
FRØYA KOMMUNE 

KOMMUNESTYRET Saksliste 

Møtested: Møtedato: Kl. 

Kommunestyresalen,  

Frøya herredshus 

20.06.2019 10:00  

 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  

Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 

 

Kl. 10.00 Helseplattformen v/ Tor Erling Evjen 

Kl. 10.20 Morgendagens omsorg v/ Torny Sørlie 

Kl. 10.40 Blått kompetansesenter Videre utvikling v/ Asle Rønning, Måsøval AS 

 

Sakliste: 

 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

69/19 19/1533   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.05.19  

 

70/19 19/1065 Unntatt offentlighet  

 FRØYA VINDKRAFTVERK - VURDERING AV AVGJØRELSE FRA 

KMD  

 

71/19 19/1520   

 HELSEPLATTFORMEN  

 

72/19 19/629   

 KOSTNADSUTREDNING TRASEVALG FOR FYLKESVEI 347 - 

FORESPØRSEL OM DELING AV KOSTNADER  

 

73/19 19/1438   

 HØRING - INNSPILL TIL PERSONTOGTILBUDET I TRØNDELAG - 

FORSLAG OG KRAV TIL FORBEDRINGER  

 

74/19 19/1470   

 ETABLERING AV MILJØSELSKAPET REMIDT IKS  

 

75/19 19/1461   

 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2019  

 

 

76/19 19/1324   



 FORVALTNINGSREVISJON AV DET TVERRFAGLIGE SAMARBEID 

FOR BARN OG UNGE  

 

77/19 18/3266   

 FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT, FRØYA 

KOMMUNE  

 

78/19 17/1406   

 SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN RÅDHUSTOPPEN - 

GNR 21 BNR 378 - 385  

 

79/19 18/2782   

 HØRING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OSEN KOMMUNE 

2019-2030  

 

80/19 19/1411   

 NY SELSKAPSAVTALE FOR KONSEK TRØNDELAG  

 

81/19 17/1908   

 HOVEDPLAN VANN 2018 - 2023  

 

82/19 19/621   

 HØRINGSUTKAST - ROAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL 2019-2030  

 

83/19 19/1401   

 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2019  

 

84/19 19/1375   

 COOP MAUSUND SØKNAD TYPISK TURISTSTED  

 

85/19 19/1437   

 BARNETRYGD MED SOM INNTEKTSGRUNNLAG FOR BEREGNING 

AV SOSIAL STØNAD  

 

86/19 19/1530   

 REFERATSAKER  

 

87/19 19/1534   

 ORDFØRERS ORIENTERING  

 

88/19 19/1535   

 RÅDMANNS ORIENTERING  

 

90/19 19/1077   

 INVESTERINGSPROSJEKT GJETØY BRU 2019  

 

 

 



 

Sistranda, 19.06.19 

 

  Berit Flåmo  

  Ordfører 

  Siv-Tove Skarshaug 

  Sekretær 

  

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 

 

www.froya.kommune.no. 

 



Saknr: 69/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

20.06.2019 

Arkivsaksnr: 

19/1533 

Sak nr: 

69/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

69/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.05.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 23.05.19 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 23.05.19 

 



Saknr: 70/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

20.06.2019 

Arkivsaksnr: 

19/1065 

Sak nr: 

70/19 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

S82 

Gradering: 

Unntatt offentlighet Ofl §15 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

63/19 Hovedutvalg for forvaltning 29.04.2019 

84/19 Formannskapet 14.05.2019 

68/19 Kommunestyret 23.05.2019 

116/19 Formannskapet 12.06.2019 

70/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 

FRØYA VINDKRAFTVERK - VURDERING AV AVGJØRELSE FRA KMD  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Det anses som lite sannsynlig at domstolene vil anse/ kjenne Fylkesmannens vedtak ugyldig i lys av 

KMDs avgjørelse og supplerende vurdering. Rådmannen har innhentet en juridisk vurdering av 

alternativene. Advokatens klare råd til kommunen er at rettslige skritt ikke tilrådes. Dette er 

basert på en helhetsvurdering av mulighetene for å nå frem, tidsaspektet, samt økonomisk risiko 

og ressursbruk for kommunen.Frøya kommune tar ut fra dette KMDs avgjørelse til etterretning. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.06.2019 sak 116/19 

 
Vedtak: 

 

Det anses som lite sannsynlig at domstolene vil anse/ kjenne Fylkesmannens vedtak ugyldig i lys av KMDs 

avgjørelse og supplerende vurdering. Rådmannen har innhentet en juridisk vurdering av alternativene. 

Advokatens klare råd til kommunen er at rettslige skritt ikke tilrådes. Dette er basert på en helhetsvurdering av 

mulighetene for å nå frem, tidsaspektet, samt økonomisk risiko og ressursbruk for kommunen.Frøya kommune 

tar ut fra dette KMDs avgjørelse til etterretning.  

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 12.06.19: 

 

Møte lukkes under orientering av sak 116/19 etter § 31.5 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Det anses som lite sannsynlig at domstolene vil anse/ kjenne Fylkesmannens vedtak ugyldig i lys av 

KMDs avgjørelse og supplerende vurdering. Rådmannen har innhentet en juridisk vurdering av 

alternativene. Advokatens klare råd til kommunen er at rettslige skritt ikke tilrådes. Dette er basert på en 

helhetsvurdering av mulighetene for å nå frem, tidsaspektet, samt økonomisk risiko og ressursbruk for 

kommunen.Frøya kommune tar ut fra dette KMDs avgjørelse til etterretning.  



Saknr: 70/19 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 23.05.2019 sak 68/19 

 
Vedtak: 

1. Det er begjært omgjæring av fylkesmannens vedtak til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Kommunen anmodet i begjæringen om rask behandling som følge 

av at anleggsarbeidene var varslet oppstartet. Selv om departementet har varslet at saken er 

prioritert, anses det på nåværende tidspunkt ikke som sannsynlig at departementets avgjørelse 

vil foreligge før det har gått noe lenger tid. I denne forbindelse, og som følge av at 

sprengningsarbeider mv. nå er igangsatt, ber Frøya kommune om at departementet umiddelbart 

anmodes om å beslutte utsatt iverksettelse av fylkesmannens vedtak inntil departementets 

avgjørelse foreligger. Forvaltningsloven § 42 gir direkte hjemmel for å be om utsatt iverksettelse 

i påvente av at klage, søksmål eller sak for Sivilombudsmannen er avgjort. Det vil imidlertid bli 

anført at utsatt iverksettelse også må være anvendelig ved krav om omgjøring, all den tid et slikt 

krav vil kunne ha samme virkning som en klage, med samme behov for å hindre irreversible 

naturinngrep i påvente av at departementet har tatt endelig stilling til omgjøringsspørsmålet.  

