for kostnadsberegninger
Post

kr/lm (stk)

Rør
SP selvfallsledning, PVC Ø160
SP selvfallsledning, PVC Ø200
SP selvfallsledning, PVC Ø250
SP pumpeledning, PE Ø63
SP pumpeledning, PE Ø110
SP pumpeledning, PE Ø160

Anmerkning

160
160
240
75
105
225

Nødoverløp Ø250
Utslippsledning i sjø (*)
Kummer/Installasjoner
Spillvannskum
Overvannskum
Innløps/overløpskum pumpestasjon
Innløpskum renseanlegg
Slamavskiller (******)
Pumpestasjon
Grøfter
En ledning, løsmasser (**)
To ledninger, løsmasser (***)
Én ledning, fjell(****)
To ledninger, fjell (*****)

(*) Utslippsledning renseanlegg, PE200 SDR11
Post
Pris
PE-rør Ø200 SDR11
350
*)Legging
450
*)Belastning
253
Sum, netto
1053
Rigg, 10%
105
Sum inkl rigg
1158
(**) Grøftekostnad én ledning (løsmasser)
Post
Pris
Graving
400
Fundament
200
Sidefylling
150
Støttelag
200
Gjenfylling
100
Sum eks rigg
1050
Rigg, 10%
105
Sum inkl rigg
1155

1000 Inkl. belastning med betonglodd
1158 Inkl. belastning med betonglodd

10 000
10 000
40 000
50 000

(**) Grøftekostnad to ledninger (løsmasser)
Post
Pris
Sum inkl. rigg
1400

Varierer
750000
1155
1400
1925
2333

(******) Slamavskiller
Sted
Dyrøya, I
Nordskaget (inkl. avlastningsplate)
Dyrøya, II
Dyrvik
Nesset
Hamarvik 2
Rabben 2
Beinskardet (inkl. avlastningsplate)
Hamarvik 1 (inkl. avlastningsplate)
Nordskaget. (v/ SalMar)
Sistranda 1
Flatval

Enhetspriser
15.09.2016

Ant. Pe

Volum m3
220
350
400
450
630
750
100
900
825
230
1800
1000

Antall tanker
55
61
70
79
110
131
28
157
145
55
315
175

Tømming pr år.
2
2
3
3
3
3
1
4
4
2
8
5

1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2

Pris tank levert øya
kr
156 000,00
kr
168 000,00
kr
204 000,00
kr
238 000,00
kr
312 000,00
kr
354 000,00
kr
90 000,00
kr
455 000,00
kr
420 000,00
kr
156 000,00
kr
910 000,00
kr
494 000,00
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(****) Grøftekostnad én ledning (sprenging 1m)
Post
Sprenging
Fundament
Sidefylling
Støttelag
Gjenfylling
Sum eks rigg
Rigg, till. 10%
Sum inkl rigg
(*****) Grøftekostnad to ledninger (sprenging 1m)
Post
Sum inkl. rigg
Minirenseanlegg
Element
Komplett prefabrikkert anlegg
Grunnarbeider og betongarbeider
Planlegging og rigg
Sum netto pris
Uforutsett, ca 30 %, beregnet netto pris
Sum prosjektkostnader

Pris

Anmerkning
1100
200
150
200
100
1750
175
1925

Pris

Anmerkning
2333

Pris eks mva
315000
125000
100000
540000
160000
700000 *

* i prisen er ikke frakt til stedet og fremføring av strøm ikke medtatt

Silanlegg Starrberget
Element
Maskinelt utstyr (fra Salsnesfilter)
Grunnarbeid
Overbygg
Sum byggekostnad
10 % rigg
Sum byggekostnad inkl rigg

Sum bygg og prosess

Enhetspriser
15.09.2016

Pris eks mva
6000000
580660
5598000
6178660
617866
6796526

12796526

Påslag
21 %
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egg, PE200 SDR11
Anmerkning
Fra anbud Ballstadøy,år 2015
Omfatter forundersøkelse og filming etter
50 % luftfylt, loddvekt 80 kg

Enhetspris

g (løsmasser)
Anmerkning

ger (løsmasser)
Anmerkning

Totalpris: Tanker, kummer og grunn-arbeid, forankring og 10%
rigg
kr
560 000,00
kr
605 000,00
kr
733 000,00
kr
855 000,00
kr
1 120 000,00
kr
1 175 000,00
kr
300 000,00
kr
1 400 000,00
kr
1 030 000,00
kr
560 000,00
kr
2 200 000,00
kr
1 780 000,00

Enhetspriser
15.09.2016

Påslag
21 %
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KOSTNADSBEREGNING
Sistranda sanering
Saneringsnr.

Stk/ Lengde Enh.pris
1134
1134
1134
11
11

160
160
1400
10000
10000

181440
181440
1587600
110000
110000

Prosjektkostnad
40% påslag
254016
254016
2222640
154000
154000

S2 Fra Øvre Innersian - Sistranda 1 Spillvannsledning
Overvannsledning
Grøft en ledning
Grøft to ledninger
Spillvannskummer
Overvannskummer

640
191
449
191
11
2

160
160
1155
1400
10000
10000

102400
30560
518595
267400
110000
20000

143360
42784
726033
374360
154000
28000

S3 Sidetrase sør for kommunehuset -Spillvannsledning
Mellomveien
Overvannsledning
Grøft en ledning
Grøft to ledninger
Spillvannskummer
Overvannskummer

211
121
90
121
5
2

160
160
1155
1400
10000
10000

33760
19360
103950
169400
50000
20000

47264
27104
145530
237160
70000
28000

S4 Trase fra kommunehus - SørveienSpillvannsledning
Grøft en ledning
Spillvannskummer

208
208
4

160
1155
10000

33280
240240
40000

46592
336336
56000

S5 Fra Øvre Midtsian/ Grønnskagveien
Spillvannsledning
- avskjærende ledning
Grøft en ledning
Spillvannskummer

826
826
17

160
1155
10000

132160
954030
170000

185024
1335642
238000

S6 Sidetrase fra Grønnskagveien nedSpillvannsledning
til Sørveien
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskummer
Overvannskummer

242
242
242
3
3

160
160
1400
10000
10000

38720
38720
338800
30000
30000

54208
54208
474320
42000
42000

S7 Trase fra Storheia - avskjærende ledning
Spillvannsledning
Overvannsledning
Grøft en ledning
Grøft to ledninger
Spillvannskummer
Overvannskummer

678
170
508
170
10
2

160
160
1155
1400
10000
10000

108480
27200
586740
238000
100000
20000

151872
38080
821436
333200
140000
28000

S8 Avskjærende ledning - Sistranda 1Spillvannsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskummer
Overvannskummer

573
573
573
6
2

160
160
1400
10000
10000

91680
91680
802200
60000
20000

128352
128352
1123080
84000
28000

Tiltak
S1 Fra Yttersian - Sistranda 2

Sum kostnad

Sistranda.sanering
15.09.2016

Beskrivelse
Spillvannsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskummer
Overvannskummer

Kostnad

7807835

10930969 kr

10 931 000
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KOSTNADSBEREGNING
Sistranda alt. 1. Renseanlegg
Tiltaksnr.

Tiltak
T1 Til Siholmen

T2 Fra Siholmen

T3 Fra P1 - SPK1
T4 Fra SPK1 - P2

T5 Fra P2 - SPK3

T6 Fra SPK3 - SPK4
T7 Fra SPK4 - P3

T8 Fra P3 - SPK6
T9 Fra SPK6 - RA
T10 Sidetrase - SPK4

Pumpestasjoner

Kummer overvann
Kummer spillvann
Kummer innløp/overløp
Nødoverl. Ø250
Innløpskum for RA
Silanlegg
Utslippsledning
Sum kostnad

Beskrivelse
Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Pumpeledning
Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft en ledning
Grøft tre ledninger
Pumpeledning
Grøft to ledninger *
Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Pumpeledning
Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft tre ledninger
Pumpeledning
Grøft en ledning
Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Pumpeledning
Grøft en ledning
Selvfallsledning
Grøft i fjell en ledning
Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
P1
P2
P3
P4 (v/ Siholmen)

Innløp P1- P4
Fra alle pst. Og RA

Utslipp ved RA

stk/ Lengde Enh.pris
Kostnad
137
160
21920
137
160
21920
137
1400
191800
396
105
41580
158
160
25280
158
160
25280
238
1155
274890
158
1400
221200
356
105
37380
356
245
87220
311
160
49760
311
160
49760
311
1400
435400
255
105
26775
255
160
40800
255
160
40800
255
1400
357000
165
105
17325
165
1155
190575
464
160
74240
464
160
74240
464
1400
649600
253
105
26565
253
1155
292215
262
160
41920
262
1925
504350
258
160
41280
258
160
41280
258
1400
361200

Sistranda.alt.1
15.09.2016

Prosjektkostnad
40% påslag
30688
30688
268520
58212
35392
35392
384846
309680
52332
122108
69664
69664
609560
37485
57120
57120
499800
24255
266805
103936
103936
909440
37191
409101
58688
706090
57792
57792
505680

1
1
1
1

750000
750000
750000
750000

750000
750000
750000
750000

1050000
1050000
1050000
1050000

14
20
4
50
1

10 000
10 000
40 000
1000
50 000

140000
200000
160000
50000
50000

196000
280000
224000
70000
70000

1
320

13000000
1 158

13000000
370560

18200000
518784

21234115

29727761 kr

* grøft en ledning inkl. i saneringsnr. 8, pris er differansen mellom grøft med en og to ledninger

Sistranda alternativ 1 - Renseanlegg
Beskrivelse av tiltak
Sanering av eksisterende nett
Etablere ny kommunal ledning til Siholmen (inkl. pumpestasjon)
Avskjærende ledning Sistranda - Starrberget (inkl. pumpestasjoner)
Sistranda renseanlegg (Starrberget) Inkl. utslippsledning
Totalt

29 728 000

Kostnad inkl. 40 % påslag
kr
10 931 000
kr
2 441 000
kr
8 568 000
kr
18 700 000
kr
40 640 000

Vedlegg D: Kostnadsberegninger

KOSTNADSBEREGNING
Sistranda alt. 2. Slamavskillere
Tiltaksnr.

Tiltak
T1 Til Siholmen

T2 Fra Siholmen

Kummer innløp/overløp
Pumpestasjon
Slamavskillere

Nødoverl. Ø250
Kummer spillvann
Kummer overvann
Sum kostnad

Sistranda.alt.2
15.09.2016

Beskrivelse
Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Pumpeledning
Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft en ledning
Grøft tre ledninger

stk/ Lengde Enh.pris
137
137
137
396
158
158
238
158

Innløp P4
P4 (v/ Siholmen)
Sistranda 1
Beinskardet
Rabben 2
Utslippsledning
Utslippsledning
Utslippsledning
Fra alle pst. Og RA

1
1
1
1
1
300
300
300
50
4
4

160
160
1400
105
160
160
1155
1400

21920
21920
191800
41580
25280
25280
274890
221200

Prosjektkostnad
40% påslag
30688
30688
268520
58212
35392
35392
384846
309680

40 000
750000
2200000
1400000
300000
1158
1158
1158
1000
10 000
10 000

40000
750000
2200000
1400000
300000
347400
347400
347400
50000
40000
40000

56000
1050000
3080000
1960000
420000
486360
486360
486360
70000
56000
56000

6686070

9360498 kr

Kostnad

Sistranda alternativ 2 - Slamavskillere
Beskrivelse av tiltak
Sanering av eksisterende nett
Etablere ny kommunal ledning til Siholmen
Utskiftning av slamavskiller Sistranda 1
Utskiftning av slamavskiller Rabben 2
Utskiftning av slamavskiller Beinskardet
Totalt

9 360 000

Kostnad inkl. 40 % påslag
kr
10 931 000
kr
2 441 000
kr
3 566 000
kr
906 000
kr
2 446 000
kr
20 290 000

Vedlegg D: Kostnadsberegninger

KOSTNADSBEREGNING
Silanlegg ved Starrberget
Tiltak
Silanlegg
Utslippsledning
SUM TILTAK
SUM AVRUNDET

Sistranda RA
15.09.2016

Beskrivelse
Utslipp ved RA
RA + utslipp
RA + utslipp

Lengde/ stk

Prosjektkostnad
Enh.pris
Kostnad
40% påslag
1 13000000
13000000
18200000
320
1158
370560
518784
18718784
kr
18 700 000

Vedlegg D: Kostnadsberegninger

KOSTNADSBEREGNING
Avløpsområde Hamarvik - Hamarvold
Saneringsnr.

Tiltak
S1

stk/ Lengde Enh.pris
Kostnad
645
160
645
160
645
1400
10
10000
10
10000

103200
103200
903000
100000
100000

Prosjektkostnad
40% påslag
144480
144480
1264200
140000
140000

S2

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

103
103
103
2
2

160
160
1400
10 000
10 000

16480
16480
144200
20000
20000

23072
23072
201880
28000
28000

S3

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

198
198
198
3
2

160
160
1400
10 000
10 000

31680
31680
277200
30000
20000

44352
44352
388080
42000
28000

S4

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

216
216
216
2
2

160
160
1400
10 000
10 000

34560
34560
302400
20000
20000

48384
48384
423360
28000
28000

S5

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft en ledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

395
274
121
274
6
3

160
160
1155
1400
10 000
10 000

63200
43840
139755
383600
60000
30000

88480
61376
195657
537040
84000
42000

S6

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft en ledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

752
274
478
274
13
3

160
160
1155
1400
10 000
10 000

120320
43840
552090
383600
130000
30000

168448
61376
772926
537040
182000
42000

Sum kostnad

Hamarvik.sanering
15.09.2016

Beskrivelse
Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

4 308 885

6 032 439 kr

6 032 000

Vedlegg D: Kostnadsberegninger

KOSTNADSBEREGNING
Hamarvik alt. 1. Renseanlegg
Tiltaksnr.

Tiltak
Beskrivelse
Pumpestasjon
PS1
Pumpestasjon
PS2
Innløps/overløpskum pumpestasjon
Nødoverløp
Ø250

750000
750000
40000
1000

750000
750000
80000
200000

stk/ Lengde

Enh.pris

Kostnad

T1 Fra PS1 - Hamarvold PS2

Pumpeledning
Selvfallsledning
Grøft en ledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum

145
84
61
84
1

105
160
1155
1400
10000

15225
13440
70455
117600
10000

21315
18816
98637
164640
14000

T2 Sidetrase Hamarvik nord

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft en ledning
Spillvannskum
Overvannskum

280
280
280
5
3

160
160
1400
10000
10000

44800
44800
392000
50000
30000

62720
62720
548800
70000
42000

T3 Trase fra Hamarvold PS1

Selvfallsledning
Pumpeledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum

352
352
352
3

160
105
1400
10000

56320
36960
492800
30000

78848
51744
689920
42000

T4 Pumpeledning avskjæringstrase Pumpeledning
Grøft en ledning

193
193

105
1400

20265
270200

28371
378280

T5 Fra PS3 - vegkryss i Hammarnesveien
Pumpeledning
Selvfallsledning
Overvansledning
Grøft tre ledninger
Grøft en ledning
Spillvannskum
Overvannskum

397
339
397
397
58
4
4

105
160
160
1400
1155
10000
10000

41685
54240
63520
555800
66990
40000
40000

58359
75936
88928
778120
93786
56000
56000

T6 Vegkryss i Hammarnesveien - eks.Selvfallsledning
ledning
Grøft en ledning
Spillvannskum

150
150
1

160
1155
10000

24000
173250
10000

33600
242550
14000

T7 Trase i Samvirkeveien

218
218
218
2
2

160
160
1400
10000
10000

34880
34880
305200
20000
20000

48832
48832
427280
28000
28000

1
300

11500000
1158

11500000
347400

16100000
486360

Silanlegg Hamarvik
Forlengelse av utslippsledning
Sum kostnad

Hamarvik.alt.1
15.09.2016

1
1
2
200

Prosjektkostnad
40% påslag
1050000
1050000
112000
280000

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

16 806 710

23 529 394 kr

Hamarvik alternativ 1 - Renseanlegg
Beskrivelse av tiltak
Sanering av eksistrende nett
Avskjærende ledning
Silanlegg v/ Hamarvik 1 (inkl. ny utslippsledning)
Pumpestasjon ved Hamarvik 2
Totalt

23 529 000

Kostnad inkl. 40 % påslag
kr
6 032 000
kr
5 627 000
kr
16 586 000
kr
1 107 000
kr
29 352 000

Vedlegg D: Kostnadsberegninger

KOSTNADSBEREGNING
Hamarvik alt. 2. Slamavskillere
Tiltaksnr.

Tiltak
Beskrivelse
Pumpestasjon
PS1
Innløps/overløpskum pumpestasjon
Nødoverløp
Ø250

Prosjektkostnad
stk/ Lengde Enh.pris
kostnad
40% påslag
1
750000
750000
1050000
1
40000
40000
56000
100
1000
100000
140000

T1 Fra PS1 - Hamarvold PS2

Pumpeledning
Selvfallsledning
Grøft en ledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum

145
84
61
84
1

105
160
1155
1400
10000

15225
13440
70455
117600
10000

21315
18816
98637
164640
14000

T2 Sidetrase Hamarvik nord

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft en ledning
Spillvannskum
Overvannskum

280
280
280
5
3

160
160
1400
10000
10000

44800
44800
392000
50000
30000

62720
62720
548800
70000
42000

T3 Trase fra Hamarvold PS1

Selvfallsledning
Grøft en ledning
Spillvannskum
T5 Fra PS3 - vegkryss i Hammarnesveien
Pumpeledning
Selvfallsledning
Overvansledning
Grøft tre ledninger
Grøft en ledning
Spillvannskum
Overvannskum

352
352
3
397
339
397
397
58
4
4

160
1155
10000
105
160
160
1400
1155
10000
10000

56320
406560
30000
41685
54240
63520
555800
66990
40000
40000

78848
569184
42000
58359
75936
88928
778120
93786
56000
56000

T6 Vegkryss i Hammarnesveien - eks.Selvfallsledning
ledning
Grøft en ledning
Spillvannskum

150
150
1

160
1155
10000

24000
173250
10000

33600
242550
14000

T7 Trase i Samvirkeveien

218
218
218
2
2

160
160
1400
10000
10000

34880
34880
305200
20000
20000

48832
48832
427280
28000
28000

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

Sum kostnad
Hamarvik 1 (825 PE)
Hamarvik 2 (750 PE)
Utslippsledning fra slamavskiller
Utslippsledning fra slamavskiller

Hamarvik.alt.2
15.09.2016

Hamarvik alternativ 2 - Slamavskillere
Beskrivelse av tiltak
Sanering av eksistrende nett
Avskjærende ledning
Utskiftning av Hamarvik 1 (inkl. utslippsledning)
Utskiftning av Hamarvik 2 (inkl. utslippsledning)
Totalt

3 655 645
1
1
300
300

1030000
1175000
1158
1158

1030000
1175000
347400
347400

5 117 903 kr
1442000
1645000
486360
486360

5 118 000

Kostnad inkl. 40 % påslag
kr
6 032 000
kr
5 118 000
kr
1 928 360
kr
2 131 360
kr
15 209 720

Vedlegg D: Kostnadsberegninger

KOSTNADSBEREGNING
Avløpsområde Flatval
Saneringsnr.