 

2. Rådmann utformer et brev ut fra punkt 1 i vedtaket som sendes KMD snarest 
 

Vedtatt med 15 mot 3 stemmer. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 23.05.19: 

 

 

Representantene Martin Nilsen, Ann Kristin Kristoffersen og Heidi Taraldsen ba om vurdering av sin 

habilitet da de er grunneiere i Frøya vindpark.  

Alle representantene ble enstemmig vurdert inhabil. 

 

Møtet lukkes etter Kl. § 31.5 under drøfting av økonomiske konsekvenser i forbindlese med brevet som 

blir sendt.  Vedtatt med 16 mot 2 stemme avgitt av Gustav Gjevik og Knut Arne Strømøy. 

 

Votering: Vedtatt med 15 mot 3 stemmer avgitt av Gustav Gjevik, Bjørgvin Ervik og Edvin Paulsen. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 84/19 

 

Vedtak: 

1.  Formannskapet sender vedlagte brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet med 

begjæring om omgjøring av vedtak  

2. Som følge av at TrønderEnergi Vind AS allerede har startet arbeidene anmodes det om 

prioritering og snarlig behandling av omgjøringskravet  

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 14.05.19: 

 

Møtet lukkes etter § 31.5 

 

 

Rådmanns orientering: 

 

 

Formannskapet gir sin tilslutning til følgende og at saken sendes direkte til kommunestyret 23.05.19: 



Saknr: 70/19 

 

 

Det vises til saksutredningen og fylkesrådmannens innstilling når det gjelder anleggstilskudd på kr. 6,5 

mill for utbygging av gang- og sykkelveg for strekningen Sistranda – Hamarvik. 
 

Frøya kommune bevilger inntil kr. 5,2 mill som sin andel av anleggskostnaden og forutsetter at 

fylkeskommunen er byggherre og dermed får momskompensasjon. I og med at kommunen bekoster en 

betydelig del av fundamentkostnaden i forbindelse med VA-anlegget bør den fylkeskommunale andelen økes 

utover de 50% som er innstilt fra fylkesrådmannens side. Det forutsettes videre at evt. overskridelser på 

anleggskostnaden fordeles likt mellom kommunen og fylkeskommunen. 

 

Bevilgningen på kr 5,2 mill tas fra disposisjonsfondet. 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 29.04.2019 sak 63/19 

 

Vedtak: 
 Hovedutvalg for forvaltning står ved vedtak om stans av arbeid i tilknytning til Frøya vindkraftverk av 

15. april 2019 i saksnummer 19/1065 

 Klagen tas ikke til følge 

 Det finnes ikke grunnlag for å gi utsatt iverksettelse av vedtak datert 15.04.2019 

 Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig klagebehandling 

 

Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for forvaltnings behandling i møte 29.04.19: 

 

Hovedutvalg for forvaltning ønsker at Brev fra advokatfirma Sands, datert 29.04.2019 legges med som vedlegg 

til saken. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak 

 

 

 



Saknr: 71/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

20.06.2019 

Arkivsaksnr: 

19/1520 

Sak nr: 

71/19 

Saksbehandler: 

Ingrid Kristiansen 

Arkivkode: 

G00 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

30/19 Hovedutvalg for drift 18.06.2019 

71/19 Kommunestyret 20.06.2019 

/ Hovedutvalg for drift  

/ Kommunestyret  

 

HELSEPLATTFORMEN  

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

1.  Frøya kommune er fortsatt interessert i å inngå endelig samarbeidsavtale med 

Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.  

2.  Formannskap og kommunestyret tar orienteringen om regionalt og lokalt arbeid knyttet til 

Helseplattformen til følge.  

3.  Den anslagsvise prisen pr. innbygger, og som vil brukes som grunnlag for 

økonomiarbeidet for økonomiperioden, vil være 300 kr/innbygger. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 18.06.2019 sak 30/19 

 

Vedtak: 

1.  Frøya kommune er fortsatt interessert i å inngå endelig samarbeidsavtale med Helseplattformen 

AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.  

2.  Formannskap og kommunestyret tar orienteringen om regionalt og lokalt arbeid knyttet til 

Helseplattformen til følge.  

3.  Den anslagsvise prisen pr. innbygger, og som vil brukes som grunnlag for økonomiarbeidet for 

økonomiperioden, vil være 300 kr/innbygger. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. Frøya kommune er fortsatt interessert i å inngå endelig samarbeidsavtale med Helseplattformen 

AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.  

2.  Formannskap og kommunestyret tar orienteringen om regionalt og lokalt arbeid knyttet til 

Helseplattformen til følge.  

3.  Den anslagsvise prisen pr. innbygger, og som vil brukes som grunnlag for økonomiarbeidet for 

økonomiperioden, vil være 300 kr/innbygger. 



Saknr: 71/19 

 

 

 

Vedlegg:  

 

Saksprotokoll samarbeidsavtale 

 

 

Saksopplysninger:  

 

Trondheim kommune ønsker at opsjonskommunene tar stilling til om de fremdeles er innstilt på å 

utløse opsjonen knyttet til Helseplattformen og arbeidet med ett felles journalsystem for 

helsetjenesten i Midt-Norge.  

 

Trondheim kommune eier Helseplattformen sammen med Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er de 

andre kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal, og Bindal i Nordland, med i arbeidet gjennom 

opsjonsavtaler. Alle kommuner og fastleger i Midt-Norge kan koble seg på den løsningen som 

velges.  

 

I fellesskap skal det anskaffes og utvikles ett felles journalsystem for hele helsetjenesten i Midt-

Norge. Det berører tilsammen over 40 000 ansatte i kommuner, i sykehus og i det private, og 720 

000 innbyggere.  

 

Helseplattformen er for alle aktører i regionen, og den skal være klar fra årsskiftet 2020/2021. I 

hvilket tempo de enkelte kommunene knytter seg til plattformen vil avtales på et senere tidspunkt, 

men St.Olavs hospital og Trondheim kommune, og to fastlegekontor i Trondheim utgjør 

hovedprosjektet. 

 

 

Trondheim kommune er representert i Helseplattformens ledelse og koordinerer arbeidet opp mot 

de øvrige kommunene. Andre kommuner i Midt-Norge er representert med ansatte i 

Helseplattformens prosjektorganisasjon.  

 

Trondheim kommune er kommet godt i gang med å rigge innføringsprosjektet for Helseplattformen, 

og har startet arbeidet med å koble på opsjonskommunene som også skal ta i bruk løsningen. I 

forrige uke var representantene for opsjonskommunene samlet for første gang. Den regionale 

arbeidsgruppen (RAG) representerer opsjonskommunene. Representantene i RAG leder hver sin 

lokale arbeidsgruppe (LAG). De tolv lokale arbeidsgruppene skal blant annet ha ansvar for 

informasjon og forankring i sitt område, i samarbeid med programmet. Frøya kommunes 

representant i RAG er Erik Eide, Skaun kommune. Tor Erling Evjen er delprosjektleder for 

opsjonskommunene.  

 

Frøya kommunes interesser ivaretas i tillegg gjennom SiO-samarbeidet, hvor Bjørn Buan sitter som 

representant i Samarbeidsrådet for opsjonskommuner. I tillegg deltar kommuneoverlegen i lokal 

arbeidsgruppe (LAG) med utgangspunkt i den enkelte kommuneregion, for vår del SiO. Line Wedø 

Bårdsen er faggruppemedlem for Frøya (institusjon/helse- og omsorgstjenester) I tillegg er hun også 

ansatt i en 20% stilling som fagekspert i selve Helseplattformen.  

Lokalt i vår kommune er det nedsatt en ressursgruppe som skal sikre innspill til organisasjonen som 

utarbeider Helseplattformens løsninger, samt sikrer forberedelse og implementering av løsningen i 

kommunen. I tillegg skal det utnevnes fageksperter per virksomhet. 

 



Saknr: 71/19 

 

Ressursgruppe Frøya og representanter LAG:  
Line W. Bårdsen  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mandat: Koordinere fageksperter lokalt, samt overordnet ansvar for implementering. Sørge for at 

lokalt arbeid henger sammen med arbeid i LAG. 

 

 

Fageksperter Frøya Kommune  
Overordnet ansvar: Kommunalsjef helse/rådmann  

Lokal koordinator: Line Wedø Baardsen  

 

 

 

 

- og omsorgshus 2 stk  

 

 

 stk  

 

 

 

Vurdering:  

 

Det anses som vesentlig at Frøya kommune kontinuerer prosessen og har som mål å utløse opsjon i 

Helseplattformen. Økonomiske forhandlinger mellom helseforetak og kommunene er igangsatt, men 

kommunene vet ennå ikke eksakt utgift for å være med på dette digitale verktøyet. Det som er klart, 

er at å ikke utløse opsjon vil være betraktelig mer kostbart jfr. påkrevd samhandling med 

helseforetak og kommuner som innløser opsjon. 

 

Forhold til overordna planverk:  

 

Kommuneplanens samfunnsdel pkt 6. Organisasjonen Frøya kommune  

 Benytte tidsriktige digitale tjenester 

 Levere kvalitet og service i tjenestene gjennom forutsigbar og likeverdig behandling 

 Være en åpen organisasjon som gir rom for medvirkning og sikre god informasjonsflyt 

internt og eksternt 
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 Ha fokus på utvikling og omstilling av organisasjonen for å møæte fremtidens utfordringer 

gjennom forbedring – forenkling og fornying. 

 

Økonomiske konsekvenser:  

 

Kostnadsbildet er noe sammensatt, bl.a. avhengig av hva som kan godkjennes som investering av 

kostnadene, og dermed lånefinansieres, kontra hva som må legges inn i kommunens driftsbudsjett 

fra 2021.  

Så langt i forhandlingsprosessen ser det ut til å bli en gjennomsnittlig kostnad for kommunene på ca 

kr 300 pr. innbygger. For Frøya kommune tilsvarer dette en brutto årlig kostnad på 1 500 000.-, 

med anslagsvis ca 50/50-fordeling mellom investering og drift. Kommunene må også avsette midler 

til opplæring, dersom dette helt eller delvis ikke kan legges inn i innføringsprosjektet og forsvares 

som en del av investeringene.  

Fra dette beløp kan etter hvert fratrekkes dagens kostnader til program kommunen i dag bruker 

innen helse/mestring (System X/WinMed, Profil m.fl) slik at netto årlige kostnader blir langt lavere, 

avhengig av hvor fort man kan si opp dagens avtaler som ikke trengs etter innføring av 

Helseplattformen. Den anslagsvise prisen pr. innbygger er selvsagt både foreløpig og usikker, men 

et anslag å bruke i økonomiplanarbeidet for 2020-23.



Saknr: 72/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

20.06.2019 

Arkivsaksnr: 

19/629 

Sak nr: 

72/19 

Saksbehandler: 

Kristin Strømskag 

Arkivkode: 

Q13 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

80/19 Formannskapet 07.05.2019 

72/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 

KOSTNADSUTREDNING TRASEVALG FOR FYLKESVEI 347 - FORESPØRSEL 

OM DELING AV KOSTNADER  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å ikke bidra med midler til kostnadsdeling av utredning for 

trasevalg fylkesvei 347 som forespurt fra SuMaBo AS. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.05.2019 sak 80/19 

 
Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar å ikke bidra med midler til kostnadsdeling av utredning for trasevalg 

fylkesvei 347 som forespurt fra SuMaBo AS.  

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 07.05.19: 

 

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

 

Frøya kommunestyre vedtar å dekke halvparten av kostnaden, kr 150.000,-, til utredning av trasévalg 

fylkesvei 347 som forespurt av SuMaBo AS. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. 

 

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å ikke bidra med midler til kostnadsdeling av utredning for trasevalg 

fylkesvei 347 som forespurt fra SuMaBo AS.  

 

Vedlegg: 

 

Forespørsel datert 14.02.2019 

Svar fra Frøya kommune datert 07.03.2019 



Saknr: 72/19 

Svar fra Frøya kommune datert 12.03.2019 
Forespørsel datert 25.03.2019 

Skisseprosjekt fra Norconsult AS 

 

Saksopplysninger:   
 

Frøya kommune har mottatt forespørsel fra SuMaBo Felleslag om kostnadsdeling av utredning for 

trasévalg for fylkesvei 347. Kostnaden er ikke avklart, men vil maksimum bli kr. 300 000, kr. 150 000 

på hver part.  

 

28.01.2019 mottok rådmannen pr. epost forespørsel om samtykke til å innhente kartdata for Sula – 

Mausundområdet fra kommunens kartgrunnlag. Dette skulle benyttes av Norconsult som grunnlag for 

utredning av nytt trasèvalg for fv. 347. 

 

05.02.2019 ble SuMaBo Felleslag oversendt følgende fra rådmannen som svar på denne forespørselen:  

 (..) Formannskapet i Frøya kommune gav i dag sin tilslutning til at Norconsult får  fullmakt til å 

innhente kartgrunnlag og bruke kartdata for Sula-Mausundområder i  Frøya kommune.  

 

 Betingelsen er at dette ikke utløser økonomiske forpliktelser for kommunen. Det  er 

ikke snakk om at kommunen skal være med på videre utredningsarbeid pr. dato  som forplikter 

kommunen på noen måte.  