Tiltak
S1 Sanering eksisterende ledning
Etablere seperatsystem
Grøft i fjell to ledninger
Spillvannskummer
Overvannskummer

Beskrivelse
Spillvannsledning
Overvannsledning
Renne

stk/ Lengde

Enh.pris

1100
1100
1100
11
11

Prosjektkostnad
40% påslag

kostnad
160
160
1400
10 000
10 000

176000
176000
1540000
110000
110000

Sum kostnad
Tiltaksnr.

Tiltak

2956800 kr
Beskrivelse

stk/ Lengde

Enh.pris

kostnad

40% påslag

T1 Fra PS1 - høgbrekk

Pumpeledning
Grøft en ledning

130
130

105
1155

13650
150150

19110
210210

T2 Høgbrekk - PS2

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

450
450
450
4
4

160
240
1400
10 000
10 000

72000
108000
630000
40000
40000

100800
151200
882000
56000
56000

T3 Fra PS2 - slamavskiller

Pumpeledning
Grøft en ledning

225
225

105
1155

23625
259875

33075
363825

T4 Fra PS3 - PS2

Pumpeledning i sjø

442

1158

511836

716570

T5 Fra Sørfrøyveien - eks. ledning

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

445
445
445
5
5

160
160
1400
10 000
10 000

71200
71200
623000
50000
50000

99680
99680
872200
70000
70000

T6 Fra Sørfrøyveien - eks. ledning

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

279
279
279
3
3

160
160
1400
10 000
10 000

44640
44640
390600
30000
30000

62496
62496
546840
42000
42000

1
1
1
1

750000
750000
750000
750000

750000
750000
750000
750000

1050000
1050000
1050000
1050000

200
300

1000
1158

200000
347400

280000
486360

4
1

40000
1780000

160000
1780000

224000
2492000

Pumpestasjoner

PS1
PS2
PS3
PS4

Nødoverløp
Utslippsledning i sjø

Ø250
Ø200

Innløps/overløpskum pumpestasjon
Slamavskiller (1000 PE)
Sum kostnad

Flatval
15.09.2016

246400
246400
2156000
154000
154000

8741816

12238542 kr

Flatval 1
Beskrivelse av tiltak
Sanering av eksisterende nett
Etablering av slamavskiller (inkl. PS4 og utslippsledning)
Avskjærende ledning
Pumpestasjon (tilkobling fra eks. nett)
Totalt

Kostnad inkl. 40 % påslag
kr
2 957 000
kr
4 154 000
kr
4 260 000
kr
1 106 000
kr
12 477 000

Flatval 2
Beskrivelse av tiltak

Kostnad inkl. 40 % påslag

2 957 000 Utslippsledning
Pumpestasjon
Avskjærende ledning
Totalt

12 239 000

kr
kr
kr
kr

717 000
1 106 000
756 000
2 579 000

Vedlegg D: Kostnadsberegninger

KOSTNADSBEREGNING
Avløpsområde Nesset
Saneringsnr.

Tiltak
S1 Sanering eksisterende ledning
Etablere seperatsystem
Grøft i fjell to ledninger
Spillvannskummer
Overvannskummer
Sum kostnad sanering

Tiltaksnr.

Tiltak
T1 Fra PS1 - slamavskiller

Beskrivelse

stk/ Lengde

Spillvannsledning
Overvannsledning

528
528
528
11
11

Rennekum

Beskrivelse

Enh.pris

stk/ Lengde

Pumpeledning
Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft i fjell en ledning
Grøft i fjell tre ledninger
Spillvannskum

Prosjektkostnad
40% påslag

Kostnad
160
160
1400
10 000
10 000

Enh.pris

Nesset
Beskrivelse av tiltak
Sanering eksistrende nett
Utskiftning av slamavskiller (inkl. utslippsledning)
Avskjærende ledning (inkl. pumpestasjoner)
Totalt

84480
84480
739200
110000
110000
1 128 160
Kostnad

118272
118272
1034880
154000
154000
1 579 424 kr

1 579 000

40% påslag

116
33
33
83
33
1

105
160
160
1925
2333
10000

12180
5280
5280
159775
77000
10000

17052
7392
7392
223685
107800
14000

78
78
2

160
1925
10000

12480
150150
20000

17472
210210
28000

T2
Selvfallsledning ned til slamavskiller
Selvfallsledning
Grøft i fjell en ledning
Spillvannskum
T3
Fra PS3 - til T2

Pumpeledning
Grøft i fjell en ledning

128
128

105
1925

13440
246400

18816
344960

Fra Jakobskaget - PS3

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft i fjell to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

154
154
154
3
3

160
160
2333
10000
10000

24640
24640
359333
30000
30000

34496
34496
503067
42000
42000

Fra Nordfrøyvegen - PS3

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft i fjell to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

348
349
348
5
5

160
160
2333
10000
10000

55680
55840
812000
50000
50000

77952
78176
1136800
70000
70000

Fra Nordfrøyvegen - PS2

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft i fjell en ledning
Spillvannskum
Overvannskum

303
303
303
4
3

160
160
1925
10000
10000

48480
48480
583275
40000
30000

67872
67872
816585
56000
42000

Trase i Nordfrøyvegen - eks. ledning
Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft i fjell en ledning
Spillvannskum
Overvannskum

351
352
351
5
5

160
160
1925
10000
10000

56160
56320
675675
50000
50000

78624
78848
945945
70000
70000

1
1
1

750000
750000
750000

750000
750000
750000

1050000
1050000
1050000

1
300
300
3

1120000
1000
1158
40000

1120000
300000
347400
120000

1568000
420000
486360
168000

T4

T5

T6

T7

Pumpestasjoner

P1
P2
P3

Slamavskiller
Nødoverløp
Ø250
Utslippsledning i sjø
Ø200
Innløps/overløpskum pumpestasjon
Sum kostnad tiltak

Nesset
15.09.2016

10236228

11171872 kr

11 172 000

Kostnad inkl. 40 % påslag
kr
1 579 000
kr
2 054 000
kr
9 118 000
kr
12 751 000

Vedlegg D: Kostnadsberegninger

KOSTNADSBEREGNING
Avløpsområde Dyrvik
Tiltaksnr.

Tiltak
Beskrivelse
stk/ Lengde Enh.pris
Kostnad
T1 Fra vegkryss - ny slamavskiller + ned
Selvfallsledning
til sjø
265
160
Overvannsledning
265
240
Grøft i fjell to ledninger
265
2333
Spillvannskum
3
10000
Overvannskum
3
10000

42400
63600
618333
30000
30000

Prosjektkostnad
40% påslag
59360
89040
865667
42000
42000

T2 Fra PS1 - til vegkryss v/ Nordfrøyvegen
Pumpeledning
Overvannsledning
Selvfallsledning
Grøft i fjell en ledning
Grøft i fjell tre ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

105
160
160
1925
2333
10000
10000

24465
39360
39360
531300
473667
50000
50000

34251
55104
55104
743820
663133
70000
70000

T3 Sidetrase - PS1

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft i fjell to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

80
80
80
1
1

160
240
2333
10000
10000

12800
19200
186666,6663
10000
10000

17920
26880
261333
14000
14000

T4 Avskjærende ledning fra UB6

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft i fjell to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

436
436
436
8
8

160
240
1925
10000
10000

69760
104640
839300
80000
80000

97664
146496
1175020
112000
112000

T5 Trase i Nordfrøyvegen

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft i fjell to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

43
44
43
1
1

160
240
2333
10000
10000

6880
10560
100333,3332
10000
10000

9632
14784
140467
14000
14000

1
50
300

750000
1000
1158

750000
50000
347400

1050000
70000
486360

1
1

40000
855000

40000
855000
5585025

Pumpestasjon
Nødoverløp
Utslippsledning i sjø

Ø250
Ø200

Innløps/overløpskum pumpestasjon
Slamavskiller
Sum kostnad

Dyrvik
15.09.2016

233
246
246
276
203
5
5

56000
1197000
7819035 kr

Dyrvik
Beskrivelse av tiltak
Etablering av ny slamavskiller (inkl. utslippsledning)
Avskjærende ledning (inkl. PS)
Totalt

7 819 000

Kostnad inkl. 40 % påslag
kr
1 683 000
kr
6 136 000
kr
7 819 000

Vedlegg D: Kostnadsberegninger

KOSTNADSBEREGNING
Avløpsområde Dyrøya
Tiltaksnr.
S1

Tiltak
Beskrivelse
Sanering av spillvannskummer
Pluggkjøringskum nedstrøms slamavskiller
T1 Sidetrase ned til PS1

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft i fjell to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

160
160
2333
10000
10000

39680
39680
578667
40000
30000

55552
55552
810133
56000
42000

155
155

105
1925

16275
298375

22785
417725

83
83
34
49
2
1

160
160
1925
2333
10000
10000

13280
13280
65450
114333
20000
10000

18592
18592
91630
160067
28000
14000

124
75

105
1925

13020
144375

18228
202125

T5 Trase i Dyrøyvegen fra sørvest - slamavskiller
Selvfallsledning
Grøft i fjell en ledning
Spillvannskum

152
152
2

160
1925
10000

24320
292600
20000

34048
409640
28000

T6 Trase i Dyrøyvegen fra sørøst - slamavskiller
Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft i fjell to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

268
268
268
4
4

160
160
2333
10000
10000

42880
42880
625333
40000
40000

60032
60032
875467
56000
56000

T7 Fra Dyrøya oppvektssenter - Dyrøyvegen
Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft i fjell to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

241
241
241
3
3

160
160
2333
10000
10000

38560
38560
562333
30000
30000

53984
53984
787267
42000
42000

T8 Fra PS3 - Senetrvegen

Pumpeledning
Overvannsledning
Selvfallsledning
Grøft i fjell en ledning
Grøft i fjell to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

260
213
213
47
213
3
3

105
160
160
1925
2333
10000
10000

27300
34080
34080
90475
497000
30000
30000

38220
47712
47712
126665
695800
42000
42000

T9 Sidetrase fra øst - slamavskiller

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft i fjell to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

109
109
109
2
1

160
160
2333
10000
10000

17440
17440
254333
20000
10000

24416
24416
356067
28000
14000

1
1
1
300
3
600
1
1

750000
750000
750000
1000
40000
1158
560000
733000

750000
750000
750000
300000
120000
694800
560000
733000
9093830

1050000
1050000
1050000
420000
168000
972720
784000
1026200
12731362 kr

T3 Fra høgbrekk i Strandaveien - PS1Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft i fjell en ledning
Grøft i fjell to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum
T4 Fra PS1 - eks. SP-ledning

Pumpestasjon

Pumpeledning
Grøft i fjell en ledning *

PS1
PS2
PS3
Nødoverløp fra PS
Ø250
Innløps/overløpskum pumpestasjon
Utslippsledning fra slamavskiller
Slamavskiller (220 PE) (erstatte)
Slamavskiller (400 PE) (ny)
Sum kostnad
* Resten av grøften er inkl. i T3

Dyrøya
15.09.2016

Prosjektkostnad
Stk/ Lengde Enh.pris
Kostnad
40% påslag
7
10 000
70000
98000
1
40 000
40000
56000
248
248
248
4
3

T2 Fra PS2 - høgbrekk i StrandaveienPumpeledning
Grøft i fjell en ledning

Dyrøya
Beskrivelse av tiltak
Sanering av eksisterende nett
Utskiftning av eks. slamavskiller (inkl. utslippsleding)
Etablering av ny slamavskiller (inkl. utslippsledning)
Avskjærende ledning (inkl. PS)
Totalt

12 731 000

Kostnad inkl. 40 % påslag
kr
154 000
kr
1 270 000
kr
1 513 000
kr
9 794 000
kr
12 731 000

Vedlegg D: Kostnadsberegninger

KOSTNADSBEREGNING
Avløpsområde Nordskaget
Tiltaksnr.
Tiltak
S1 Sanering

Beskrivelse
Selvfallsledning
Grøft en ledning
Spillvannskum

stk/ Lengde Enh.pris
Kostnad
378
160
378
1155
9
10 000

Prosjektkostnad
40% påslag
60480
84672
436590
611226
90000
126000

T1 Trase i Sørfrøyvegen fra vest - eks.
Selvfallsledning
nett
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

80
80
80
2
2

160
160
1400
10 000
10 000

12800
12800
112000
20000
20000

17920
17920
156800
28000
28000

FraT2
Sørfrøyvegen - eks. nett v/ industriområdet
Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

506
506
506
5
4

160
160
1400
10 000
10 000

80960
80960
708400
50000
40000

113344
113344
991760
70000
56000

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

222
222
222
2
2

160
160
1400
10 000
10 000

35520
35520
310800
20000
20000

49728
49728
435120
28000
28000

T4 Trase i Sørfrøyvegen fra nordvestSelvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

189
189
189
2
2

160
160
1400
10 000
10 000

30240
30240
264600
20000
20000

42336
42336
370440
28000
28000

T5 Trase fra FV410 44

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

122
122
122
1
1

160
160
1400
10 000
10 000

19520
19520
170800
10000
10000

27328
27328
239120
14000
14000

T6 Trase fra FV410 1050

Selvfallsledning
Overvannsledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

76
76
76
1
1

160
160
1400
10 000
10 000

12160
12160
106400
10000
10000

17024
17024
148960
14000
14000

1
1

560 000
605 000

560000
605000
3470400

T3 Trase i Sørfrøyvegen fra sør

Slamavskiller v/ industriområdet
Slamavskiller v/ Nordskag skole
Sum kostnad

Nordskaget
15.09.2016

Nordskaget
Beskrivelse av tiltak
Sanering av eksisterende nett
Utskiftning av slamavskiller v/ Nordskag skole
Utskiftning av slamavskiller v/ industriområdet
Avskjærende ledning
Totalt

784000
847000
5680458 kr

5 680 000

Kostnad inkl. 40 % påslag
822000
847000
784000
3228000
kr
5 681 000

Vedlegg D: Kostnadsberegninger

KOSTNADSBEREGNING
Avløpsområde Mausundvær
Tiltaksnr.
Tiltak
S1 Sanering

T1 Utslippsledning i sjø
Slamavskiller (*) 305 PE
Sum kostnad

Mausund
15.09.2016

Beskrivelse
Spillvannsledning
Overvannsledning
Grøft to ledning
Overvannslkum
Spillvannskum
Ø200

stk/ Lengde Enh.pris
kostnad
658
160
658
160
658
1400
10
10 000
10
10 000

105280
105280
921200
100000
100000

Prosjektkostnad
40% påslag
147392
147392
1289680
140000
140000
486360

300

1158

347400

1

1000000

1000000
1022878

1400000
3750824 kr

Mausundvær
Beskrivelse av tiltak
Sanering av eksisterende nett
Etablering av ny slamavskiller (inkl. utslippsledning)
Totalt

3 751 000

Kostnad inkl. 40 % påslag
kr
1 864 000
kr
1 886 000
kr
3 750 000

Vedlegg D: Kostnadsberegninger

KOSTNADSBEREGNING
Avløpsområde Sula
Tiltaksnr.
Tiltak
S1 Sanering

Beskrivelse
Spillvannsledning
Overvannsledning
Grøft en ledning
Grøft to ledninger
Spillvannskum
Overvannskum

Sum kostnad sanering
T1 Fra PS1 - minirenseanlegg

Pumpledning
Grøft en ledning

Utslippsledning i sjø
Ø200
Innløps/overløpskum pumpestasjon
Pumpestasjon
Minirenseanlegg
Sum kostnad tiltak

Sula
15.09.2016

PS1

stk/ Lengde Enh.pris
Kostnad
1215
160
194400
875
160
140000
340
1155
392700
875
1400
1225000
18
10 000
180000
10
10 000
100000
2232100

Prosjektkostnad
40% påslag
272160
196000
549780
1715000
252000
140000
3124940 kr

376
376

105
1155

39480
434280

55272
607992

300
1

1158
40000

347400
40000

486360
56000

1
1

750000
700000

750000
700000
2311160

1050000
980000
3235624 kr

Sula
Beskrivelse av tiltak
Sanering av eksisterende nett
Minirenseanlegg (inkl. utslippsledning)
Avskjærende ledning (inkl. PS)
Totalt

3 125 000

3 236 000

Kostnad inkl. 40 % påslag
kr
3 125 000
kr
1 466 000
kr
1 769 000
kr
6 360 000

VEDLEGG F: PE-BEREGNINGER
OPPDRAG

OPPDRAGSLEDER

DATO

Hovedplan Avløp, Frøya kommune

SVEIN ERIKSEN

14.09.2016

OPPDRAGSNUMMER

OPPRETTET AV

15412001

Lise Østlid Bagstevold

I forbindelse med utarbeiding av hovedplan avløp for Frøya kommune er det beregnet
eksistrende belastning i antall pe til de kommunale utslippsledningene og slamavskillerne. Det
er i tillegg beregnet fremtidig belastning etter planlagte tiltak i planperioden. Områdene er
inndelt ut ifra plassering av de kommunale slamavskillere. For utdypende informasjon om
eksistrende tilstand og planlagte tiltak på de ulike stedene henvises det til kap. 3 og 5 i
hovedplanen. Tegninger med eksistrende avløpsnett og planlagte tiltak er gitt i Vedlegg H.
Grunnlag for beregningene
I beregningene av antall person ekvivaleter (pe) er det brukt i 3,5 pe pr boenhet. Det er tatt
utgangspunkt i et forbruk på 200 l/døgn*pe. Tabell 1 viser beregningsgrunnlaget for
sammenhengen mellom type virksomhet og belastning.
Tabell 1. Beregningsgrunnlag1. Type virksomhet - belastning

Type virksomhet
Barnehager, skoler

Belastning
0,2 pe/elev

Arbeidsplasser

0,4 pe/ansatt

Sykehjem

2,5 pe/seng

Hoteller

2,5 pe/overnattingsdøgn

Svømmehall

0,5 pe/besøkende

For utbyggingsområder der det ikke er spesifisert hvor mange boliger det er regulert for, er det
antatt et gjennomsnittlig tomteareal på 1500 m 2. Ved dimensjonering av nye slamavskillere er
det lagt på et tillegg på 20 % for å ta høyde for befolkningsvekst, usikkerhet, samt ha en ekstra
buffer for kapasiteten til slamavskillerne.
Beregnet belastning for hvert eneklt sted må sees som veiledende da dette er gjort på et
overordnet nivå. I videre detaljering bør belastningen beregnes nærmere.

1

Hallvard Ødegaard, Vann- og avløpsteknikk (Norsk Vann, 2012), s. 343
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 Sistranda
Det er to kommunale slamavskillere ved Sistranda sentrum. Utslippsledningen fra begge
slamavskillerne går ut på samme sted.
For Sistrandaområdet er det utarbeidet to alternativer som er beskrevet i hovedplanen. Det
første alternativet er etablering av avskjærende ledning og silanlegg ved Starrberget. I alternativ
2 er det planlagt utskiftning av eks. slamavskillere og nye utslippsledninger. Slamavskillere kalt
Sistranda 1 er planlagt utskiftet i alt. 2, mens slamavskilleren Sistranda 2 skal opprettholdes.
Tabell 2. Eks. belastning i antall pe for slamavskiller Sistranda 1

Slamavskiller Sistranda 1
Sistranda boligfelt

Boenheter
135

Antall pe
473

Skole
Handel/næring
Barnehage
Total belastning

200
500
50
1223

Tabell 3. Fremtidig belastning i antall pe for slamavskiller Sistranda 1

Slamavskiller Sistranda 1
Sistranda boligfelt
Skole
Handel/næring
Barnehage
Utbygging fotballbane
Fremtidig belastning

Boenheter

Antall pe

135

473
200
550
50
200
1423

Tillegg + 20%
Grunnlag ny slamavskiller

285
1767

Tabell 4. Eks. belastning i antall pe for slamavskiller Sistranda 2

Slamavskiller Sistranda 2
Sistranda boligfelt nord
Handel/næring
Total belasning
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Boenheter
70

Antall pe
224
50
295

Tabell 5. Fremtidig belastning i antall pe for slamavskiller Sistranda 2

Slamavskiller Sistranda 2
Sistranda boligfelt nord
Handel/næring
Siholmen
Utbygging av boliger
Fremtidig belastning

Boenheter
70

Antall pe
123
50
100
56
451

16

 Beinskardet
Det er en kommunal slamavskiller på Beinskardet. Avløpet som tidligere har gått til
slamavskilleren på Rabben 1 har blitt overført til slamavskilleren på Beinskardet. Fremtidig
belastning økes pga utbygging av ny boliger, avskjæring av avløpsnett og planer om bygging av
nytt helsetun.
Tabell 6. Eks. belasning i antall pe for slamavskiller Beinskardet

Slamavskiller Beinskardet
Boligfelt
Barnehage Rabben
Total belastning

Boenheter
80

Antall pe
280
30
310

Tabell 7. Fremtidig belastning i antall pe for Beinskardet slamavskiller

Slamavskiller Beinskardet
Boligfelt
Barnehage Rabben
Utbyggingsområde
Industri/fritidsenter
Helsetun
Fremtidig belastning
Tillegg + 20%
Grunnlag ny slamavskiller

Boenheter
80
80

Antall pe
280
30
280
30
120
740
148
888

 Rabben 2
Den kommunale slamavskilleren Rabben 2 er fra 1999 og betjener Rabben boligfelt. Ved alt. 2
vil denne slamavskilleren utskiftes. Det er ikke planlagt noe økning i belastningen.
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Tabell 8. Eks. belastning i antall pe for slamavskiller Rabben 2

Slamavskiller Rabben 2
Rabben boligfelt
Total belastning

Boenheter
12

Antall pe
42
42

Tabell 9. Fremtidig belastning i antall pe for slamavskiller Rabben 2

Slamavskiller Rabben 2
Rabben boligfelt
Spredt utslipp sør
Handel
Fremtidig belastning

Boenheter

Antall pe

12
10

Tillegg + 20%
Grunnlag ny slamavskiller

42
35
20
97
4
101

 Nesset
Det er en kommunal slamavskiller i dette området. Slamavskilleren er planlagt utskiftet ved de
foreslåtte tiltakene.
Tabell 10. Eks. belastning i antall pe for slamavskiller Nesset

Slamavskiller Nesset
Nesset boligfelt
Barnehage
Industri
Total belastning

Boenheter
22

Antall pe
77
30
50
157

Tabell 11. Fremtidig belastning i antall pe for slamavskiller Nesset

Slamavskiller Nesset
Nesset boligfelt
Nye regulerte områder
Barnehage
Pensjonat
Spredt bebyggelse
Industri /Handel
Fremtidig belastning
Tillegg + 20%
Grunnlag ny slamavskiller
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Boenheter

Antall pe

22
46

77
162
30
50
70
100
489

20

98
587

 Dyrvik
Det er en kommunal slamavskiller i området som betjener nytt boligfelt på Dyrvik. Det er
planlagt å etablere en ny slamasvkiller på Dyrvik, nord for eks. slamavskiller. Disse er refert som
henholdsvis Dyrvik 1 og Dyrvik 2.
Tabell 12. Eks. belastning i antall pe for slamavskiller Dyrvik 1

Slamavskiller Dyrvik 1
Dyrvik boligfelt
Total belastning

Boenheter Antall pe
14
49
49

Tabell 13. Fremtidig belastning i antall pe for slamavskillerne Dyrvik 1 og 2

Slamavskillerne Dyrvik 1 og 2
Dyrvik boligfelt
Ledige tomter boligfelt
Fremtidig belastning Dyrvik 1

Boenheter Antall pe
14
49
2
7
56

Eksisterende bebyggelse
Industri
Fortetting av boligområde
Fremtidig belastning Dyrvik 2

38

133
50
177
360

51

Tillegg + 20%
Grunnlag ny slamavskiller

72
432

 Nordhamarvika
Det er en kommunal slamavskiller på Nordhamarvika. I dette området er det ikke planlagt
fremtidig utbygging i planperioden. Ved etablering av silanlegg ved Starrberget vil belastningen
vist i Tabell 14, avskjæres og føres til silanlegget.
Tabell 14. Eks. belastning i antall pe for slamavskiller Nordhamarvika

Slamavskiller Nordhamarvika
Boliger
Industri
Total belastning

Boenheter
5

Antall pe
18
30
48

 Hamarvik
I Hamarviksområdet er det to kommunale slamavskillere. Slamavskilleren ved industrianlegget i
Hamarvik er kalt Hamarvik 1. Slamavskilleren kalt Hamarvik 2 ligger nordøst for Hamarvika på
Nordhammeren.
For Hamarvikområdet er det utarbeidet to alternativer som er beskrevet i hovedplanen. Det
første alternativet er etablering av avskjærende ledning og silanlegg ved eks. slamavskiller
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Hamarvik 1. I alternativ 2 er det planlagt utskiftning av eks. slamavskillere og nye
utslippsledninger. Begge slamavskillerne i Hamarvik er planlagt utskiftet ved alt. 2.
Tabell 15. Eks. belastning i antall pe for slamavskiller Hamarvik 1

Slamavskiller Hamarvik 1
Boliger Hamarvik
Nabeita skole
Industri/handel
Total belastning

Boenheter Antall pe
100
357
50
50
457

Tabell 16. Fremtidig belastning i antall pe for slamavskiller Hamarvik 1

Slamavskiller Hamarvik 1
Boliger Hamarvik
Nabeita skole
Nytt regulert område øst for Kjevika
Nytt regulert område vest for Kjevika
Industri /handel
Fremtidig belastning

Boenheter

Antall pe

100

357
50
28
210
50
688

8
60

Tillegg + 20%
Grunnlag ny slamavskiller

138
826

Tabell 17. Eks. belastning i antall pe for slamavskiller Hamarvik 2

Slamavskiller Hamarvik 2
Boliger Hamarvik Øst
Sykehjem
Industri
Total belastning

Boenheter
63

Antall pe
221
75
30
296

Tabell 18. Fremtidig belastning i antall pe for slamavskiller Hamarvik 2

Slamavskiller Hamarvik 2
Boliger Hamarvik Øst
Sykehus *
Industri
Spredt bebgyggelse
Fremtidig belastning
Tillegg + 20%
Grunnlag for ny slamavskiller
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Boenheter

Antall pe

63

221
75
30
291
616

83

123
739



Flatval

På Flatval er det en kommunal utslippsledning der private kobler seg på med egne
slamavskillere. Nabeita skole og barnehage har egen slamavskiller, som blir pumpet ned til
Flatval i de delene av året det ikke er tele i bakken. På vinteren fryser denne ledningen slik at
mengdene fra Nabeita skole/barnehage går ned til Hamarvik 1. Disse mengdene er inkludert i
beregningen for både Hamarvik 1 og Flatval.
De planlagte tiltakene på Flatval innebærer avskjærende ledninger, ny slamaskiller og
utslippsledning.
Tabell 19. Eks. belastning i antall pe kommunal utslippsledning på Flatval

Flatval
Flatval spredt bebyggelse

Boenheter
53

Nabeita skole
Industri /Handel
Belastning kommunal ledning

Antall pe
186
50
50
416

Tabell 20. Fremtidig belastning i antall pe for slamavskiller Flatval

Slamavskiller Flatval
Flatval spredt bebyggelse
Nabeita skole
Utbyggingsområde UB15

Boenheter
89

Utbyggingsområde UB16
Industri /Handel
Fremtidig belastning

49

Tillegg + 20%
Grunnlag ny slamavskiller



28

Antall pe
312
50
97
172
50
680
136
817

Nordskaget

På Norskaget det to kommunale slamavskillere. Slamavskilleren kalt Nordskaget 1 er plassert
nordøst for Nordskag skole, mens Nordskaget 2 ligger ved industriområdet ved SalMar.
Utslippet samles i et punkt og pumpes ca 1 km ut i sjøen på utsiden av Hjertøyholmen.
Med tiltakene presentert i hovedplanen er det flere abonnenter som kan kobles inn på
kommunalt nett. Det er blant annet regulert for utbygging av 17 boliger i området.
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Tabell 21. Eks. belastning i antall pe for slamavskiller Nordskaget 1

Slamavskiller Nordskaget 1
Nordskaget boligfelt
Nordskag skole

Boenheter Antall pe
26
91
80

Eldreboliger
Nordskag barnehage
Total belastning

10
20
201

Tabell 22. Eks. belastning i antall pe for slamavskiller Nordskaget 2

Slamavskiller Nordskaget 2
Industriområde
Total belastning

Boenheter Antall pe
100
100

Tabell 23. Fremtidig belastning i antall pe for slamavskillerne på Nordskaget

Slamavskillere Nordskaget
Nordskaget boligfelt
Nordskag skole
Leiligheter (tildigere eldreboliger)
Nordskag barnehage
Utbyggingsområde Hålahaugen/Kverva
Fremtidig belastning Nordskaget 1

Boenheter
26
4
17

Antall pe
91
80
14
20
60
265

Tillegg + 20%
Sum grunnlag ny slamavskiller

53
317

Handel
Spredt utslipp inn på kommunalt nett
Industri
Fremtidig belastning Nordskaget 2

20
70
100
190

Tillegg + 20%
Sum slamavskiller Nordskaget V/ SalMar
Sum belastning på utslippsledning

20

38
228
545

 Dyrøya
På Dyrøya er det en kommunal slamavskiller som betjener Dyrøya boligfelt.
Med tiltakene presentert i hovedplanen er det flere abonnenter som kan kobles inn på
kommunalt nett. Iht. gjeldende reguleringsplan er det planer om utbygging i området i
planperioden.
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Tabell 24. Eks. belastning i antall pe for slamavskiller Dyrøya 1

Slamavskiller Dyrøya 1
Dyrøya boligfelt
Total belastning

Boenheter
11

Antall pe
39
39

Tabell 25. Fremtidig belastning i antall pe for slamavskiller Dyrøya 1

Slamavskiller Dyrøya 1
Dyrøya boligfelt
Nytt regulert området UB8
Spredt bebyggelse
Industri /handel
Fremtidig belastning

Boenheter

Antall pe

11
9
12

39
32
42
50
162

Tillegg + 20%
Grunnlag ny slamavskiller

32
194

Tabell 26. Fremtidig belastning i antall pe for slamavskiller Dyrøya 1

Slamavskiller Dyrøya 2
Nytt regulert området UB9
Spredt bebyggelse
Dyrøy oppvekstsenter
Industri /handel
Fremtidig belastning
Tillegg + 20%
Grunnlag ny slamavskiller

Boenheter
9
42

Antall pe
33
147
40
100
320
64
384

 Mausundvær
På Mausund er det en kommunal slamavskiller. Denne ble etablert etter befaringen ble utført. I
tillegg til ny utslippsledning fra slamavskilleren er det fire kommunale utslippsledninger.
Det er rundt 200 fastboende på Mausundvær, på sommeren øker befolkningen mye pga hytter
og turister.
Med planlagt tiltak kan flere abonnenter kobles inn på kommunalt avløpsnett. Det er planlagt å
etablere en ny slamavskiller.
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Tabell 27. Eks. belastning i antall pe for kommunale utslippsledninger på Mausundvær

Mausundvær
Boliger/fritidsboliger
Barnehage/skole (egen privat slamavskiller)
Sum utslipp ledning 1
Boliger/hytter
Svømmehall
Sum utslipp ledning 2
Hotell/næring
Boliger/fritidsboliger
Sum utslipp ledning 3
Boliger/hytter
Handel/næring
Sum utslipp ledning 4
Industri
Spredt utløp fra boliger/hytter
Sum spredt utslipp

Boenheter Antall pe
2
7
50
57
40

11
28

76

140
50
190
100
39
339
98
10
108
50
266
316

Tabell 28. Fremtidig belastning i antall pe for ny slamavskiller på Mausundvær

Slamavskiller Mausundvær
Boliger/fritidsboliger
Svømmehall
Fremtidig belastning slamavskiller
Tillegg + 20%
Grunnlag ny slamavskiller

Boenheter
60

Antall pe
210
50
260
52
312

 Sula
Det er ingen kommunal slamavskiller på Sula, kun to kommunale utslippsledninger. Resten er
spredte utslipp. Det er rundt 70 helårsboere på Sula, på sommeren er det betydelig
befolkningsvekst.
Med planlagt tiltak kan flere abonnenter kobles inn på kommunalt avløpsnett. Det er planlagt å
etablere et minirenseanlegg. Det vil bli kun en kommunal utslippsledning på Sula.
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Tabell 29. Eks. belastning i antall pe for kommunale utslippsledninger på Sula

Sula
Boliger/fritidsboliger
Belastning kommunal utslippsledning i vest
Boliger/fritidsboliger
Næring/handel
Belastning kommunal ledning i sør

Boenheter Antall pe
10
35
35
62

217
10
227

Tabell 30. Fremtidig belastning i antall pe for minirenseanlegg på Sula

Sula minirenseanlegg
Boliger/fritidsboliger
Næring/handel
Belastning
Tillegg + 20%
Grunnlag minirenseanlegg

Boenheter
72

Antall pe
252
10
262
52
314
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Sårbarhetsvurdering
av kystområderpå Frøya
Kommune

Kåvik- Mausund
Sula

Beregningav sårbarheter gjort på bakgrunn
av følgendeparametere.
•
•
•
•
•
•

Dyp i og omliggendeområder
Terskler
Strømforhold
Beliggenhet(beskytteteller eksponerteområder)
Retningi forhold til forventet strømning
Befaring

Daløya

Draganeset
-Torvholmen

Ervika

Gurvikdalen-Fagerstrand
-Strømøya

Flatval

Holet-Setra

Innti an

Kjerringvågen

Sandvika

Sistranda
Oppdrett

Oppdrett

Skarsvågen

Steinsvatnet

Storhalla

Svellingen

Titran

Tungvågen

Valavågen

Uttian

Resipientvurdering- Frøya kommune
Problemstillinger til vurdering
• Utslippspunkt for avløp med estimert personekvivalenter (pe).

• Naturmiljø (økologi, friluftsliv, nærmiljø)
• Akvakultur (oppdrettsanlegg, settefiskanlegg)
• Fysiske og økologiske forutsettinger

Resipientvurdering- Frøya kommune
Utslippspunkt for avløp med estimert personekvivalenter (pe).
Antatt størrelse på utslipp i pe, er angitt i tall og tykkelse på markeringsring i kart.

• Mye spredt avløp
• Manglende kontroll på privat avløp
• Generelt korte avløpsledninger (nært land)
• Sårbare bukter (rekreasjon / bading)
• Utslipp på liten dybde ble sett på fler lokaliteter

48

587

571

554

349

339

170
57

108

554

1091

1473

380

129

35

316

Resipientvurdering- Frøya kommune
Naturmiljø (økologi, friluftsliv, nærmiljø)
•
•
•
•
•
•
•
•

Mange naturtyper knyttet nært land
Varierende grad av sårbarhet
Filtrende organismer (kamskjell)
Skjellsand i viker og bukter er sårbar for begroing
Påvirkning av krepsdyr, bløtdyr, bunnlevende fisk (fritidsfiske)
Lukt, død bunn, bakterieoppblomstring, badevannskvalitet, helse
Begroing (oppblomstring av uønskede alger)
Visuell påvirkning (landskapsmessige nedgradering)

Naturtyper på Frøya: Store kamskjellforekomster, Stortare, Skjellsand.