 

14.02.2019 mottok Frøya kommune forespørsel om å dekke 50 % av utredning av nytt trasévalg for 

fylkesvei 347 (ligger som vedlegg i saken). 

 

Dette ble av Frøya kommune svart ut i to ulike brev (ligger som vedlegg i saken): 

 Brev datert 07.03.2019 informerte om videre politisk behandling.  

 Brev datert 12.03.2019 refererte til tidligere oversendt mail fra rådmannen til SuMaBo 

felleslag med henvisning til at utredningen ikke skulle utløse økonomiske forpliktelser 

for kommunen.    

 

25.03.2019 mottok Frøya kommune igjen forespørsel om kostnadsdeling av utredning av nytt trasévalg 

for fylkesvei 347 (ligger som vedlegg i saken). Saken fremmes derfor til politisk behandling.  

 

I ettertid har Frøya kommune også fått oversendt ferdig utarbeidet skisseprosjekt for en fast 

vegforbindelse fra Sula til Mausund fra Norconsult AS. Denne ligger som vedlegg til saken.   

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har mottatt forespørsler om deling av kartgrunnlag, samt kostnadsdeling av utredning 

av trasevalg for fylkesveg 347.  

 

Med bakgrunn i tidligere tilslutning fra formannskapet, vurderes det at Frøya kommune ikke ønsker å 

bidra i forhold til økonomiske forpliktelser i dette arbeidet.  

 

Rådmannen anbefaler derfor at man avslår forespørsel om kostnadsdeling av utredningen.  

 

 



Saknr: 73/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

20.06.2019 

Arkivsaksnr: 

19/1438 

Sak nr: 

73/19 

Saksbehandler: 

Kristin Strømskag 

Arkivkode: 

N21 &13 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

110/19 Formannskapet 11.06.2019 

73/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 

HØRING - INNSPILL TIL PERSONTOGTILBUDET I TRØNDELAG - FORSLAG 

OG KRAV TIL FORBEDRINGER  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Frøya kommunestyre ønsker å komme med innspill på viktigheten av at rutetilbudet for persontogtrafikk 

tilpasses øvrig kollektivtransport i fylket. Som distriktskommune avhengig av bil, buss eller hurtigbåt for 

tilgang til togbane, er det vesentlig av rutene korresponderer slik at tog oppleves som et reelt alternativ 

for persontransport. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 110/19 

 

Vedtak: 
Frøya kommunestyre ønsker å komme med innspill på viktigheten av at rutetilbudet for persontogtrafikk 

tilpasses øvrig kollektivtransport i fylket. Som distriktskommune avhengig av bil, buss eller hurtigbåt for 

tilgang til togbane, er det vesentlig av rutene korresponderer slik at tog oppleves som et reelt alternativ for 

persontransport.  

 

Enstemmig.  

 

 
 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre ønsker å komme med innspill på viktigheten av at rutetilbudet for persontogtrafikk 

tilpasses øvrig kollektivtransport i fylket. Som distriktskommune avhengig av bil, buss eller hurtigbåt 

for tilgang til togbane, er det vesentlig av rutene korresponderer slik at tog oppleves som et reelt 

alternativ for persontransport.  

 

 

Vedlegg: 

 
Brev fra Trøndelag fylkeskommune 

Brev fra Jernbanedirektoratet 
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Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune mottok 29.05.2019 høring om persontogtilbudet i Trøndelag fra Trøndelag 

fylkeskommune. Fylkeskommunen er bedt om å samordne innspill fra kommunene.  

 

Direktoratet ønsker forslag og synspunkter angående mindre justeringer som kan gjennomføres 

ved neste ruteendring i desember 2020, samt mer langsiktige og omfattende endringer av 

togtilbudet. Direktoratet legger opp til tilsvarende prosesser hver vår, med tanke på 

ruteendringer ca. 18 mnd. senere. 

 

Forslagene som direktoratet mottar vil bli vurdert opp mot fastsatte kriterier: 

 Praktisk gjennomførbarhet med tanke på kapasitet i infrastruktur, påvirkning på 

driftsstabilitet og tilgjengelighet til personell og materiell. 

 Behov for investeringer i infrastruktur. 

 Offentlig kjøp 

 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

 Forslag om tilbudsendringer som ikke krever økt offentlig kjøp (f.eks. endret 

stoppmønster, flytting av avgangstid) vil skje 12 måneder før ruteendring. 

 Tilbudsendringer som krever økt offentlig kjøp må sendes samferdselsdepartementet. 

Budsjettprosess og eventuell politisk behandling vil kunne kreve lengre tid før 

etablering. 

 

Forslag som vil bli vurdert i saksframlegg til Fylkesutvalget 20. juni: 

 

 Kortsiktig (så fort som mulig) 

Halvtimes frekvens på Trønderbanen hvor strekningen Trondheim - Stjørdal gis høyeste 

prioritet. Må vurderes opp mot ev. justeringer av stasjonsstruktur / stoppmønster som 

gir reisetidsgevinster. 

 

Langsiktig  

Bedre tilbud/ flere togavganger til/fra Oslo, Grong, Røros, Oppdal og 

Åre/Östersund/Sundsvall. Kapasitetsøkende og reisetidsforkortende tiltak – herunder 

vilje til å endre stasjonsstruktur / stoppmønster som gir kapasitets-/reisetidsgevinster. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har ikke togbane innenfor kommunegrensene. Innbyggere og næringsliv er 

avhengig av bil, buss eller hurtigbåt for å komme til nærmeste bane. Med bakgrunn i dette 

anbefaler rådmannen at man påpeker vikitgheten av at kollektivtransporten ses i sammenheng 

for å redusere bilavhengighet i distriktene. Det er her avgjørende at rutetilbudene 

korresponderer slik at kollektivtransport oppleves som et reelt valgalternativ.   
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ETABLERING AV MILJØSELSKAPET REMIDT IKS  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Frøya kommunestyre vedtar å delta i etableringen av ReMidt IKS og ReMidt Næring AS fra 1.1.2020.  

1. Kommunestyret vedtar å gå inn i miljøselskapet ReMidt IKS (org.nr. 975 936 333), med den 

målsetting å sikre innbyggerne framtidsrettede og kundeorienterte løsninger, som samtidig bidrar til 

å øke materialgjenvinningen på en kostnadseffektiv måte.  

 Frøya kommunes eierandel på vedtakstidspunktet er 3,9 %.  

 Som følge av vedtatte kommunesammenslåing vil eierbrøken bli justert fra 1.1.2020, jf. vedlagte 

utkast til ny selskapsavtale. 

 

2. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til ny selskapsavtale for miljøselskapet ReMidt IKS, 

herunder vedlagte retningslinjer for valgkomité.  

 Eier- og ansvarsandelen til hver kommune som slutter seg til samarbeidet, beregnes ut ifra 

folketallet ved første årsskifte etter hvert kommunevalg.  

 Kommunen hefter for selskapets samlede forpliktelser i henhold til sin eierandel i selskapet.  

 Selskapets totale låneramme til investeringsformål er 400 mill. kroner. 

 

3. Frøya kommunestyre tildeler miljøselskapet ReMidt IKS enerett på innsamling, transport, 

behandling og omsetning av alt avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og 

behandling av slam fra slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg mv. 

 Videre tildeles ReMidt IKS enerett på innsamling og handtering av alt avfall fra kommunens 

egen virksomhet. 

 ReMidt IKS kan, for avgrensede oppgaver innenfor selskapets ansvarsområde, tildele enerett 

videre til andre offentligrettslige organ. Denne enerettstildelingen skal alltid være tidsbegrenset.  

 Enerettstildelingen skjer med hjemmel i anskaffelsesforskriftens § 2-3. 

 Alle oppgaver som ReMidt IKS er tildelt ved enerett skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, 

jf. forurensingsloven § 34.  

 Enerettstildelingen begrunnes med at den valgte løsning gir best miljømessig effekt gjennom økt 

materialgjenvinning og er den løsning som også gir lavest pris i forhold til alternative løsninger 

som er utredet. Enerett anses som en nødvendig og hensiktsmessig løsning for å bidra til at 

nasjonale mål om økt materialgjenvinning og reduksjon av klimautslipp nås. 

 Enerettstildelingen kunngjøres av kommunen og på Selskapets hjemmeside.  
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4. Kommunestyret slutter seg til prinsippet om lik pris for like tjenester, som betinger at alle 

eierkommunene vedtar like renovasjons- og slamforskrifter. 

 Kommunen tar de felles lokale forskriftene opp til sluttbehandling, etter at de har vært på en 

forutgående høring, jf. forvaltningslovens § 37. 

 I forbindelse med sluttbehandlingen av forskriftene har kommunen til intensjon å delegere 

forvaltningsmyndighet til ReMidt IKS, jf. forurensingsloven § 83. 

 

5. Frøya kommunestyre vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom kommunen og ReMidt 

IKS.  

 

6. Kommunestyret vedtar å delta i stiftelsen av et nytt næringsselskap ReMidt Næring AS, som har til 

formål å drive forvaltning og næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, herunder 

oppkjøp av selskaper, eie aksjer i andre selskaper og fast eiendom. 

 Frøya kommunes direkte eierandel utgjør 7,31 %, fastlagt ut ifra de verdiene som overføres fra 

selskapene/kommunene til ReMidt Næring AS på stiftelsestidspunktet.  

 Kommunen vedtar å gå inn med 7.310 kroner i aksjekapital. Kapitalinnskuddet dekkes fra 

ramme rådmann. 

 Framlagte forslag til vedtekter og aksjonæravtale godkjennes. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 100/19 

 

Vedtak: 

 
Frøya kommunestyre vedtar å delta i etableringen av ReMidt IKS og ReMidt Næring AS fra 1.1.2020.  

1. Kommunestyret vedtar å gå inn i miljøselskapet ReMidt IKS (org.nr. 975 936 333), med den 

målsetting å sikre innbyggerne framtidsrettede og kundeorienterte løsninger, som samtidig bidrar til å 

øke materialgjenvinningen på en kostnadseffektiv måte.  

 Frøya kommunes eierandel på vedtakstidspunktet er 3,9 %.  

 Som følge av vedtatte kommunesammenslåing vil eierbrøken bli justert fra 1.1.2020, jf. vedlagte utkast 

til ny selskapsavtale. 

 

2. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til ny selskapsavtale for miljøselskapet ReMidt IKS, 

herunder vedlagte retningslinjer for valgkomité.  

 Eier- og ansvarsandelen til hver kommune som slutter seg til samarbeidet, beregnes ut ifra folketallet 

ved første årsskifte etter hvert kommunevalg.  

 Kommunen hefter for selskapets samlede forpliktelser i henhold til sin eierandel i selskapet.  

 Selskapets totale låneramme til investeringsformål er 400 mill. kroner. 

 

3. Frøya kommunestyre tildeler miljøselskapet ReMidt IKS enerett på innsamling, transport, behandling og 

omsetning av alt avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam 

fra slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg mv. 

 Videre tildeles ReMidt IKS enerett på innsamling og handtering av alt avfall fra kommunens egen 

virksomhet. 

 ReMidt IKS kan, for avgrensede oppgaver innenfor selskapets ansvarsområde, tildele enerett videre til 

andre offentligrettslige organ. Denne enerettstildelingen skal alltid være tidsbegrenset.  

 Enerettstildelingen skjer med hjemmel i anskaffelsesforskriftens § 2-3. 

 Alle oppgaver som ReMidt IKS er tildelt ved enerett skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. 

forurensingsloven § 34.  
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 Enerettstildelingen begrunnes med at den valgte løsning gir best miljømessig effekt gjennom økt 

materialgjenvinning og er den løsning som også gir lavest pris i forhold til alternative løsninger som 

er utredet. Enerett anses som en nødvendig og hensiktsmessig løsning for å bidra til at nasjonale mål 

om økt materialgjenvinning og reduksjon av klimautslipp nås. 

 Enerettstildelingen kunngjøres av kommunen og på Selskapets hjemmeside.  

 

4. Kommunestyret slutter seg til prinsippet om lik pris for like tjenester, som betinger at alle eierkommunene 

vedtar like renovasjons- og slamforskrifter. 

 Kommunen tar de felles lokale forskriftene opp til sluttbehandling, etter at de har vært på en 

forutgående høring, jf. forvaltningslovens § 37. 

 I forbindelse med sluttbehandlingen av forskriftene har kommunen til intensjon å delegere 

forvaltningsmyndighet til ReMidt IKS, jf. forurensingsloven § 83. 

 

5. Frøya kommunestyre vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom kommunen og ReMidt IKS.  

 

6. Kommunestyret vedtar å delta i stiftelsen av et nytt næringsselskap ReMidt Næring AS, som har til formål 

å drive forvaltning og næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, herunder oppkjøp av 

selskaper, eie aksjer i andre selskaper og fast eiendom. 

 Frøya kommunes direkte eierandel utgjør 7,31 %, fastlagt ut ifra de verdiene som overføres fra 

selskapene/kommunene til ReMidt Næring AS på stiftelsestidspunktet.  

 Kommunen vedtar å gå inn med 7.310 kroner i aksjekapital. Kapitalinnskuddet dekkes fra ramme 

rådmann. 

 Framlagte forslag til vedtekter og aksjonæravtale godkjennes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommunestyre vedtar å delta i etableringen av ReMidt IKS og ReMidt Næring AS fra 1.1.2020.  