Flatval-Sistranda: Registeret Skjellsandforekomster

Dyrvik-Nesset: Registeret Skjellsandforekomster

Dyrøya: Registret store kamskjellforekomster og
skjellsand

Nordskagen: Stortare Ytters, naturlig oksygenfattig
bunn (Veisand)

Sula-Mausund: Registeret store kamskjellforekomster

Resipientvurdering- Frøya kommune
Akvakultur (oppdrettsanlegg, settefiskanlegg)
•
•
•
•
•
•

Utslipp settefiskanlegg
Utslipp oppdrettsanlegg
Nedslamming
Gjødsling av sjøvann
Store mengder organisk avfall
Miljøgifter

Akvakultur på Frøya: Settefiskanlegg (lillapunkt) Oppdrettsanlegg (rødpunkt)

Settefiskanlegg ved Tuvnes

Settefiskanlegg Ervika (merk fargeendring (utslipp) i sjøen)

Resipientvurdering- Frøya kommune
Fysiske og økologiske forutsettinger
•
•
•
•
•
•

Mange skjermede områder
Mindre gjennomstrømming en antatt på mange plasser
Forholdsvis lite vannutskifting i lukkede bukter
Bunnfauna sårbar for oksygensvinn
Fare for nedslamming på enkelte plasser
Sterk begroing av nitrofile arter som utkonkurrerer stedegne arter.

Eksempler på nedslamming, algevekst og bakterievekst på hhv Flatval, Sistranda
og på Sørskaget
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Mona Skarsvåg
Arkivsaksnr.:
16/2738

Arkiv: C56

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
GAMMELSKOLEN SISTRANDA - FLYTTING ELLER RIVING
Forslag til vedtak:
Gammelskolen på Sistranda vedtas flyttes, og blir tilknyttet Frøya Folkepark og går inn i
planlegginga av denne.
Saken legges frem for ny behandling for finansiering etter at kostnadsbeskrivelsen foreligger.
Alternativt,
Gammelskolen ved Sistranda skole vedtas rives.
Saken legges fram for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet, etter at anbud er
innhentet.

Vedlegg:
1. Notat – vurdering fra tekniske tjenester på tilstanden til gammelskolen på Sistranda.
Datert: 18.11.2013
2. Museal verdi – en redegjørelse fra kulturetaten. Datert: 14.11.2013
3. Uttalelse fra virksomhetsleder ved Sistranda skole. Datert: 15.11.2013
4. Uttalelse fra antikvar Trond Eide. Datert: 27.09.2013
5. Innspill fra Frøya kultur- og kompetansesenter. Datert: 27.09.2016
Saksopplysninger:
Formannskapet bestilte høsten 2016 en orientering om forrige saksrunde, og hvordan
tilstanden den gang karakteriseres.
Saken har vært opp til politisk behandling i 2013. Siden har situasjonen rundt gammelskolen
ligget i bero.
Gammelskolen ligger i et felt av skolegården der det oppholder seg tettest med elever, flest
ganger i løpet av skoledagen. Det har forekommet nesten-ulykker i form at steiner faller ned
fra taket.

Virksomhet for tekniske tjenester opplyser om at det er observert vann på gulv. Teknisk er nå
kjent med at taket ikke er helt tett. Dette kan komme fra manglende takstein og utett undertak
noen steder.
Norsk standard, NS 3424 sier om tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring.
NS-EN 16096 Bevaring av kulturminner - Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige
bygninger:
«Dersom over 50 % av alle eksisterende bygningsdeler i en slik normert analyse defineres som
så skadet at de må erstattes i sin helhet, vil vi normalt vurdere det slik at så store verneverdier
er borte at bygningen i seg selv har gått tapt. Tilstand er del av en samlet vurdering av
kulturhistorisk verdi, verneform, økonomi og bruksmuligheter».
(Kilde: https://www.stfk.no/no/Tjenester/Kulturminnevern/Bygningsvern/)

«Sistranda gamle folkeskole» er registrert og merket med rød trekant i SEFRAK.
SEFRAK = "SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg".
Rød trekant innebærer at det er meldeplikt ved ombygging eller riving.
Vedrørende saksgang der meldeplikt er pålagt opplyses det:
«Bygningane i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikkje tillagt spesielle restriksjonar.
Registreringa fungerar meir som eit varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av
verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygninga.
For meldepliktige bygningar (bygningar er eldre enn 1850), er det lovfesta i Kulturminnelova
§25 at ei vurdering av verneverdien MÅ gjerast før søknad om endring eller rivning kan bli
godkjent.
Saksgang for endring på meldepliktig bygning:




Eigar må søke kommunen om endringar på bygninga.
Kommunen sender søknaden til fylkeskommunen som skal uttale seg om søknaden
FØR kommunen fatter vedtak.
Kommunen skal melde alle endringar på bygninga til fylkeskommunen.

Kommunen kan gi løyve til riving sjølv om kulturminnemyndigheitene i fylkeskommunen tilrår
at bygget bør vernast».
(Kilde:http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/SEFRAK-registeret)

Om man velger å se bort fra ovennevnte føringer, må man ta stilling til bygningens
affeksjonsverdi for Frøyasamfunnet.
Man må også ta stilling til om gamle Sistranda folkeskole skal være med i den videre
planlegginga av Frøya Folkepark.
Forespørsel om uttalelse er sendt til antikvar ved fylkeskommunens kulturminnevernavdeling,
22.09.2016
Vurdering:
Det er ikke foretatt vedlikehold og utbedring etter at saken ble utsatt i 2013. Man kan derfor
anta at byggeteknisk situasjon er som ved tilsyn i 2013, eventuelt ytterligere forverret.

Man må kunne mene at situasjonen trenger strakstiltak, da saken har ligget i flere år. Det er
først og fremst av sikkerhetsmessige årsaker i forbindelse med bygningens beliggenhet og
tilstand at dette er vesentlig.
Utfra vurderingen i 2013, beliggenhet, faresituasjonen som elevene utsettes for, samt at
andelen som er omgjort/ombygd er av så vesentlig grad, kan man på bakgrunn av disse
faktorene konkludere med at bygget bør utbedres og eventuelt flyttes, eller rives.
Rådmannen velger å vektlegge uttalelse fra antikvar Trond Eide ved Sør Trøndelag
fylkeskommune og innstiller på at gammelskolen på Sistranda vedtas flyttes, og blir tilknyttet
Frøya Folkepark og går inn i planlegginga av denne.
Forhold til overordna planverk:
Gamle Sistranda skole står nevnt i vedtatt Kulturplan for perioden 2014 – 2019, i punkt 5.3:
Kulturvern og museum. Der blir skolen omtalt som en av flere bestanddeler, som kommunen
eier i dag.
I planen står det videre at det må vurderes hvordan kommunen best skal sikre bygninger, og
ikke minst, gi dem en spennende og aktiv framtid.
Målsetting og tiltak under punkt 5.3 i kulturplana står det blant annet:
Punkt 4:
Målsetting:
 Ta vare på bygninger og gjenstander av høg kulturhistorisk verdi
Tiltak:
 Systematisere og vurdere kulturhistorisk verdi på bygninger og gjenstander.
 Foreta en vurdering av hva som skal ivaretas og ha verneverdi.

Økonomiske konsekvenser:


Om ønske er å bevare bygget må det bevilges penger til dette. Det blir behov for en
ny tilstandsvurdering og en kostnadsbeskrivelse på arbeidet som må gjøres for å sette
bygningen i stand.



Om gammelskolen vedtas rives, blir anbud lagt ut på Doffin.

Kostnadene vil bli lagt fram for politisk behandling.
Budsjettpost/kontostreng:
Debet kontostreng/beløp
Kredit kontostreng/beløp
Ny saldo på den konto som blir belastet:

Notat - vurdering frå Tekniske (jenester på tilstanden til gammelskolen på
Sisfranda skole
Taket

Takkonsiruksjonen er Aslak. Åsenc ser ut lil Å væreunderdimensjonerte etler dagens krav.
De er veldig befengl med monhull. Undersiden av taktroet er mye svart og biererpreg av at
del liar kommei inn mye fukt lidligere. Del ble en plass sett fukt og råle. Li» laktro er skiflel
- gjelder mest del ved gavl mol nordvest. Ca. 20 lakstein av skifer har fall ned. Del antas al
taksleinen faller ned etter ytre pikjenningcr som følge av lek med ball.
Isoleringen er altfor dårlig og mangelfull. Tening og lufting over isolasjonen mangler.
Bjelkelagel, bestående av bokser, mol merkloftet har nedbøyning.
Forslag lil utbedring:
Det beste er S ta ned hele lalckonstruksjonen inkl. Ssene og deretter ordne et hell mtt tak.
Anten kostnad er over kr 500.000,-.
Yttervegger
Bygningen har tømmerkasse, Motliiul) i lømmerkassen kan sees pi mørkioftet.
Bordkledningen ei ismmermannskledning, lagt for ca. 20 år siden. Samlidig med skifte av

bordkledning ble noen vinduer skiftet, men det er også vinduer av cidre dato og som bør
ulskifles.

Gulv

Gulvel med bokser som bæringhar nedbøying. Jsolering og underkiedning av bjelkeiagel
mangler. Grummuren er av betong. Kryperommel har ikke ventiler og lufting.
Halvdelen mot nord har mye av det opprinnelige i seg. Halvdelen mol østhar lile av del
opprinnelige i seg da del er innredct med rom i forbindclse med tidligere radiodrifl.
Koicmentarcr

Arbeid utover lake) er avhengig av hvilken bruk bygningen skal ha. Dersom bygningen skal
brukcs lil undervisning, ber den opprusies mest mulig lil dagens standard. Gulvel børisoleres
og lenes. Kryperommct bør B lufting. En del vinduer bør ulskiftes. De) elekltiske anlegget

ber ulbedres. El venlilasjonsanlegg mS ordnes. En utvendig rampe må vurderes for a (S til
universell uUbnniiii;.

^ W--
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An'id l lamincrncs, ragleder
18. 11. 13

Museal verdi - en rcdegJBrclsc frå kuifurctaten.
Kommuncstyrets vedtak i sak l 19/13 - 31. t0. 20I3.

Sakenulsetles til neste kommuneslyremele. Vi berom en vurtleringfrå kulturelaten på
museal verdi og fru teknisk på tilstanden fil metel i november.

Kulturctatea ensker å beg^'nnemed en bctraktningom begrepefverneverdig. Selv om et
bygg ikke er "frcdct" kan det ha si stor verdi for lokalsanafunnet at (tel ber vernes.

De antikvariske myndighcter sier faktisk noe om dette:
"Selv om et kulturminne eller kulturmiljø ikke er frcdet eller regulert til
spesialområde bevaring, kan det væreverneverdig. Det er derfor viktig al
både kommunen og fylkeskommunen vurderer verneverdien til disse

kulturmmnene i forbindelse medplan- og byggesaker. Noen ganger kan det
værenødvendig å gi dem et formelt vern, enten gjennom fredningeUer
regulering til spesialområde bevaring. Men like wktig er det at den enkelte
eier er oppmcrksom på og verdseller de kulrurhistonskc og arkltektonislce
verdiene som de vemeverdiee kultunninnene og kultunniljøene
representerer."
Sammen med bedehuset er gammclskolen pi Sistranda den eldste bygningen i
kommuncstnlret og man bar se pi om bygningen har eller kan ha potensial fnr a las
vare på. Gammclskolen representerer etter det vi erfarer en type skolcbygninger som
var vanlig pi den liden den ble bygd, men sum det finnes (2 tiibake av.
Det finnes fortsatt innbyggere på Freya som har gatt på denne skolen og har el sterkt
forhold til den.

Eksakt alder på skolen er vanskclig É finne, mesl sannsynlig ble den oppfort like far
1900. Skolen sto da der som scenen i sanitetshusef ni star med fronten mot sjacn. Den
blr sentre flync< på slokker til plassen den har i dag.
Skolen er ombygd og vcdlikcholdf flcFc gangcr, men om man på sikt nnskcr a sct(c den
(ilbake til original stand er dette fullt muljg, men vi mcncr den også har stor verdi som

den fremstSr na. Skolen innchoiileret klasserom som ulgjBr omtren< halve bygningen,
mens resten har værtbrukt bådetil radio og til undevisningstokaler for knllursltolen.
Disselokalcnc kunDe forlsatl vær(i bruk om ikke sikkerheten rundt bygget hindret
dette. Opprinneljg ble halve bygget brukt (il klasserom mens den andre halvdelen ble
brukt som lcilighet for lærcrnc.
Sikkcrhtt og av behovet for arealet som uleomrade for skolen er iklie en del av

kuKuretatms vurdering. Men, om man etter hvert skulle enske a (lytte skolen til et
annet område og scttcs inn i cl historisk milj» er delte fullt mulig. Vi har også et

bygdetun på Sistranda som det er naturlig a vurdere i denne sammenhegn, og

selvfelgelig bedehuscl. l tillegg liggcr del gamle kcmmunchuset frå Nord-Froyalagrct

på Kvisten. Dette er ting man ber utrcdc gjennom planlagt kulturpian og eveotuelt ha el

lengre perspektiv på.

I el sentrum mrd tuppmodrrncskolebyggrepresenterer giimmelskolen entypeb)'gning

og en historie vi mmer det er verd i (a vare på. KuKurctafen skal ikke komme med

losninger på bva man ber tenke frem i (id, men vi roener at byggcl representerer en
verdifull historie og al dennekan gjenskapcsom man enskerdet.
liu"'t m<'d a'l<)'"e kujturminncr som er lagrel bort, finncE det på Freya ogsi mye frå
vSre ncdlaglc skolcr si pa sikt burdedet værefullt mulig å iBnredc c( skolemuseum soro
kan visever hisluric, og det er en hisforiesom tonsatt delesav mange. Ikkealle er vokst

opp med mobiltelefon, pc og neltbretl. A Ia eltver bruke en skole innrcdet som en

skolestue frå"gamle"dagervil kunnegjBregammdskolcn fil et "levende"museumog
en spcniiendearena for laering ng historicfortelling.

Man kan ogsi lenke segat deler av bygningen liunne fungere som rf galleri med fokus
pi gamle frayabilder og pi den miten bidra (il i btivare hjstorien og folks bevissthel om
denne.Men del er klart a<bygget Irenger rcnovering ogsåinnvendig.

Kullurclii<enserverdien i den gamlrskolebygningen badeforinnbyggernepi Sistranda
ogi kommunen ellcrs. Vi regner vel ikke med al eventuelle planer om i gjenskape el
historisk skolcmilje kan gJBres over niiftea, men river man b)'gningcn nS forsvinncr

denne mulighcten for alltid.

Sistranda 14. 11.2013

Knut Arne Stremay
virksomhetslcder

Frå: Sissel Jorid Skoran
Sendt! 15. november 2013 07:18

Til: Knut Arne Stremey
Emne: gammelskolen

Hei!

^ fellesmøtet i dag diskuterte vi hva vi kan brukegammelskolen til, dersom den blir restaurert. Jegensker

S formidle dette videre og sender det derfor til deg.

Vi serfoross, gårut i fra atden ogsS da restaureres innvendig, tror det er mye som også må gjwes der,

dersom den skal kunne brukes.

Vi ser absolutt behovet for å bruke skolen som en læringsarenadersom den renoveres;

Høsten2014starter et stort l.trinns kull, pr i dagharvi ikkegodt egnet plass til sS mangeelever pS

småb-innet, ca 38 - 40 elever. Gammelstolen kan bruke som klasserom til l. trinn.

Skolen kan også innredes med tanke pS at den skal væreen base for elever som trenger litt ekstra i sin

opplaering,innredningenskalda innbytil aktivitet, medalternativlæring,praksisnærlæring.Et

aktivitetsbygg med fokus pS læring.Det skal da leggesvekt på at gammelskolen blir en positiv base i

skolens omrSde.

Skolen kan innredes slik skolen var i gamle dager, dette kan brukes til undervisningsrom, der vi kan be
inn besteforeldre, pens)onister som kanfortelle om stolen i gamle dager. Men det måkunne brukes til

undervisning. Skolen mesettes i stand pi en slik mite at den blir et areal som brukes aktivt hver dsg.
Oesign og redesjgn.

Rom foi fvsiskaktivild (or småeruppei ( detie er kanskje ikkeakluell pgB arealel).

Skolen kan seMelgellg også brukes som en kombinasjon av dette. Men Innredningen erviktig, slik at
fleksibel bruk blir mulig.
mvh
Sissel Jorid Skoron
VirksomhelstedÆ.r
Sis+randa skole

llf; 72463315/mobil: 99639325
e-post: siss6)_skorQn@fT

o

yg.

kommune,

ne

Uttalelse fra antikvar Trond Eide ved Sør Trøndelag fylkeskommune, datert 27.09.2016:
Vi viser til mail fra 22. 09., og telefonsamtale i dag 27.09.
Vi befarte bygningen for under to år siden, og konstaterte den gang at den var rimelig rett, virket
sunn, og hadde store generelle rom med god takhøyde, og følgelig burde være kurant å ta i bruk
igjen. Bygningen har en enkel standard og et oppsamlet vedlikeholdsbehov, men sammenliknet med
en ny bygning tåler et slikt hus vanskjøtsel mye bedre, og det var ikke noe som tydet på alvorlige
skader på befaringstidspunktet. Vi skal ikke fremsette påstander om tilstand uten å ha undersøkt
bygningen grundigere. Dette bør absolutt gjøres - og av en kyndig med antikvarisk/ tradisjonskunnskap. Når det i den foreliggende tekniske vurderingen anføres at bygningen har et
underdimensjonert åstak etter at det beviselig har holdt ute i virkeligheten i seks-sju generasjoner
forteller det alene at bygningen ikke vurderes ut fra sine premisser. Vi anbefaler derfor en grundigere
vurdering og bistår gjerne ved behov. Vi vil også nevne at i forhold til taler om bærekraft og
ressursforvaltning, gjenbruk og miljøvern vil en riving av den gamle skolebygningen sende et sterkt
signal til barna på skolen. En nennsom istandsetting og bruk som SFO, for eksempel, slik man valgte i
Åfjord, sender et annet signal. Vi fraråder Frøya kommune å vedta riving av den gamle skolen på
Sistranda og anbefaler at kommunen istedet går foran med et godt eksempel og planlegger en
omsorgsfull istandsetting.