1. Kommunestyret vedtar å gå inn i miljøselskapet ReMidt IKS (org.nr. 975 936 333), med den 

målsetting å sikre innbyggerne framtidsrettede og kundeorienterte løsninger, som samtidig bidrar til 

å øke materialgjenvinningen på en kostnadseffektiv måte.  

 Frøya kommunes eierandel på vedtakstidspunktet er 3,9 %.  

 Som følge av vedtatte kommunesammenslåing vil eierbrøken bli justert fra 1.1.2020, jf. 

vedlagte utkast til ny selskapsavtale. 

 

2. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til ny selskapsavtale for miljøselskapet ReMidt IKS, 

herunder vedlagte retningslinjer for valgkomité.  

 Eier- og ansvarsandelen til hver kommune som slutter seg til samarbeidet, beregnes ut ifra 

folketallet ved første årsskifte etter hvert kommunevalg.  

 Kommunen hefter for selskapets samlede forpliktelser i henhold til sin eierandel i selskapet.  

 Selskapets totale låneramme til investeringsformål er 400 mill. kroner. 

 

3. Frøya kommunestyre tildeler miljøselskapet ReMidt IKS enerett på innsamling, transport, 

behandling og omsetning av alt avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og 

behandling av slam fra slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg mv. 
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 Videre tildeles ReMidt IKS enerett på innsamling og handtering av alt avfall fra kommunens 

egen virksomhet. 

 ReMidt IKS kan, for avgrensede oppgaver innenfor selskapets ansvarsområde, tildele enerett 

videre til andre offentligrettslige organ. Denne enerettstildelingen skal alltid være tidsbegrenset.  

 Enerettstildelingen skjer med hjemmel i anskaffelsesforskriftens § 2-3. 

 Alle oppgaver som ReMidt IKS er tildelt ved enerett skal kompenseres ut ifra 

selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34.  

 Enerettstildelingen begrunnes med at den valgte løsning gir best miljømessig effekt gjennom økt 

materialgjenvinning og er den løsning som også gir lavest pris i forhold til alternative løsninger 

som er utredet. Enerett anses som en nødvendig og hensiktsmessig løsning for å bidra til at 

nasjonale mål om økt materialgjenvinning og reduksjon av klimautslipp nås. 

 Enerettstildelingen kunngjøres av kommunen og på Selskapets hjemmeside.  

 

4. Kommunestyret slutter seg til prinsippet om lik pris for like tjenester, som betinger at alle 

eierkommunene vedtar like renovasjons- og slamforskrifter. 

 Kommunen tar de felles lokale forskriftene opp til sluttbehandling, etter at de har vært på en 

forutgående høring, jf. forvaltningslovens § 37. 

 I forbindelse med sluttbehandlingen av forskriftene har kommunen til intensjon å delegere 

forvaltningsmyndighet til ReMidt IKS, jf. forurensingsloven § 83. 

 

5. Frøya kommunestyre vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom kommunen og ReMidt 

IKS.  

 

6. Kommunestyret vedtar å delta i stiftelsen av et nytt næringsselskap ReMidt Næring AS, som har til 

formål å drive forvaltning og næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, herunder 

oppkjøp av selskaper, eie aksjer i andre selskaper og fast eiendom. 

 Frøya kommunes direkte eierandel utgjør 7,31 %, fastlagt ut ifra de verdiene som overføres fra 

selskapene/kommunene til ReMidt Næring AS på stiftelsestidspunktet.  

 Kommunen vedtar å gå inn med 7.310 kroner i aksjekapital. Kapitalinnskuddet dekkes fra 

ramme rådmann. 

 Framlagte forslag til vedtekter og aksjonæravtale godkjennes. 

 

 

Vedlegg: 
 

1. Beslutningsunderlag – ReMidt IKS 

2. Selskapsavtale for miljøselskapet ReMidt IKS 

3. Retningslinjer for valgkomiteen i miljøselskapet ReMidt IKS 

4. Samarbeidsavtale mellom eierkommunene og miljøselskapet ReMidt IKS  

5. Konsernstruktur, verdivurdering og eierandeler i ReMidt-konsernet 

6. Høringsutkast til felles renovasjonsforskrift 

7. Høringsutkast til felles slamforskrift 

8. Vedtekter for ReMidt Næring AS 

9. Aksjonæravtale for ReMidt Næring AS 

 

I tillegg er disse dokumentene vedlagt som bakgrunn:  

 

1. Intensjonsavtalen, dat. 27.08.18/25.04.19, mellom NIR, HAMOS og Envina 
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2. Beslutningsplan – Kommunestyremøter i juni 2019 

3. Notat fra advokat Hanne S. Torkelsen – 29.03.19 

4. Logg – ansatteinvolvering 2018/2019,  

5. herunder referat fra drøftingsmøter med tillitsvalgtes organisasjoner 

6. Presentasjon fra eiermøte 25.04.19 

7. Avsjekk om skatteplikt 07.05.19 

8. Verdsetting Envina IKS pr. 31.12.18 – Revisjon Midt-Norge SA 

9. Verdsetting HAMOS Forvaltning IKS pr. 31.12.18 – Revisjon Midt-Norge SA  

10. Verdsetting NIR IKS og estimat næringsaktivitet i NIR-kommunene pr. 31.12.18 - NIR 

 

Saksopplysninger:   

 
Samfunnet er i endring. Både nasjonale og internasjonale myndigheter påvirker vår hverdag. Blant annet 

gjennom strengere krav til å gjenbruke avfall som ressurs og råstoff i ny produksjon. Avfallsmarkedet er 

globalt, som også påvirker oss lokalt. I tillegg er det også et sterkt miljøfokus i samfunnet som påvirker 

renovasjonsbransjen mer enn mange andre bransjer. Derfor ligger framtida i å bli et miljøselskap som 

kan svare på forventningene i samfunnet.  

Innbyggerne er i endring. I tråd med samfunnsutviklingen forventer innbyggerne bedre løsninger, bedre 

tilbud og sterkere miljøfokus. Dette påvirker vår hverdag i renovasjonsbransjen, og krever at vi hele 

tiden strekker oss mot å gi innbyggerne det de vil ha. Kunden i fokus er ikke lenger et begrep forbeholdt 

detaljvarehandelen, det griper også inn i vårt arbeid. God kommunikasjon og stort kundefokus er 

vesentlig for å være med på den utviklingen innbyggerne forventer.  

Teknologien er i endring. Det skjer fort og det krever både kompetanse og store volum i produksjonen 

for å forsvare helt nødvendige investeringer, både for samtida og framtida. Teknologien trekker bransjen 

mot heldigitaliserte selvbetjente løsninger for kundene, mer avansert utstyr knyttet til transport og 

logistikk, og ikke minst ny teknologi for sortering av avfall for å unngå at den viktige ressursen som 

avfallet utgjør kommer på avveie.  