Vennlig hilsen
Trond Eide
Antikvar

Innspill fra Frøya kultur- og kompetansesenter
Datert: 27.09.2016

"Frøya kultur- og kompetansesenter mener det kan være i kommunens interesse å vurdere
alternative løsninger fremfor riving av gamle Sistranda skole, før man fatter vedtak. Riving av skolen
medfører store kostnader uten at man får noe igjen for det. Skolen har videre en stor historisk verdi
for Frøya. Dessuten kan skolen utnyttes i kommunens daglige virke. Vårt ønske er at gamle Sistranda
skole fysisk flyttes til sørsiden av Frøya kultur- og kompetansesenter, nødvendig oppgradering blir
utført.

Vi ønsker å benytte gamle Sistranda skole til følgende funksjoner:

- Frivilligsentralen leier i dag lokaler hos privat aktør. Kommunen kan spare flere hundre tusen i året i
leiekostnader ved å benytte gamle Sistranda skole som frivillighetssentral. Ved å plassere bygningen i
tilknytning til Frøya kultur- og kompetansesenter, vil Frivilligsentralen ha mulighet til å benytte
kulturhuset i støtte grad i det daglige.

- Frøya mangler i dag et kunstgalleri på Fast-Frøya. Dette har vært etterspurt i mange år, og Frøya
kultur- og kompetansesenter ønsker å drifte et kunstgalleri m/visnings- og salgsutstillinger. Gamle
Sistranda skole kan være velegnet til dette formålet.

- Frøya kommune trenger å løfte frem sitt museum, som i dag er plassert bortgjemt i kjelleren på
kommunesenteret.
Gamle Sistranda skole kan være velegnet til å huse kommunens museum.

Å rive gamle Sistranda skole er en enkel løsning, som medfører store kostnader.
Hvorfor ikke heller flytte bygningen og sette den i stand, slik at den kan brukes til å drifte kommunale
oppgaver, spesielt oppgaver som vi i dag ikke innfrir i henhold til Kulturplanen og Samfunnsdelplanen
i Frøya kommune?"

Hilsen Håvard Dyrø
Frøya kultur- og kompetansesenter

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.:
16/3790

Arkiv: 255 &55

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
KJØP AV AKSJER, KYSTLAB-PREBIO AS
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar å kjøpe 1526 aksjer i Kystlab-PreBIO AS for kr 22 892.
Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo pr 01.01.2017 er 414 745
Vedlegg:
Kjøp av aksjer Kystlab-PreBIO AS e-post av 28.12.16
Oversikt aksjer Kystlab-PreBIO AS vedlegg til e-post av 28.12.16
Saksopplysninger:
Kystlab-PreBIO AS tilbudte seg å kjøpe ut aksjene til Frøya kommune høsten 2016.
Kommunestyret behandlet denne saken i sak 178/16 (27.10.16) der Frøya kommune ønsker
fortsatt å være eier i Kystlab-PreBIO AS.
Kystlab-PreBIO AS har nå gjennomført kjøp av 10 % av utestående aksjer til kr 15,- per stk.
I tillegg er det kjøpt 4,08 % av utestående aksjer som er solgt til Alsco AS og står i "depot".
Følgende aksjonærer har valgt å selge:
Kristiansund kommune
Rauma kommune
Aure kommune
Gjemnes kommune
Aukra kommune
Smøla kommune
Fosen Regionråd
Grane kommune
Totalt antall aksjer kjøpt 115.802 stk - 14,08 % av utestående aksjer.
På bakgrunn av dette tilbyr Alsco AS alle gjenværende aksjonærer å kjøpe sin proratariske
andel av disse aksjene (4,08%) som vist fordelt per aksjonær i vedlagte tabell (for Frøya
kommune utgjør dette 1526 aksjer til kr 22 892, 15 kr pr aksje).

Alsco AS er et investeringselskap, som primært investerer i fiskeri- og havbruksrelaterte
selskaper.
Vurdering:
Kommunestyret viste gjennom vedtaket i sak 178/16 at Frøya kommune fremdeles ønsker å
være eier i Kystlab-PreBIO AS. Som en videreføring av dette vedtaket, er det naturlig at
Frøya kommune styrker sin posisjon i selskapet, og kjøper seg opp i h.h.t. tilbudet som er
kommet i forbindelse med selskapets tilbakekjøp av egne aksjer.
Ny saldo på den konto som blir belastet: Reserverte tilleggsbevilgninger kr 391 853

Fra: Bjørn-Vegard Løvik [bvl@alsco.no]
Til: Preben Aune [pau@kystlabprebio.no]; post@averoy.kommune.no
[post@averoy.kommune.no]; post@frana.kommune.no [post@frana.kommune.no];
post@hattfjelldal-kommune.no [post@hattfjelldal-kommune.no]; post@vefsn.kommune.no
[post@vefsn.kommune.no]; Brønnøy Postmottak [postmottak@bronnoy.kommune.no];
postmottak@eide.kommune.no [postmottak@eide.kommune.no]; Postmottak
[postmottak@froya.kommune.no]; postmottak@hitra.kommune.no
[postmottak@hitra.kommune.no]; postmottak@midsund.kommune.no
[postmottak@midsund.kommune.no]; postmottak@molde.kommune.no
[postmottak@molde.kommune.no]; postmottak@namsos.kommune.no
[postmottak@namsos.kommune.no]; postmottak@nesset.kommune.no
[postmottak@nesset.kommune.no]; Bjørn-Vegard Løvik [bvl@alsco.no]; Dahl Torgeir
[Torgeir.Dahl@molde.kommune.no]; ingrid.rangones@averoy.kommune.no
[ingrid.rangones@averoy.kommune.no]; egil.strand@eide.kommune.no
[egil.strand@eide.kommune.no]; rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no
[rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no]; tove.henoen@frana.kommune.no
[tove.henoen@frana.kommune.no]; odd.helge.gangstad@midsund.kommune.no
[odd.helge.gangstad@midsund.kommune.no]; Berit Flåmo
[Berit.Flamo@froya.kommune.no]; May.Harstad.Lian@hitra.kommune.no
[May.Harstad.Lian@hitra.kommune.no]; Johnny Hanssen
[johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no]; Arnhild.Holstad@namsos.kommune.no
[Arnhild.Holstad@namsos.kommune.no]; ordforer@vefsn.kommune.no
[ordforer@vefsn.kommune.no]; erik.brodal@hattfjelldal.kommune.no
[erik.brodal@hattfjelldal.kommune.no]; Torstein Moe [torstein.moe@bronnoy.kommune.no];
Pål Trælvik [pal.traelvik@bronnoy.kommune.no]
Kopi: Preben Aune [pau@kystlabprebio.no]
Sendt: 28.12.2016 13:35:47
Emne: Kjøp av aksjer Kystlab-PreBIO AS
Vedlegg: image002.jpg; 161228_Oversikt_aksjer.pdf
Til våre eiere.
Viser til brev sendt eierne datert 8. September 2016.
Selskapet har nå gjennomført kjøp av 10 % av utestående aksjer til kr 15,- per stk.
I tillegg er det kjøpt 4,08 % av utestående aksjer som er solgt til Alsco AS og står i
"depot"
Følgende aksjonærer har valgt å selge:
Kristiansund kommune
Rauma kommune
Aure kommune
Gjemnes kommune
Aukra kommune
Smøla kommune
Fosen Regionråd
Grane kommune
Totalt antall aksjer kjøpt 115.802 stk

- 14,08 % av utestående aksjer.

På bakrunn av dette tilbyr Alsco AS alle gjenværenede aksjonærer å kjøpe sin
proratariske andel av disse aksjene (4,08%) som vist fordelt per aksjonær i
vedlagte tabell.
De som ønsker å kjøpe sin andel bes gi tilbakemelding til styrets leder Bjørn-Vegard
Løvik innen 28.02.2017 på E-post: bvl@alsco.no
Ved spørsmål ta gjerne kontakt med undertengede på telefon 924 49 363.
Ønsker alle et riktig godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Kystlab-PreBIO AS
Bjørn-Vegard Løvik

Styrets leder
Tlf: 924 49 363

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Jan Otto Fredagsvik
Arkivsaksnr.:
17/26

Arkiv: 614 C02

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
FROANKONSEPTET - M/VIDEREUTVIKLING AV KOMOPP-PAKKER,
UTVIKLE GRUNNLAGET FOR REALISERING AV FROHEIM OG SØKNAD OM
AUTORISASJON FOR NATURINFORMASJONSSENTER FOR FROAN
Innstilling til vedtak:
1. Et Naturinformasjons-/våtmarksenter for Froan verneområde hoved-lokaliseres til BKS AS
2. byggetrinn på Sistranda og del-lokaliseres på Sørburøy gjennom Froheim – konseptet,
som inngang til verneområdet. Det tas forbehold om at 2.byggetrinn ved BKS realiseres og
at leiekostnader er akseptable.
2. Det bevilges inntil NOK 200.000,- for utarbeidelse av grunnlag for og søknad om støtte fra
Miljøverndepartementet til autorisasjon og etablering av et Naturinformasjonssenter for
Froan
3. Bevilgningen dekkes fra reserverte tilleggsbevilninger, saldo pr 24.01.17 er 391. 853,-

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Forvaltingsplan for Froan
Ramsar – forprosjekt
Mer om naturinformsjonssenter
Referat fra arbeidsmøtet. 30.11.2016

Saksopplysninger:
Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning ble fredet ved
kongelig resolusjon 14. desember 1979. Initiativet til naturvernet kom opprinnelig fra
lokalbefolkningen for å verne Froan mot enda et militært skytefelt.
Det faglige grunnlaget for verneforslaget var registreringer av hekkende sjøfugl og ynglende sel i
1974 i regi av Miljøverndepartementet. Verneområde for Froan består av
i)

Et naturreservat og

ii)

Et landskapsvern- og dyrefredningsområde som omslutter reservatet

Froan er med sine 761 km2 det største og viktigste verneområdet av marin karakter i landet per i
dag. Naturverdiene i Froan er i hovedsak naturbetinget (avhengig av klima, beliggenhet,
naturkreftenes påvirkning og samspillet mellom arter), men også noe er kulturbetinget (avhengig av
beite, slått og lyngbrenning). Bestemmelsene for området er nedfelt i «Forskrift om vern for Froan
naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya
kommune, Sør-Trøndelag»

Helårsbefolkningen i Froan – og da snakker vi i hovedsak om Sørburøy - utgjør i dag ca 30 personer.
Med tilbakegang i fisket, som lokalt tilskrives økning i den vernede selbestanden, setter nå
lokalsamfunnets sin lit til at områdets status som Ramsar-område skal gi positiv avkastning gjennom
bl.a. utvikling av reiselivet i et bruk/vern perspektiv. Og videre at Salmars havmerd skal gi positiv
ringvirkninger for det lille øysamfunnet.

Forvaltningsplan for verneområdene i Froan har vært etterspurt og lovt helt siden fredningen trådte
i kraft i 1979. I 2015 kom den. Den er utarbeidet med utgangspunkt i verneforskriften, sammen med
forvaltningsmyndighetenes erfaringer og rådgivende utvalgs tilrådinger i årene etter at områdene
ble fredet. Formålet med fredningen er å verne om et rikt og interessant dyre- og planteliv og
bevare leve- og yngleområdene for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet kystlandskap.
Forvaltningsplanen ligger vedlagt.

Samtidig med fredningen ble det opprettet et råd, benevnt som det «Rådgivende utvalg for Froan».
Her har ordfører i Frøya kommune hele tiden vært medlem.

Milepæler og tiltak/hendelser etter at fredningen trådte i kraft
Det har opp gjennom årene vært mye oppmerksomhet rettet mot fredningen i Froan. I 1998 oppsto
et akutt problem for Salmar, som måtte legge brakk en del lokaliteter for lakseoppdrett p.g.a. ILAutbrudd. De søkte da Fylkesmannen om å få sette ut smolt i to lokaliteter i landskapsvernområdet.
Etter mye møtevirksomhet – bl.a. med miljøvernministeren og Miljø- og energikomiteen på
Stortinget- fikk Salmar positivt vedtak av Fylkesmannen og dermed dispensasjon. I 2015 ble
dispensasjonen permanent, ved at det ble gjort noen grep når det gjelder vernestatus for de
områdene lokalitetene ligger.

Det hører med til historien at to forskere fra Norsk Bygdeforskning – Geir Frisvoll og Katrina
Rønningen – i 2007 utarbeidet en forskningsrapport med tittelen «Froan-scenarier» - et tverrfaglig
prosjekt som så på muligheter og begrensninger for næringsutvikling og forvaltning i verneområdet
Froan. En av deres konklusjoner var at RAMSAR-statusen IKKE var et hinder for eksempelvis
lakseoppdrett.

For øvrig har dette skjedd med relasjon til Froan og vernet:


I forbindelse med bygging av nytt kulturhus og nye videregående skole (FKKS) ble
prosjektet KOMOPP etablert og det ble i den forbindelse arbeidet med planer om et
såkalt visningssenter for Froan. På Sørburøy var det ment å få en «satellitt» som var
tilknyttet FKKS digitalt.



Rådmannen engasjerte en person som skulle jobbe med å få fram en søknad til
miljøverndepartementet om å få etablert et såkalt naturinformasjonssenter.



Arbeidet stoppet opp da det ikke fantes midler for å forlenge engasjementet for den
innleide personen.



Så dukket det opp tanker om et samarbeid mellom Ørland kommune (Grandefjæra),
Hitra kommune (Havmyran) og Frøya kommune (Froan) for å utnytte det faktum at
disse områdene har såkalt RAMSAR-status (internasjonalt vern av
våtmarksområder).



Jan O Fredagsvik og Alf Albrigtsen jobbet i ei nedsatt arbeidsgruppe der alle tre
kommunene deltok.



Det ble ferdigstilt et forprosjekt og det ble utarbeidet en rapport av aug. 2012 ført i
pennen av Katrina Rønningen og Geir Frisvoll fra Bygdeforskning. Rapporten ligger
vedlagt.



Så stoppet arbeidet opp, i hovedsak fordi Ørland kommune fikk problemer med
Grandefjæra og flybasen. Ørland har imidlertid allerede et visningssenter for
Grandefjæra, som en av fem såkalte autoriserte visningssentre i landet
(Nasjonalparksentrene ikke medregnet.)



Siden har Sørburøy velforening stiftet Froheim AS, og Ivar Blikø fra Sintef har jobbet
fram tegninger av fysisk bygg og tatt initiativ overfor reiselivsnæringen. Han skal ved
anledning presentere en sluttrapport for sitt arbeid.



Rådmannen og Jan O Fredagsvik har hatt dialog med Alf Albrigtsen, som har gjort en
del forberedende undersøkelser og fått dannet et bilde av hva som må til for å få et
autorisert visningssenter. Det har vært møter med Miljødirektoratet, Fylkesmannen,
Bygdeforskning, NTNU og Ørland Kultursenter (våtmarksenteret for Grandefjæra).
Videre har Ivar Blikø og Lilly Gården vært delaktig i arbeidet.

Etter de innledende prosesser med forvaltningsmyndighetene i forhold til kriterier og krav
for slike sentra (besøk, målgrupper, faglig samarbeid, logistikk organisasjon/økonomi, mv.),
vurdering i styret for Froheim AS og utfra muligheten for å kunne utvikle et unikt senter, er
det tatt utgangspunkt i et delt lokaliseringsopplegg med
•

Hoved-lokalisering – i Blått Kompetansesenter (BKS) i planlagt byggetrinn to.

•

Del-lokalisering på Sørburøy i Froheim - inngangen til verneområdet

Arbeidsmøte
30.11.16 ble det holdt et arbeidsmøte på Blått Kompetansesenter der følgende deltok:
Ordfører Berit Flåmo
Hjørdis Årvik, Frøya kommune
Bjørnar Johansen, Blått kompetansesenter
Lilly Gården, styreleder Froheim AS
Hans Olav Brendberg, styremedlem Froheim AS
Trude Hegstad, Blått kompetansesenter
Toril Pettersen, Frøya Næringsforum
Alf Albrigtsen, Albrigtsen Consult
Jan O Fredagsvik, Frøya kommune
Ivar Blikø, Sintef
Gøril Forbord, Trønder-Energi
Johan K Evjen, Trønder-Energi

Hensikt med møtet:


Utvikling av et Naturinformasjons-/våtmarksenter for Froan verneområde – med hoved
lokalisering på Sistranda og del lokalisering på Sørburøy .



På grunn av endrede forutsetninger bør kan hende tidligere utarbeidede planer justeres
vesentlig både hva angår tiltak av materiell og immateriell karakter, inklusiv kostnad av delelementer (ulike elementer kan ha forskjellig finansieringsopplegg).



Synspunkter på om Froheim – konseptet (hele/deler) skal være et reint eiendomsselskap
eller kombinasjon av eier og drifter (hele eller deler).



Avklare finansiering i første fase – justering av tidligere planer, kostnadsberegning av ulike
del tiltak, prosesser, oppfølging, mv..



Tanker om implementering av KOMOPP i senteret (hoved utstilling/formidling) på Sistranda
og delaktiviteter på Sørburøy som inngang til verneområdet .



Synspunkter på om NTNU Brohode Frøya - som har fokus på fokus marin/maritim sektor –
bør utvides slik at KOMOPP og opplevelsesnæringene bli en del av Brohode Frøya? Kanskje
også omfatte andre deler av kommunens virksomhetsområder.



Foreløpige informasjon og tanker om opplegg/innretning og utfordringer med å få
sertifisert og etablert et Naturinformasjons-/Vårmarksenter for Froan verneområde.

Det er laget et fyldig referat fra møtet, se vedlegg.

ØKONOMI
For å komme videre med eventuell søknad om autorisert visningssenter for Froan, må det
foretas noen avklaringer. Og det må en viss økonomi på plass – på kort sikt for å finansiere
selve prosessen fram mot søknaden og på lengre sikt med å finansiere fasiliteter og finne
drifts- og vedlikeholdsmidler. Sistnevnte gjelder også KOMOPP-pakkene som vises i FKKS.

Som det fremgår av referatet, vil det være flere relevante samarbeidspartnere i det videre: NTNU,

Sintef, Norsk Bygdeforskning, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, FKKS, Blått
Kompetansesenter m.fl.

Rådmannens vurdering

Etter rådmannens vurdering bør målet med sentret være å etablere og utvikle det som et
1.

Kunnskaps- og Informasjonssenter – Formidle kunnskap og gi informasjon om
verneområdet relatert til Forvaltningsplanen og Froans geologi og historie i fortid,
nåtid og fremtid

2.

Feltstasjon for forskning

3.

Opplevelsessenter – ta i bruk nye formidlingsmetoder (digitalt) og tilbud om besøk i
verneområdet

4.

Dokumentasjonssenter – ikke tradisjonell museumsdokumentasjon, men ulik
dokumentasjon i forhold til verneområdet og oppfølging av Forvaltningsplanen,
inklusiv utvikling av forskningsbasert kunnskap.

Målet bør være å utvikle et samarbeidsnettverk med kulturinstitusjoner, næringsliv,
utdannings - og forskningsinstitusjoner, m.fl. – jf. strategien for utvikling av tidligere Frøya
vgs.. Senteret vil også kunne være en naturlig arena for utvikling av en Kunnskapspark
innenfor natur- og vernefaglige problemstillinger og for utvikling av naturbasert
verdiskapning i randsone bruk/vern og utnytte synergi effekter.

I det følgende vil rådmannen vurdere ulike sider ved Froheim, eller Froheim-konseptet, som
kanskje vil være vil være arbeidstittelen framover. Hensikten med å få utviklet et mer
helhetlig Froan – konsept er


å tiltrekke seg privat og offentlig kapital og ressurser for investeringer og drift på og
utenfor Froan, spesielt i forhold til etablering av materiell/immateriell infrastruktur
utover selve del- senteret.



Utvikle koblinger mellom initiativer innen turisme (bedriftsnettverket) og
Naturinformasjonssenter og derigjennom skape grunnlag for samarbeid og
videreutvikling gjennom medfinansiering fra nasjonale midler (Innovasjon Norge).



Med økende havbruksaktivitet aktivitet og økt naturbasert verdiskaping ytterst i
kyststripen vil behov for energi være økende. Gjennom blant annet utredninger og
analyser som Trønderenergi har gjort viser det seg at det er et stort potensial for
miljøvennlig lokal produksjon av energi (sol, vind, bioenergi og bufferløsninger). En
framskyndet realisering av slike konsepter krever at man ser helhetlig på utnyttelse
av de muligheter som finnes av verdiskaping i området, samt utnytte mulighetene
som ligger i visningsturer og undervisnings- og treningskonsepter.



Gjennom utvikling av innkvarteringskonsepter / lavterskel boenheter kan man også
introdusere nye lokale energiløsninger som dels kan kjøres uten å være koblet til
nett, eller jobbe i samspill med en større lokal energiløsning.

Det er overordnet viktig å ha en strategisk tilnærming for fremtidig utvikling av senteret.
For å nå målet for senteret vil utfordringer og muligheter være knyttet til:
1.

2.

3.

Forskning, utdanning, innovasjon, formidling og utvikling (FoU) – forvaltnings- og
verdikjederelatert. Verne – og samfunnsfaglig – det er særdeles viktig å få knyttet
forskning til verneområdet i forhold til bærekrafts mål (arter, fauna, økosystemet,
mv.) og i et bruk/vern perspektiv (bl.a. verdikjederelatert for økonomisk
verdiskapning). I dette ligger også utvikling av forskningsbasert kunnskap i forhold til
mulighet for utvidet bruk av landskapsvernområdet for eks. oppdrett.
Offentlige rammebetingelser – juridiske (eks. oppfølging av Forvaltningsplan og
innretning av vernebestemmelser) og økonomiske (eks. offentlig del finansiering av
drift og finansiering av materiell/immateriell infrastruktur, mv.)
Nærings- og bedriftsutvikling – tiltak for enkeltbedrifter og felles tiltak, inklusiv
utnyttelse og utvikling av randsoneaktiviteter og synergier – direkte og indirekte
verdiskapning i et bruk/vern perspektiv

I en utviklingsprosess vil tiltak innenfor et utfordringsområde påvirke tiltak i et annet
område. Kort sagt: Tiltak og prosesser må henge sammen. Disse 3 pilarene er meget viktig
og avgjørende i et bruk/vern perspektiv.
Delt lokalisering
I begrunnelsen for valg av Sistranda som hoved lokalisering med Sørburøy som del lokalitet for
senteret kan nevnes


Større mulighet til å utvikle et unikt senter – bedre muligheter for utnyttelse av synergi fra
andre etablerte/planlagte virksomheter.



Enklere tilgang til ulike målgrupper som folk flest, turister, skoler, barnehager, frivillighet,
næringslivet og deres besøkende, kurs- og konferansedeltakere, forskere, andre
utdanningsinstitusjoner, m.fl.



Større mulighet for egen inntjening gjennom økt interesse for og besøk av personer,
bedrifter og institusjoner.



Hoved lokalisering i forhold til transportrelatert infrastruktur og lokalisering på Sørburøy i
forhold til naturlig inngang til verneområdet.



Større mulighet for faglig samarbeid med for sentret relevante institusjoner og deres
samarbeidspartnere på Sistranda.



Bedre mulighet for å få etablert et robust og forutsigbart fremtidig opplegg –
organisatorisk/økonomisk.

Utstillingen på Sistranda skal friste og være en katalysator for utvikling av Sørburøy og for inngang
til Froan verneområde.
Utvikling av nødvendig materiell og immateriell infrastruktur på Sørburøy – som inngangsport til
verneområdet – vil derfor være avgjørende for å kunne oppnå autorisasjon for planlagt senter. Uten
noe opprustning på Sørburøy vil en ikke kunne utvikle et unikt senter.

Turisme/ Opplevelsesturisme
Reiseliv blir et viktig område for Froan-konseptet.

Det er etablert et bedriftsnettverk med tittel «Bedriftsnettverket Frøya Opplevelser». Det
har vedtatt at de ønsker å støtte opp om et initiativ om naturinformasjonssenter på Frøya
da de anser dette som veldig viktig for utviklingen av opplevelsesnæringen i regionen. Et
naturinformasjonssenter vil kunne være en del av utviklingen av bedre infrastruktur og
tilgjengelighet til de attraktive stedskvalitetene i området.

Opplevelsesturistene i området gir generelt tilbakemelding om et ønske om å tilby flere
forskjellige opplevelser basert på skjærgården, men at leveransene er uforutsigbare,
vanskelig å orientere seg i og av for lav kvalitet. Dette er også i tråd med en undersøkelse
gjort under Matstreif 2015 der forskjellige pakketilbud ble presentert.

For lite informasjon og tilrettelegging for besøk i øyrekka bidrar til høye barrierer for
kundegruppen til å benytte seg av tilbudene. Sammensatte opplevelser utarbeidet fra godt
innarbeidede samarbeid i næringen i kombinasjon med bedre infrastruktur,
kommunikasjonskanaler og tilgjengelig informasjon vil være en god løsning på dette
problemet. Kundegruppen i opplevelsesnæringen viser interesse for opplegg som vektlegger
lokalhistorie innen fiskeri, havbruk og tidlige bosetninger og andre stedskvaliteter. Slike
historier ble svært godt mottatt i de produktene som allerede finnes på markedet. Det ble
også høyt verdsatt at kundene fikk kurs i relevante ferdigheter som rensing av krabbe og
filetering av fisk, slik aktivisering bidrar til merverdi av produktet og øker kvaliteten på

opplevelsen. Et naturinformasjonssenter kan gjøre mye for å legge til rette for slik aktivitet.

Et overordnet mål ved å etablere et naturinformasjonssenter vil etter rådmannens
vurdering være å gjøre tilgjengelig:


Fysiske stedskvaliteter som naturomgivelser i skjærgården utenfor Frøya,
bygningsmiljøene på fiskeværene i øyrekka og den rike floraen som finnes i regionen.



Sosiale stedskvaliteter som det gode vertskap, kunnskap om lokalhistorie og lokal
kultur



Sosiokulturelle stedskvaliteter som gir mening for turisten. Opplevelsen av et
autentisk kystsamfunn som eksisterer tett på naturen. Oppleve nærhet til norsk
kystkultur gjennom aktiv deltakelse i forskjellige aktiviteter tilknyttet fysiske og
sosiale stedskvaliteter.

Gjennom å vektlegge disse stedskvalitetene på Frøya vil etableringen av et
naturinformasjonssenter bidra til å øke Frøyas attraksjonskraft innen opplevelsesturisme.

Bærekraftig reiseliv
Et naturinformasjonssenter på Frøya vil ha gode forutsetninger for sertifisering som
bærekraftig reisemål.
Mye av Frøyas attraksjonskraft er tuftet på fysiske stedskvaliteter som i stor grad er basert
på naturgitte ressurser og kystkultur. Dette innebærer at en satsning innen turisme må ta
spesiell høyde for problemstillinger tilknyttet bærekraft.
 Miljømessig bærekraft er et naturlig og nødvendig fokus i produktutviklingen i
nettverket. Viktigheten av naturgitte ressurser for destinasjonens attraksjonskraft
tilsier at det må bli tatt spesielt hensyn til den lokale fauna og floraen i regionen.
Opplevelsestilbudene i regionen må ta tilstrekkelig hensyn til bevaring av natur- og
kulturressursene for at tilbudet skal kunne opprettholdes på lang sikt, og for å ta
vare på kystsamfunnets kultur og livsgrunnlag. Etableringen av et

naturinformasjonssenter vil muliggjøre en langsiktig og helhetlig tekning rundt
opplevelsestilbudene i regionen.

 Sosial bærekraft vil også være en viktig del av utviklingen av
naturinformasjonssenteret. Senteret bør være en del av en større strategi for
utviklingen av Frøya som turistdestinasjon. Det er viktig å etablere arbeidsplasser
langs øyrekka utenfor Frøya. Dette har vært en sentral samfunnsmessig
problemstilling i regionen de siste årene. Dersom man øker Frøya attraksjonskraft,
kan dette resultere i nye arbeidsplasser og flere heltidsstillinger, som bidrar til sosial
bærekraft.

Det vil også være viktig at naturinformasjonssenteret og tilhørende aktiviteter tar
tilstrekkelig hensyn til den eksisterende lokalbefolkningens behov. Dette er nødvendig for at
destinasjonene skal fortsette å være et attraktivt bosted for disse.
 Økonomisk bærekraft i lokalsamfunnet er et sentralt aspekt i det man ønsker å
oppnå med et naturinformasjonssenter. Ved å øke destinasjonens attraksjonskraft
ved å gjøre den mer tilgjengelig på markedet og vil på sikt bidra til flere etableringer
i området, og således være med å skape nye arbeidsplasser.

Grønn energi og miljømessig opplegg
I sammenheng med utvikling av et unikt senter i et unikt verneområde finner miljøvennlige
løsninger både for bygg og energiløsninger. Dette gjelder klimamålene og også å unngå
«visuell forurensing»
 Teste ut bygningsintegrerte energiløsninger i værharde strøk
 Energi- og miljøvennlig infrastruktur som både er energiproduserende og reversible
mhp naturinngrep.
 Utprøving av større konsepter for lokal energiproduksjon med tanke på framtidige
behov i forbindelse med verdiskaping i området (Trønderenergi).
 vil forsøk og utvikling av ulike deler av grønn energi være interessant

 vil forsøk og utvikling av energi- og miljøvennlig infrastruktur (botilbud, turstier, mv.)
være interessant
Etablering av senteret med tilgrensede infrastruktur vil ytterlig styrke kommunens
innovasjon, nyskapning og omdømme.

Oppsummering
Rådmannen mener det er grunnlag for å håpe på at en bevilgning til det innledende utviklings – og
grunnlagsarbeid etter hvert vil kunne


Utløse betydelige statelige midler (sentralt) – dersom senteret oppnår autorisasjon – til delfinansiering av driften.
 Utløse betydelige statlige midler (sentralt/regionalt) til utvikling av ulik materiell og
immateriell infrastruktur
 Utløse betydelige midler fra privat og halvoffentlig sektor til utvikling av deler av nødvendig
infrastruktur (materielt/immaterielt), spesielt på Sørburøy, men også på hoved-lokalisering i
BKS.
 Utløse utviklings – og referanseprosjekter innenfor ulike deler av grønn og fornybar energi,
havtransportert søppel og olje forurensing, også med overføringsverdi utover Froan.
 Utløse midler til ulike FoU prosjekter og tiltak – direkte relatert/delvis relatert til
Forvaltningsplanen - innenfor forvaltning, samfunn og til direkte økonomisk verdiskapning i
en bruk/vern perspektiv. I tillegg utvikling av opplegg for FoU - piloter innenfor
fornybar/grønn energi, infrastruktur som er reversibel m.v. som del av det innledende
arbeidet.
Når det gjelder utgifter/finansiering av det innledende arbeidet - som har forskjellig
finansieringskilde - vil dette omfatte
i)

Utarbeidelse av søknadsopplegget for autorisasjon av et Naturinformasjons-/våtmarksenter
for Froan – verneområde med Ramsar status og nødvendig vedlegg og
ii) Utarbeidelse av et helhetlig opplegg for Froheim – konseptet, inklusiv deler av Froheim AS,
reversibel infrastruktur og fornybar/grønn energi.
Overnevnte arbeider (i) og ii)) må samordnes, koordineres og gjennomføres parallelt. I det
helhetlige prosjektet vil Froheim-konseptet være særdeles viktig og nødvendig for å oppnå
autorisasjon. Da dette er prosjekter som vil kreve en betydelig prosess- og ideutveksling (jf. møte
30.11-16) før utforming av selve opplegget – og at kostnadene til arbeidet foreløpig ikke er avklart –
ønsker rådmannen å få avklart om det er vilje til å avsette nødvendige midler til utviklingsarbeidet,
eks. inntil visse beløp.
Rådmannen innstiller i første omgang på at det bevilges inntil kr. 200.000 for å arbeide videre med
søknaden for autorisasjon av et naturinformasjonssenter. Videre vil rådmannen arbeide med å finne
finansiering for videre utvikling av grunnlaget for Froan-konseptet, herunder konseptbeskrivelse,
modell og realiseringsgrunnlag gjennom med-finansiering fra nasjonale myndigheter og eventuelt
andre kilder/institusjoner. Dette arbeidet antas å ha en kostnad på inntil 250.000 kr.

Rådmannen er kjent med at styret for «Frøya og Hitra fiskeri- og havbruksfond» har vedtatt å legge
ned fondet og at gjenstående kapital – omkring kr. 500.000 – skal bevilges til Frøya kommune som
bidrag til KOMOPP-prosjektet. Rådmannen anser at et eventuelt naturinformasjonssenter er en del
av KOMOPP-prosjektet og at midlene fra fondet kan brukes på Froheim-prosjektet. Rådmannen vil
følge opp dette overfor styret i fondet slik at midlene blir tilgjengelig så raskt som mulig.
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Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
TARIFF 2017 – FRØYA KOMMUNES INNSPILL TIL DEBATTHEFTET
Forslag til vedtak:
Frøya kommune har følgene tilbakemelding til KS på stilte spørsmål i debattheftet:
1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten?
Svar: Frøya kommune anbefaler å endre virkningsdato til tidligere på året enn 1.9.2017.
2. Ser kommunen behov for endringer i Hovedavtalen? I så fall – hvilke endringer?
Svar: Med bakgrunn i at HTA generelt legger til rette for et best mulig samarbeid mellom
partene i alle nivå, og viderefører prinsippet om at arbeidsgivere og tillitsvalgte lokalt
finner hensiktsmessige løsninger for å ivareta gode prosesser for reel medvirkning og
kvalitetsutvikling, kan ikke Frøya kommune kan ikke se at det er behov for endringer i HTA
nå.
3. Ser kommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2017? I så fall
– hvilke endringer?
Svar: Frøya kommune har ingen innspill til dette punkt, og slutter seg til KS sine prinsipper
i saken.
4. Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i
ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner?
Svar: Frøya kommune er en inkluderende arbeidsgiver som ønsker å legge til rette for
mangfold. Kommunens innspill er at det må bli bedre sammenheng mellom
arbeidskraftbehov i kommunene, utdanningstilbud på alle nivå og i virkemiddlelapparatet
i NAV for å bidra til økt inkludering i arbeidslivet.
5. Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og
hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb?
Svar: Kommunen har, gjennom IA avtalen forpliktet seg til til å åpne opp for
arbeidsutprøving av personer som står utenfor arbeidslivet. Kommunen anbefaler at NAV
har gode virkemidler for arbeidsutprøving. Ordningen med aktiv sykemelding er et
eksempel på et godt tiltak som kan vurderes å gjeninnføres.