Ansatte er i endring. Det knyttes store forventninger til medarbeiderne, og medarbeiderne stiller krav om 

gode utviklingsmuligheter, oppdatert kompetanse og nye utfordringer. Som aktør i renovasjonsbransjen 

må vi sørge for at medarbeiderne til enhver tid har den gode og fagspesifikke kompetansen som 

samfunnet, innbyggerne og miljøet krever. Gode arbeidsmiljø krever medarbeidere med fokus på 

kunnskapsdeling og rom for egen kompetanseutvikling med trygge arbeidsplasser. 

Kommuner og interkommunale selskaper er i endring. Små kommuner eller renovasjonsselskap vil ikke 

alene kunne bære de investeringene som trengs for å ta hensyn til de endringene vi står foran. Derfor 

søker NIR, HAMOS og Envina å danne et nytt selskap, for å ta hensyn til disse og for å være proaktive 

i utviklingen. Dette vil gi et selskap som vil bli det nest største i Midt-Norge etter Renholdsverket i 

Trondheim.  Det vil bli et sterkt miljøselskap sør i Trøndelag og på Nordmøre. 

I henhold til Forurensingslovens § 30 har kommunen et særlig ansvar for å samle inn 

husholdningsavfall. Tradisjonelt har de fleste kommunene gjort dette selv, og man benyttet gjerne sine 

egne kommunale deponi til å bli kvitt avfallet på 1980-tallet. På 1990-tallet kom det nye krav, og flere 

kommuner gikk sammen i egne avfallsselskap, slik som for eksempel NIR IKS som ble etablert i 1989, 

HAMOS Forvaltning IKS i 1995, og Envina IKS i 2003. I 1999 kom det et forbud mot å deponere 

våtorganisk avfall, og i 2009 fikk man et forbud mot å deponere organisk avfall. Etter dette gikk mer av 

avfallet til energigjenvinning i et forbrenningsanlegg.   
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Etter 2010 har det stadig kommet flere og strengere krav til avfallsbransjen. Stortinget har i 2018 

vedtatt 21 konkrete tiltak i Stortingsmelding nummer 45 om «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og 

sirkulær økonomi». Etter dette har Miljødirektoratet i oktober 2018 sendt forslag til Miljødepartementet 

om krav til at 70 % av mat- og plastavfallet utsorteres innen 2035. Dette som en nasjonal oppfølging av 

EU sine krav om 65 % materialgjenvinning i 2035. Det er også stilt tilsvarende strenge krav innen 

byggavfall og emballasjeavfall.  

De fleste kommuner og selskaper på Nordmøre og i Trøndelag er i dag rustet til å drive tradisjonell 

innsamling av husholdningsavfall og drifte sine gjenvinningsstasjoner med de krav man hadde tidligere. 

Sør i Trøndelag og på Nordmøre samler man inn restavfall, papp/papir og plastemballasje. Nord i 

Trøndelag (+ Tingvoll) har man lenge også samlet inn våtorganiske avfall. Videre har man returpunkt 

for glass- og metallemballasje, og man samarbeider med forskjellige organisasjoner når det gjelder 

innsamling av tekstiler. NIR har innsamling av glass- og metallemballasje i flere av sine kommuner, 

først ut var Kristiansund i 2012.   

Til tross for dette har selskapene i sør en materialgjenvinningsgrad på bare 33 %, mens man i nord 

ligger litt over på grunn av innsamlet matavfall (44 %). Uansett er det langt opp til EU sine krav om 65 

% materialgjenvinning i 2035. 

Dette betyr at man må jobbe enda mer systematisk med materialgjenvinning. I tillegg til å samle inn 

kildesortert matavfall og glass- og metallemballasje, må det også jobbes med å legge til rette for at mer 

avfall kommer inn og sorteres på gjenvinningsstasjonene. Dette stiller krav til lengre åpningstider, fri 

levering og bedre tilrettelagte stasjoner.  Dette igjen forutsetter mer kunderettede tiltak og 

kommunikasjon. Selskapene må stadig utvikle seg og tilby bedre løsninger ovenfor kundene. Dette 

krever ressurser og kapasitet. 

Med bakgrunn i dette har HAMOS og NIR i 2018, og Envina i 2019 inngått en intensjonsavtale om å 

danne et nytt og fremtidsrettet miljøselskap. Selskapet skal dannes ved at man fusjonerer dagens 3 

selskaper, samt virksomhetsoverdrar ressurser fra de kommunene som har drevet deler av ordningen 

selv.  

Det nye selskapet vil omfatte 17 kommuner fra 1.1.2020, med til sammen 130 000 innbyggere. 

Selskapet vil ha en omsetning på rundt 250 millioner og betjene 100 000 tonn avfall. Selskapet vil ha 

om lag 100 årsverk. 

I de vedlagte saksdokumentene er det beskrevet nærmere hvordan man har jobbet med å utvikle 

prosjektet. Det har vært nedsatt 6 arbeidsgrupper innenfor ulike områder. Det har vært et omfattende 

prosjekt med stor deltakelse og involvering av de ansatte. Det er etablert en styringsgruppe med 

representanter fra eierne, styre, ledelse og ansatte. Det har vært avholdt felles eiermøte (25.4.2019) med 

rådmenn og ordførere. Det har også vært viktig å ivareta alle de ansattes rettigheter, og det har vært 

avholdt allmøter og drøftingsmøter lokalt i de 3 selskapene og i NIR-kommunene.  

Kommunestyret blir i denne saken bedt om å ta stilling til alle formaliteter i forbindelse med 

opprettelsen av et nytt selskap. Disse er beskrevet i detalj i de vedlagte saksdokumenter. Her blir det gitt 

en oppsummering: 

I. Styringsdokumenter 

a. Selskapsavtalen er den formelle avtalen som etablerer det nye selskapet. Her beskrives formål, 

eierforhold, delegering av forvaltningsmyndighet og klagenemnd, struktur og ansvarsområde. 
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Lånerammen er satt til kr 400 millioner. Ansvaret for denne er fordelt på kommunene etter 

eierbrøken. 

b. Retningslinjer for valgkomiteen 

c. Samarbeidsavtale mellom eierkommune og selskapet. Denne regulerer forholdet mellom ReMidt 

IKS og den enkelte eierkommune. 