Vedlegg:

Debattheftet
Saksopplysninger:
1. Om forhandlingene i 2017
I 2017 er det mellomoppgjør som innebærer at bare lønnsreguleringer forhandles sentralt i KSområdet. Forhandlingene har frist 30. april. Siden 2009 har partene alltid blitt enige om en
forhandlingsløsning i mellomoppgjørene. Hvis partene ikke kommer til enighet går oppgjøret til
mekling.
Høsten 2017 vil KS på vegne av medlemmene reforhandle Hovedavtalen og tre særavtaler. De tre
særavtalene er Kommunelegeavtalen, Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale og
Barnehageavtalen.
KS har som arbeidsgiverorganisasjon fått fullmakt til å inngå sentrale tariffavtaler på våre vegne. Det
er Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatene for forhandlingene. I henhold til KS
vedtekter skal Hovedavtalen vedtas gjennom uravstemning når forhandlingene er ferdig. Det
fremkommer av kommunens delegasjonsreglement at det er ordfører som avgir stemme på vegne
av Frøya kommune. Mellomoppgjøret og resultatet av særavtaleforhandlingene godkjennes
gjennom vedtak i KS Hovedstyre.
Bred forankring hos KS medlemmer er viktig, både gjennom gode politiske prosesser i hver
kommune og fylkeskommune og på de fylkesvise strategikonferansene. KS har nå sendt ut årets
debatthefte med spørsmål knyttet til mellomoppgjøret i 2017, Hovedavtaleforhandlingene og
særavtaleforhandlingene.
Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i den enkelte kommune, og rådmannen
legger derfor frem problemstillingene og spørsmålene i debattheftet til politisk behandling.
2. Mellomoppgjør 2017
Forhandlingsgrunnlaget for mellomoppgjøret 2017 ble langt på vei avtalt mellom partene allerede i
hovedoppgjøret i 2016. Sentrale lønnstillegg, avsetningen til lokale forhandlinger, beregnet
overheng og anslått lønnsglidning, innebærer at om lag 2,2 prosent av årslønnsvekstrammen er
bundet før forhandlingene starter. Partene la videre til grunn at det i 2017 skal avsettes midler til
lokale forhandlinger (i HTA kapittel 4) på 0,9 prosent per 1.9.2017. KS har fremført ovenfor partene
at eventuelle disponible midler i 2017 bør brukes til å justere den lokale potten. Det kan gjøres på to
måter: Øke potten utover de 0,9 % som er avsatt eller ved å endre virkningsdato til tidligere på året
enn 1.9.2017. Det siste vil bidra til et lavere overheng ved hovedoppgjøret i 2018.
Det er ikke ventet at pensjon vil bli en del av mellomoppgjøret i 2017.
3. Hovedavtalen
Avtalen regulerer de grunnleggende spillereglene mellom partene, både på sentralt og lokalt nivå.
Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordningen, tvisteløsninger, samarbeid,
tillitsvalgtordninger og medbestemmelse mellom partene. Hovedavtalen skal være et virkemiddel
for å legge til rette for gode prosesser mellom partene og for utvikling av kvalitativt gode tjenester.

4. Kort om innholdet i særavtalene som skal forhandles høsten 2017
Kommunelegeavtalen (SFS 2305)
Avtalen regulerer både lønns- og arbeidsforhold for fastlønte leger uansett type legearbeid i
kommunehelsetjenesten. I tillegg har avtalen bestemmelser om arbeidstid og godtgjøring for
legevaktslegene, herunder privatpraktiserende leger som går legevakt. Kommende endringer i
akuttmedisinforskriften vil etter hvert stille strengere krav til kompetanse hos legevaktslegene.
Kompetansekravene, arbeidstids- og vernebestemmelser kan medføre utfordringer for
organiseringen av legevaktene. Kravene til et godt pasientforløp må balanseres mot forsvarlige
ordninger for legene.
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS 2213)
Da arbeidstidsavtalen ble reforhandlet i 2013 ble det brudd, og avtalen ble brakt inn i
Hovedtariffoppgjøret i 2014. Oppgjøret endte med et meklingsresultat som både KS og
Utdanningsforbundet anbefalte sine medlemmer. De øvrige lærerorganisasjonene anbefalte ikke
forslaget. Resultatet ble ikke akseptert av Utdanningsforbundets medlemmer i uravstemningen. Det
ble streik 25. juni 2014, og streiken varte i litt over to måneder.
De viktigste endringene i avtalen som kom til da streiken ble avsluttet, var at hver kommune skal
forhandle om arbeidsårets lengde, og at det på hver enkelt skole skal forhandles om arbeidstid på
skolen, dvs. hvor lenge lærerne skal være på arbeidsplassen. Målet er en lokal arbeidstidsordning
som blant annet bidrar til økt samarbeid og bygging av kollektiv samhandlingskultur.
KS gjennomfører for tiden et FoU-arbeid som ser på hvordan de lokale forhandlingsprosessene har
forløpt i kommuner/fylkeskommuner og på den enkelte skole. Et partssammensatt utvalg
bestående av KS og lærerorganisasjonene arbeider med å bygge opp et felles kunnskaps- og
erfaringsgrunnlag som vil danne bakteppe for diskusjoner om mulige endringer i arbeidstidsavtalen,
frem mot forhandlingene i 2017.
KS trenger både politisk forankring for og innspill til det som skal bli forhandlingsmandatet for
arbeidstidsavtalen i 2017.
Særavtalen for barnehager, SFO og skole (SFS 2201)
Avtalen regulerer blant annet planleggingstid for pedagogisk personale. Dagens ordning legger opp
til at pedagogenes planleggingstid på minst fire timer skal foregå i barnehagen. Det muliggjør
individuelt planleggingsarbeid og samarbeid mellom pedagogene.
5. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer
Det siste året har KS satt fokus på det som er kalt «utenforskap», og i denne sammenheng på de
som står utenfor arbeidslivet. Debatthefte stiller spørsmål om hva som skal til for at flere av de som
i dag står utenfor, skal kunne komme i arbeid i kommuner og fylkeskommuner.

Vurdering:
I debattheftet for 2017 stilles det fem spørsmål. Her følger rådmannens forslag til svar på disse
spørsmålene:
1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten?
Svar: Frøya kommune anbefaler å endre virkningsdato til tidligere på året enn 1.9.2017.

2. Ser kommunen behov for endringer i Hovedavtalen? I så fall – hvilke endringer?
Svar: Med bakgrunn i at HTA generelt legger til rette for et best mulig samarbeid mellom
partene i alle nivå, og viderefører prinsippet om at arbeidsgivere og tillitsvalgte lokalt
finner hensiktsmessige løsninger for å ivareta gode prosesser for reel medvirkning og
kvalitetsutvikling, kan ikke Frøya kommune kan ikke se at det er behov for endringer i HTA
nå.
3. Ser kommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2017? I så fall –
hvilke endringer?
Svar: Frøya kommune har ingen innspill til dette punkt, og slutter seg til KS sine prinsipper i
saken.
4. Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i ordinære
stillinger i kommuner og fylkeskommuner?
Svar: Frøya kommune er en inkluderende arbeidsgiver som ønsker å legge til rette for
mangfold. Kommunens innspill er at det må bli bedre sammenheng mellom
arbeidskraftbehov i kommunene, utdanningstilbud på alle nivå og i virkemiddlelapparatet i
NAV for å bidra til økt inkludering i arbeidslivet.
5. Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og
hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb?
Svar: Kommunen har, gjennom IA avtalen forpliktet seg til til å åpne opp for
arbeidsutprøving av personer som står utenfor arbeidslivet. Kommunen anbefaler at NAV
har gode virkemidler for arbeidsutprøving. Ordningen med aktiv sykemelding er et
eksempel på et godt tiltak som kan vurderes å gjeninnføres.
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Innhold

Til kommunene
og fylkeskommunene

TIL KOMMUNER OG
FYLKESKOMMUNER

Våren 2016 var det hovedoppgjør,
og for første gang klarte partene å
komme til enighet uten mekling i et
slikt oppgjør. Det var svært mange
veldig fornøyd med.
I 2017 er det mellomoppgjør der de
sentrale partene i utgangspunktet
bare skal forhandle om lønnsreguleringer. Flere lønnsendringerfor 2017
ble lagt allerede i 2016-oppgjøret, så
handlingsrommet er stramt.

fylkeskommuner,og på de fylkesvise
strategikonferansenesom KS arrangerer. Strategikonferanseneer viktige
for å sikre at kommunesektoren står
samlet bak behov og prioriteringer.
Det gir KS en solid forhandlingsposisjon og sikrer grunnlaget for å oppnå
et godt forhandlingsresultatpå vegne
av medlemmene.

Debattheftet gir en oversikt over
sentrale problemstillingersom kan bli
aktuelle under forhandlingenei 2017
I tillegg til mellomoppgjøret skal
og stiller spørsmål som KS ønsker
Hovedavtalenog ere viktige særsvar på. Svarene danner grunnlaget
avtaler reforhandlesi 2017. Det gjelder for KS´ forhandlingsmandat.
Kommunelegeavtalen,Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale
KS i fylkene inviterer til strategiog Særavtalen for barnehager,SFO
konferanser og fylkesmøteri perioden
og skole som alle utløper 31.12.2017. januar–mars2017. Her presenteres
det mer utfyllende og oppdatert
Før KS´ Landsting i 2016 hadde vi en
informasjon som grunnlag for dialog
bred medlemsdialog om utenforskap. og debatt.
Uttalelsenefra Landstinget følges opp
i KS´ langtidsplaner.På arbeidsgiverMedlemmenes involveringer ikke over
området ser vi blant annet nærmere
etter å ha gitt KS tilbakemelding før
på rekruttering av de som står utenfor forhandlingene.Det er også svært
arbeidslivet.
viktig at medlemmene svarer når Hovedavtalenblir sendt på uravstemning.
Hovedstyret i KS vedtar mandatene
for forhandlingene.Dette skjer etter
God debatt!
bred forankring i kommuner og

Oslo, november 2016

Lasse Hansen
Administrerendedirektør

KOMMUNAL SEKTOR I STADIG UTVIKLING

Kommunal sektor i stadig utvikling
Kommunen er til for innbyggerneog skal sikre dem et godt og likeverdig
velferdstilbudgjennom hele livet. Det stilles høye krav til kvalitet på tjenestene.
Kompetanse og kontinuerliglæring hos de ansatte og god organiseringav
arbeidet er avgjørendefor å kunne leveretjenesterav god kvalitet.

VISSTEDU AT...
Helse og omsorg, undervisning
og barnehager er de største
tjenesteområdenemed henholdsvis
136 500, 126 000 og 40 600
årsverk?1

Barnehage og skole skal fremme trivsel, læring og god helse
slik at barn og unge er forberedt til et aktivt samfunnsliv.Det
er forventet at kommunene nner innovative løsninger for å
dempe frafallet i videregåendeskole. Den demogra ske
utviklingen vil kreve store ressurser og mange ansatte i
eldreomsorgen fremover.«Et arbeidsliv med plass for alle»
var overskriften på en av uttalelsene fra KS Landsting i 2016.
Hva gjør vi for å lykkes med det målet?
For å få til disse oppgavene, har kommunene gode muligheter for å se ulike tjenesteområder i sammenheng.
Omstilling skjer hver dag i norske kommuner. Digitalisering
og tjenesteutviklinginnebærer endringer i organiseringog
oppgaveløsning.Det kan også gi effektive arbeidsprosesser
og frigjøre ressurser som kan brukes på andre måter for å
sikre gode tjenester.Kommuner og fylkeskommuner er inne i
reformprosesserfor tiden, noe som igjen utfordrer organisasjonsformer og samarbeid.
Driften av norske kommuner og fylkeskommunerbaserer seg
på et godt samarbeid mellom arbeidsgivere,arbeidstakereog
deres organisasjoner.Hovedavtalen,som legger grunnlaget
for samarbeidet, bygger på to grunnleggende prinsipper:
Kommunen og fylkeskommunenstyres av folkevalgte og
ansatte har medbestemmelse og medinn ytelse over sin
egen arbeidssituasjon.
I tillegg til Hovedavtalenregulereslønns- og arbeidsvilkår
gjennom Hovedtariffavtalenog særavtalersom gjelder enkelte
tjenesteområder.Alle disse avtalene er med på å danne
rammer for den kommunale og fylkeskommunaledriften
og for hvordan arbeidet kan organiseres.
Forbedringstiltakog kvalitetsutviklingmå kunne gjennomføres
innenfor rammene av det avtaleverketsom nnes. Og, avtalene må «henge med i tiden». De skal være utformet slik at
kommunene lykkes med å få til nødvendig tjenesteutvikling
og nyskaping.
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Mellomoppgjøret 2017
– Økonomiske rammer
Norsk økonomi er i bedring. Fra en reallønnsnedgangi 2016, anslås
det en svak reallønnsveksti 2017. Før partene møtes til forhandlinger,
er om lag 2,2 prosent av årslønnsvekstenallerede disponert. KS vil
gjennom det inntektspolitiske samarbeidet bidra til at det blir gjennomført et ansvarlig lønnsoppgjør i samsvar med premissene for 2017.

VISSTEDU AT...
De sentrale forhandlingeneomfatter
om lag 422 000 personer som utfører
om lag 330 000 årsverk? Den samlede
lønnsmasseninklusiv sosiale kostnader
utgjør ca. 231 milliarderkroner.2

Hovedtariffoppgjøret i 2016 virker inn på
handlingsrommet i 2017
Tariffoppgjøreti 2017 er et mellomoppgjørder de sentraleparter i utgangspunktetkun skal forhandleom lønnsreguleringer.
Ved hovedtariffoppgjøreti 2016 ble lønnskapitlenesamordnet
slik at undervisningspersonaleog andre stillingsgrupperi kap.
4 nå tilhører ett og samme kapittel, med samme lønnstabell.
Innfasingengjøres over to år. Partene har derfor allerede avtalt
sentrale lønnstilleggfor 2017 per 1.8.2017. Når samordningen av lønnskapitleneer gjennomført med virkning fra samme
dato, har lærergruppene og de øvrige stillingsgruppenemed
like lang utdanning lik garantilønnog like tillegg for ansiennitet
basert på krav til utdanningens lengde.
De avtalte sentrale lønnstilleggene,avsetningen til lokale
forhandlinger,beregnet overheng og anslått lønnsglidning,
innebærer at om lag 2,2 prosent av årslønnsvekstrammener
bundet opp før forhandlingenestarter. Dersom det blir rom for
en høyere årslønnsvekstenn det som allerede er disponert, vil
dette i så fall være beskjedent.
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Lokale forhandlinger i 2017
Forhandlingsgrunnlagetfor mellomoppgjøret er avtalt mellom
partene. Det går i korte trekk ut på at forhandlingeneskal
føres på grunnlag av den alminneligeøkonomiske situasjonen
og utsiktene for 2017 og at lønnsutviklingenfor arbeidere og
funksjonærer i industrien i LO/NHO-området, øvrige offentlige
ansatte og andre sammenlignbaretariffområder legges til
grunn. Anslaget for en troverdig ramme i frontfaget 2017 er
også en del av grunnlaget.
Gitt forutsetningene over, legger partene til grunn at det i
2017 avsettes midler til lokale forhandlinger (i HTA kapittel 4)
på 0,9 prosent per 1.9.2017. KS har overfor partene fremført
at eventuelledisponible midler i 2017 bør brukes til å justere
den lokale potten.

3,2
2,7
2,0

2,7

2,6

2,0

Finansdepartementet

Prognoser Konsumprisindeks
(KPI)i 2017 i prosent

SSB
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Prognoser for nominell årslønnsvekst fra 2016-2017 i prosent
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M ELLOMOPPGJØRET 2017
1. Hvordan kan en eventuellendret
disponibel ramme brukes til å justere
den lokale potten?
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DETTE ER FRONTFAGET

Det norske systemet for lønnsdannelse bygger på at lønnsveksten
skal tilpasses det konkurranseutsatt sektor kan leve med over tid.
Frontfagsmodellen, som alle partene i arbeidslivet slutter seg til,
innebærer at avtale- og forhandlingsområder med store innslag av
internasjonalt konkurranseutsatte virksomheter forhandler og slutter
avtaler først.
Frontfaget har tradisjonelt vært Verkstedoverenskomsten/Industrioverenskomsten ved forbundsvise oppgjør og det bredere LONHO-området ved sentrale/samordnede oppgjør. Resultatet her virker
som en norm for de påfølgende lønnsoppgjør i andre tariffområder.
Frontfagsmodellen sikrer en sunn samfunnsøkonomi med et sterkt og
konkurransedyktig arbeidsliv og høy sysselsetting, samt at man unngår
at lønnsveksten over tid ikke blir høyere enn hos våre handelspartnere.

Pensjon
Partene ble i hovedtariffoppgjøret2016 enige om å fortsette
arbeidet med å tilpasse pensjonsordningeni KS-området til
den nye folketrygden og pensjonsordningeni staten.
Det partssammensatte pensjonsutvalgeti KS-området har
gjennom Pensjonskontoret fått utarbeidet rapporter om uttak
av AFP og uttak for ansatte med særaldersgrenseog en
rapport om kjønns- og likestillingsperspektivet(ferdig
desember 2016).
I tillegg pågår det en dialog med partene omkring pensjonsspørsmål. Arbeidet i staten skjer i form av utredninger og
møter, uten at det er satt klare tidsfrister.
Fordi staten ikke har kommet så langt med sitt arbeid, ligger
det ikke an til at pensjon blir forhandlingstemai 2017. KS
ønsker, som tidligere sagt, å følge staten med utgangspunkt i
felles regelverk.
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Hovedavtalen
Hovedavtalen kk ved en omfattende revisjon i 2002, et innhold og
en form som partene siden har videreutviklet. Avtalen er i dag et godt
utgangspunkt for samarbeid på alle nivåer og for utvikling av kvalitativt
gode tjenester i Kommune-Norge.

VISSTEDU AT...
Nærmere 2 300 arbeidsgiverrepresentanter
og tillitsvalgtedeltok på fellesopplæring
i Hovedavtaleni 2016?3

Hovedavtalener en viktig avtale som partene har utviklet
over lang tid. Avtalen er inngått for å skape et best mulig
samarbeidsgrunnlagmellom partene på alle nivåer og den
er et virkemiddel for utvikling av kvalitativt gode tjenester i
sektoren. Hovedavtalenutløper 31.12.2017.
Avtalen regulererde grunnleggende spillereglenemellom
partene, både på sentralt og lokalt nivå. Hovedavtaleninneholder bestemmelser om blant annet forhandlingsordningen,
tvisteløsninger,samarbeid og medbestemmelse mellom
partene. Reglene om samarbeid har en formålspreget form.
Dette har sammenheng med at Hovedavtalendekker en
sektor med stort mangfold og variasjon.
Hovedavtalengjennomgikk som nevnt en stor revisjon i 2002.
Frem til revisjonengjeldende fra 2014 ble det inngått re-årige
avtaler.Gjeldende avtale ble inngått per 1.1.2016 og løper ut
31.12.2017. De viktigste endringene de siste 10 årene har
vært enigheten om et tydeligere felles formål, tilpasninger til
etableringen av KS Bedrift som selvstendig tariffpart og nærmere regulering av medbestemmelsesordningenved kommunal samhandling og interkommunalt samarbeid. Det siste er
særlig relevant i forbindelse med endret kommunestruktur.
Samhandlingenmellom partene på alle nivå fungerer
gjennomgående godt. Hovedavtalener lite omtvistet og
gir partene lokalt et handlingsrom for å nne felles løsninger.
KS og sammenslutningenehar i felleskap utviklet og holdt
felles opplæring i Hovedavtalen,henholdsvis i 2007, 2010
og 2016. Som et bidrag til felles forståelse av Hovedavtalens
enkelte bestemmelser,har sammenslutningeneblitt involvert i
KS´ arbeid med utviklingen av egne B-rundskriv om avtalen.
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HOVEDAVTALEN
2. Ser kommunen/fylkeskommunen
behov for endringer i Hovedavtalen?
I så fall – hvilke endringer?
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Særavtaleforhandlingeri 2017
Tre sentrale forbundsvise særavtaler utløper 31.12.2017 – Kommunelegeavtalen,Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonaletog Særavtalenfor barnehager,SFO og skole. Innbyggerne
forventer at tjenestene innenfor helse- og utdanningsområdet er av høy kvalitet og avtalene må
fungere som gode verktøy for å få dette til. God ledelse er også avgjørendefor at ressursene
som er til rådighet blir brukt best mulig.

Det er viktig med en bred medlemsdialog før forhandlingene,
både for å dele erfaringer om hvordan avtalene fungerer
lokalt, og for å avklare krav og forventinger til hvilke justeringer
det eventuelt vil være behov for.
Det er KS’ Hovedstyresom gir mandat for disse forhandlingene
og som har fullmakt til å vedta resultatet.
Kommunelegeavtalen (SFS 2305)
Tariffavtalenregulererlønns- og arbeidsforhold for fastlønte
leger i hel- og deltidsstillingerfor alle typer legearbeid i
kommunehelsetjenesten.Arbeidstid og godtgjøring for
legevaktslegeneutgjør en sentral del av avtalen. Dette gjelder
legevakt både på dagtid og utenfor ordinær åpningstid for så
vel kommunale som interkommunale ordninger.

VISSTEDU AT...
Fem av ti legevakter har for få leger som
oppfyller kompetansekravenesom vil gjelde fra
mai 2018? Blant legevakter uten tilstrekkelig
bemanning opplever åtte av ti rekrutteringssituasjonen som vanskelig.4
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Fra 1.5.2018 er det kun lege som er spesialist i allmennmedisin eller godkjent allmennlegemed tre års veiledet tjeneste
som kan ha legevakt alene. Hvis ikke legen fyller kravene, må
legevakten ha kvali sert bakvakt. Dette gjelder også for leger
med hjemmevakt.Planleggingog organiseringav legevakten
må ses i sammenhengmed vernebestemmelsenei kommunelegeavtalen.Et forsvarlig arbeidsmiljøbidrar til både god
kvalitet og pasientsikkerhet.For pasienten er det viktig med
en helhetlig og sammenhengendeakuttmedisinsk kjede. Utviklingen går mot sentraliseringav blant annet AMK-sentraler.
Dette får betydning for organiseringenav legevaktene.

VISSTEDU AT...
57 prosent av fastlegene er spesialister
i allmennmedisinog 20-25 prosent er
under spesialisering?5
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VISSTEDU AT...
95 prosent av lærerne er tilfreds med
jobben sin – en klart høyere andel enn
for eksempel nske lærere?6

Norske lærere underviser mindre
enn det som er gjennomsnittet for lærere i
andre OECD-land, men har mer arbeidstid
lagt til skolen? Forskjelleni undervisningstid
mellom Norge og snittet i OECD er størst i
videregåendeopplæring.7

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale (SFS 2213)
Tariffavtalenregulererarbeidstid, bestemmelser om lokale
forhandlinger om arbeidstid og arbeidsårets lengde, samt en
rekke bestemmelser knyttet til årsrammer for undervisning,
livsfasetiltak,tidsressurser m.m.

VISSTEDU AT...
Lærerrolleutvalgetanbefaler at det
bør etableres få, gode og omforente mål for
skolesektoren og understreker betydningen
av profesjonsfellesskapet?8

Norske lærere tjener over gjennomsnittet i
OECD, justert for forskjelleri kjøpekraft?
Lærerlønnenøker med utdanningsnivåetog
med lærernes utdanning og ansiennitet.9
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Arbeidstidsavtalenfor undervisningspersonaleter et verktøy
for blant annet å kunne gjennomførekvalitetsarbeideti skolen.
Det er viktig at særavtalen gir tilstrekkelig handlingsrom for
skoleeiere,skoleledereog lærere til å utvikle skolen i henhold
til nasjonale og lokale mål.
Arbeidstidsavtalenmå legge til rette for lokalt samarbeid og
en kollektiv samhandlingskultursom styrker profesjonsfellesskapet og dermed kvaliteteni skolen. Arbeidstideni skolen må
også organiseresslik at lærernefår mulighet til å forberede og
gjennomføregod undervisningog til å følge opp den enkelte
elev.
Etter gjeldende arbeidstidsavtaleskal arbeidstiden og
arbeidsårets lengde forhandles lokalt. Partene skal med
utgangspunkt i lokale behov og avtalens intensjoner søke å
komme frem til hensiktsmessigearbeidstidsordningerfor den
enkelte skole og kommune eller fylkeskommune. Erfaringene
så langt viser at det har vært gode prosesser lokalt, og
konstruktiv dialog knyttet til arbeidstidsorganiseringog lokale
behov. Det har imidlertid i svært liten grad ført til endringer i
den lokale arbeidstidsordningen,selv om mange skoleledere
og skoleeierehar ønsket dette.

VISSTEDU AT...
Adjunkter og lektorer er den
yrkesgruppen i kommunal sektor med
lavest turnover? Videre er det ere lærerutdannede som har gått fra andre næringer
til skolen enn omvendt de siste årene – og
det positive bytteforholdet øker.10
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Særavtalen for barnehager, SFO og skole (SFS 2201)
Avtalen regulererblant annet planleggingstid og ledelsesressurser i barnehage, SFO og skole.
Omfang av planleggingstid for pedagogene i barnehagen er
regulert i særavtalen.Dagens avtale angir en minimumstid
til planlegging for pedagogene (minst 4 timer) og omtaler
hvordan planleggingstidenkan brukes og organiseresi den
enkelte barnehage slik at arbeidet med barnegruppene blir
best mulig. Fra 2011 er planleggingstidenlagt til barnehagen.
Omleggingen fra at pedagogene tidligere selv disponerte
tiden utenfor arbeidsplassen, var en positiv og viktig endring.
Å videreføredagens avtale gir muligheter både til individuell
planlegging og planlegging sammen med kollegaer,slik at
kvaliteten på tilbudet til barna skal bli best mulig.
En ytterligere økning av minimumstiden til planlegging i sentral
særavtale vil kunne føre til mindre lokalt handlingsrom og
differensieringav tid ut fra aktiviteter og behov og ansvaret til
den enkelte pedagog.

VISSTEDU AT...
Norge er i verdenstoppen når det
gjelder hvor mye penger vi bruker på
barnehager (målt i prosent av BNP), og at
norske barnehager har høyere bemanning enn
gjennomsnittet i OECD? I Norge er det i
gjennomsnitt fem barn per barnehageansatt
og 11 barn per barnehagelærer.OECD-snittet
er 11 barn per ansatt og 14 barn per
barnehagelærer.11

14

KS SPØR

SÆRAVTALENE
3. Ser kommunen/fylkeskommunen
behov for særskilte endringer i
særavtalenesom har utløp i 2017?
I så fall – hvilke endringer?
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ARBEIDSGIVERPOLITISKEUTFORDRINGER

Arbeidsgiverpolitiskeutfordringer

VISSTEDU AT...
12,5 prosent av de kommunalt tilsatte hadde
nedsatt funksjonsevnei 2. kvartal 2015?12

Kommunesektoren sysselsetter en større
andel personer med nedsatt funksjonsevne
enn det privat og statlig sektor gjør?13

Fra utenforskap til arbeid
Utenforskap er en samfunnsutfordringsom må løses med
ulike virkemidler.Kommunesektoren som arbeidsgiverekan
gjennom rekruttering bidra til mer inkludering og mindre utenforskap, og på samme tid få tilgang til den arbeidskraften det
er behov for.
Kommuner og fylkeskommunerer inkluderendearbeidsgivere
som ønsker å legge til rette for mangfold. KS mener at det må
bli bedre sammenhengmellom arbeidskraftsbehovi kommunesektoren, utdanningstilbud på alle nivå og virkemiddelapparatet i NAV for å bidra til økt inkludering i arbeidslivet.
Kommuner og fylkeskommunerhar gjennom IA-avtalen
forpliktet seg til å åpne opp for arbeidsutprøvingav personer
som står utenfor arbeidslivet.Mange virksomheter har arbeidspraksisplasserog gjør en stor innsats i å tilrettelegge for
arbeidsutprøving.Det er likevel ikke slik at disse personene
nøvendigvisblir ansatt i kommunesektoren.
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INKLUDERING
4. Hva kan bidra til at ere personer,som i
dag står utenfor arbeidslivet,blir ansatt i
ordinære stillingeri kommuner og
fylkeskommuner?
5. Hvordan kan NAV gi kommuner og
fylkeskommuner som arbeidsgiveregod
og hensiktsmessigbistand, slik at ere
kommer i jobb?
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FORHANDLINGER I KS-OMRÅDET – OPPGJØRETS GANG

Forhandlingeri KS-området
– Oppgjørets gang
KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon.Som
overordnet tariffpart forhandler KS på vegne av medlemmene,
unntatt Oslo kommune, med re forhandlingssammenslutninger.

Det er Hovedstyrets mandat som er grunnlaget for administrasjonensforhandlinger med LO
Kommune, Unio, YS Kommune, og Akademikerne Kommune. Disse re sammenslutningene
representerer39 arbeidstakerorganisasjoner.
Alle kommuner og fylkeskommuner(unntatt Oslo) har gitt KS skriftlig fullmakt til å inngå og si
opp sentrale tariffavtalerpå vegne av medlemmene. I henhold til vedtektene skal Hovedavtalen
og Hovedtariffavtalenvedtas gjennom uravstemning. For KS som arbeidsgiverorganisasjoner
det derfor viktig at medlemmene faktisk tar stilling til forhandlings-/ellermeklingsløsningensom
sendes til uravstemning. Hvem som avgir stemme på vegne av kommunen/fylkeskommunen
vil normalt fremgå av delegeringsreglementet.Alle medlemmer blir bundet av et uravstemningsresultatnår det foreligger.Det samme gjelder hovedstyrevedtakder Hovedstyret fatter
vedtak om godkjenning av et forhandlingsforslagi mellomoppgjør og for sentrale særavtaler.

REFERANSER - «VISSTE DU AT»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Kommunesektorens Arbeidsgivermonitor 2016
Kommunesektorens Arbeidsgivermonitor 2016
ks.no
TNS-Gallup tabellrapport Bemanning ved kommunale legevakter2015 (upublisert)
Regjeringens høringsnotat, spesialister i allmennmedisin 2016
Talis 2013. Arbeidsnotat 10/2014 NIFU
Education at a Glance 2016
Lærerrolleutvalget 2016
Education at a Glance 2016
Kommunesektorens Arbeidsgivermonitor 2016
Education at a Glance 2016
Kommunesektorens Arbeidsgivermonitor 2016
Kommunesektorens Arbeidsgivermonitor 2016

ORD OG UTTRYKK
Hovedavtalen

Grunnleggendespillereglerblant annet om forhandlingsordning,partsforhold,
medbestemmelse og samarbeid.

HTA

HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtaleni KS-området. Hovedtariffavtalener
2-årig, og er inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonenemed utløp
30. april 2018. Avtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkårfor alle ansatte.

Hovedtariffoppgjør

Lønnsglidning

Overheng

Økonomisk ramme

Frontfagmodellen/
forhandlingsmodellen

Særavtaler

I hovedtariffoppgjørkan det forhandles om hele HTA og det føres samtidig
sentralt lønnsoppgjør.
Lønnsglidninger den delen av lønnsvekstensom i sentrale tariffavtalerikke
følger av tarifftillegg. For eksempel ansiennitetsopprykk,endringer i lønn ved
skifte av stilling eller at en ny medarbeider får høyere eller lavere lønn enn
personen som sluttet.
Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået
ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivåetfor hele året. Det forteller
dermed hvor stor lønnsvekstenfra ett år til det neste vil bli dersom det ikke
gis lønnstilleggeller foregår strukturendringer i det andre året.
Angir lønnsoppgjøretskostnad, det vil si hvor mye lønnsvekstenøker fra et
kalenderår til neste. Lønnsoppgjør beregnes som årslønnskostnad.

Frontfagmodellen/forhandlingsmodelleninnebærer at lønnsvekstenkoordineres i hele arbeidslivet. Lønnsvekstenfor industrien (frontfaget)brukes som
«normalutvikling»og legger premissene for lønnsvekst i skjermede næringer/
sektorer. Pro len på oppgjørene bestemmes innenfor den enkelte sektor.
Dette er tariffavtalersom inngås i fredsplikt. Det er tre typer særavtaler,
sentrale generellesæravtaler (SGS),sentrale forbundsvise særavtaler (SFS)
og lokale særavtaler.Særavtaleneregulerer spesi kke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder alle (f.eks. reiseregulativet)eller særskilte vilkår for spesi kke
yrkesgrupper,som for eksempel leger og undervisningspersonalet.Forhandlingene om SGSene skjer mellom KS og forhandlingssammenslutningeneog
SFS forhandles mellom KS og de forbund som har interesser i saken.
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Søknaden inneholder informasjon ang. personlige anliggender og holdes derfor untatt offentligheten.
Jfr. § 13 i offentlighetsloven: «Opplysningar som er underlagde teieplikt»

Forvaltningsloven § 19. (innskrenket adgang til visse slags opplysninger).
«En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument

Med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han heller ikke krav på å få gjøre seg kjent
med de opplysninger i et dokument som gjelder
a) en annen persons helseforhold, eller
b) andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre.»

Vurdering:
Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg.
«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis
organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.»
Dersom Sigrun Sumstad Sørdal innvilges permisjon må følgende medlemmer i Arbeiderpartiets
gruppe velges:











Fast medlem i Kommunestyret
Fast medlem i Midt-Norges 110 sentral
5. vararepr. i Formannskapet
2. vararepr. i Hovedutvalg for drift
3. vararep. i Hovedutvalg for forvaltning
2. vararep. i Trafikksikkerhetsutvalget
Representant og vararepr. i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter
(Sørdal er vararep. ved oppvekstsenteret, de mangler også fast representant fra kommunen)
Representant i samarbeidsutvalget ved Nesset Barnehage
Vararepr. i Skattetakstnemnda
Vararepr. i Kommunalt brukerråd

Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.
«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine
plikter i vervet.»

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.:
17/96

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Hovedutvalg for drift
MØTEPLAN 1. HALVÅR 2017
Forslag til vedtak:

Møteplan 1. halvår 2017
Utvalg
KST
FSK
HFF
HFD
KU
ER
KBR

Januar
26.01

Februar

10.01
24.01
12.01
20.01

07.02
28.02
09.02
14.02

16.01

Mars
02.03
29.03
22.03

April
27.04

Mai

18.04

16.03
21.03

20.04
25.04

02.05
16.05
11.05
23.05

13.03
27.02

Juni
01.06
22.06
30.05
13.06
15.06
06.06

29.05
24.04

19.06

 Felles formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommuner (Ikke avklart)
*1)
*2)

Kommunestyrets møter holdes på
Torsdager med møtestart
Formannskapets møter holdes på Tirsdager med møtestart kl. 09.00

kl. 10.00

*3)
*4

Hovedutvalg for drift holdes på
Hovedutvalg for forvaltning

Tirsdager med møtestart
Torsdager med møtestart

kl. 09.00
kl. 09.00

*5)
*6)

Eldreråd
Kommunalt brukerråd

Mandager med møtestart
Mandager med møtestart

kl. 10.00
kl. 09.00

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.
Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.:
17/177

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
ORDFØRERS ORIENTERING
SPØRSMÅL TIL ORFØRER
FRA ARNE ERVIK (AP)
Dato: 14.11.16
Viser til rådmannens orientering i kommunestyremøte for september, der jeg meddelte at jeg
ønsker å stille noen spørsmål rundt lærlingenes arbeidsforhold i Frøya kommune.
Det er viktig at lærlingenes møte med arbeidslivet blir så positivt som mulig, med tanke på
rekruttering og muligheten bedriftene/avdelingene selv har til å påvirke lærlingens utvikling.
Som deltagere i arbeidslivet har vi alle lover og regler vi skal forholde oss til. I dette tilfellet
ønsker jeg å sette lys på lærlingene i Frøya kommune. De er under utdanning og nye i
arbeidslivet og skal da ha en "beskyttelse" av AML, opplæringsloven, tariffavtaler der det er
aktuelt.
Det kan være at noen av lærlingene i Frøya kommune føler dette utfordrende på noen
områder. Derfor ønsker jeg å stille følgende spørsmål:
Hva er antall arbeidstimer dag/uke/mnd for en læling i turnus, og er det noen som informerer
lærlingen hva som er lovlig etter lov- og avtaleverk?
Det er blitt meg fortalt at ikke alle lærlinger har arbeidsavtale, kan ordfører bekrefte om dette
er tilfelle eller ikke? Hvordan er rutinene i kommunen for å ivareta at lærlingene får
arbeidsavtaler?
Hvordan forgår planlegging av arbeidsplaner og hvor forutsigbare er disse ?
Blir det lange perioder uten oppfølging når det er minimalt med bemanning(eks.ved
sykmeldinger) og lærlingen er i ordinær turnus?
Det er særdeles viktig at veilederrollen fungerer. Er veilederne satt i stand til å utøve sitt
mandat som veileder? Hvem følger opp veileder?

Hilsen
Arne Ervik(AP)

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.:
17/178
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
RÅDMANNS ORIENTERING

Arkiv: 033