II. Selskapet tildeles enerett innenfor avfallsområdet etter anskaffelsesforskriftens § 2-3. Denne 

enerettstildelingen kan videredelegeres av selskapet til annet offentligrettslig organ. Slik tildeling 

skal være begrunnet og tidsbegrenset. Tildelinger som kan være aktuelle er: 

a. Sesam Ressurs AS: Dagens selskaper vurderer å tildele Sesam Ressurs AS enerett til håndtering 

av restavfallet. Dette slik at man sammen med de andre selskapene i Midt-Norge kan 

ettersortere restavfallet for å få ut mer ressurser til materialgjenvinning. 

b.  EcoPro AS: Tilsvarende vil man tildele EcoPro enerett til håndtering av våtorganisk avfall, slik 

at man får ut biogass og gjødsel. 

III. Det ligger med forslag til kommunale renovasjons- og slamforskifter. Disse skal etter 

forvaltningsloven ut på høring før endelig vedtak i kommunestyrene.  Forskriftene må være like i 

alle eierkommunene for å kunne gjennomføre prinsippet om lik pris for like tjenester i selskapet. Det 

forutsettes at forskriftene blir vedtatt av den enkelte kommune i løpet av 2020. I forskriften ligger 

delegering av forvaltningsmyndighet på renovasjonsområdet.  

IV. Vedtekter og aksjonæravtale for næringsselskapet ReMidt Næring AS er vedlagt.  

V. Konsernstruktur og verdifastsettelse. Denne viser fordelingen mellom lovpålagte tjenester og 

næringsvirksomhet. Videre viser den eierbrøk og behov for eventuelle kontantinnskudd. Figuren 

under viser delingen mellom de lovpålagte oppgavene i ReMidt IKS og næringsselskapene i ReMidt 

Næring AS.   

a. Det er lagt til grunn at ReMidt IKS skal eie 20% av næringsselskapet, for å utnytte synergier 

mellom virksomhetene.  

b. Anleggsmidler som abonnentene tidligere har finansiert over renovasjonsgebyret overføres 

vederlagsfritt ReMidt IKS. Eventuell restgjeld på de samme anleggsmidlene overføres til 

ReMidt IKS. 
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Økonomiske forhold 

Oppsummert er de eksisterende verdiene i kommunene og selskapene fordelt på lovpålagt del og 

næringsdel. Verdiene i dagens lovpålagte del finansierer opp ReMidt IKS slik:  

 

Innbyggere 

01.01.2019 Selskap

Eierandel 

dagens selskap Eierandel

 Tilleggs-

innskudd 
 kr  kr/innb. Kr kr kr/inn

Kristiansund 24 274            NIR 44,5 % 18,9 % 8 492 250,66       350         1 346 257     9 838 507,65  405

Averøy 5 849              NIR 10,7 % 4,5 % 2 345 239,41       401         25 422           2 370 661,25  405

Tingvoll 3 045              NIR 5,6 % 2,4 % 1 081 040,18       355         153 130        1 234 170,54  405

Sunndal 7 106              NIR 13,0 % 5,5 % 2 772 289,49       390         107 847        2 880 136,58  405

Halsa 1 574              NIR 2,9 % 1,2 % 165 270,02          105         472 689        637 958,76     405

Smøla 2 134              NIR 3,9 % 1,7 % 706 384,15          331         158 549        864 932,66     405

Aure 3 553              NIR 6,5 % 2,8 % 1 011 144,74       285         428 924        1 440 068,29  405

Oppdal 6 975              NIR 12,8 % 5,4 % 2 475 710,52       355         351 330        2 827 040,90  405

Totalt NIR 54 510            100,0 % 42,4 % 19 049 329,16    3 044 147     22 093 477      

Surnadal 5 928              HAMOS 11,5 % 4,6 % 2 402 680,78       405         -                 2 402 680,78  405

Hemne 4 228              HAMOS 8,2 % 3,3 % 1 713 652,89       405         -                 1 713 652,89  405

Snillfjord 999                 HAMOS 1,9 % 0,8 % 404 905,21          405         -                 404 905,21     405

Hitra 4 694              HAMOS 9,1 % 3,6 % 1 902 527,60       405         -                 1 902 527,60  405

Frøya 5 068              HAMOS 9,9 % 3,9 % 2 054 113,73       405         -                 2 054 113,73  405

Agdenes 1 693              HAMOS 3,3 % 1,3 % 686 190,72          405         -                 686 190,72     405

Rennebu 2 501              HAMOS 4,9 % 1,9 % 1 013 681,62       405         -                 1 013 681,62  405

Meldal 3 905              HAMOS 7,6 % 3,0 % 1 582 737,59       405         -                 1 582 737,59  405

Orkdal 12 086            HAMOS 23,5 % 9,4 % 4 898 582,99       405         -                 4 898 582,99  405

Skaun 8 231              HAMOS 16,0 % 6,4 % 3 336 110,92       405         -                 3 336 110,92  405

Rindal 2 028              HAMOS 3,9 % 1,6 % 821 969,74          405         -                 821 969,74     405

Totalt HAMOS 51 361            100 % 39,9 % 20 817 154          -                 20 817 154      

Midtre Gauldal 6 246              Envina 27,4 % 4,9 % 772 806,05          124         1 758 763     2 531 569,53  405

Melhus 16 562            Envina 72,6 % 12,9 % 2 049 185,68       124         4 663 567     6 712 752,89  405

Totalt Envina 22 808            100 % 17,7 % 2 821 992             6 422 331     9 244 322        

Totalt ALLE 128 679         5                             100,0 % 42 688 475          9 466 478     52 154 953      

Kommunene ReMidt IKS

Eksisterende verdier kr Ny verdi
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Næringsdelen finansierer opp ReMidt Næring AS slik: 

 kr kr/innb.  % kr kr/innb. % kr kr/innb. %

Kristiansund 6 157 466            254 3,77 % 1 048 409          43              0,64 % 7 205 875            297 4,42 %

Averøy 1 483 687            254 0,91 % 152 728              26              0,09 % 1 636 415            280 1,00 %

Tingvoll 772 410               254 0,47 % 39 025                13              0,02 % 811 435               266 0,50 %

Sunndal 1 802 544            254 1,10 % 606 236              85              0,37 % 2 408 780            339 1,48 %

Halsa 399 269               254 0,24 % 170 827              109            0,10 % 570 096               362 0,35 %

Smøla 541 321               254 0,33 % 183 024              86              0,11 % 724 346               339 0,44 %

Aure 901 272               254 0,55 % 273 118              77              0,17 % 1 174 390            331 0,72 %

Oppdal 1 769 314            254 1,08 % 200 997              29              0,12 % 1 970 311            282 1,21 %

Totalt NIR 13 827 284,18   8,47 % 2 674 363,82    1,64 % 16 501 648,00   10,11 %

Surnadal 1 503 727            254 0,92 % 13 963 018        2 355        8,56 % 15 466 744         2609 9,48 %

Hemne 1 072 496            254 0,66 % 9 958 778          2 355        6,10 % 11 031 274         2609 6,76 %

Snillfjord 253 411               254 0,16 % 2 353 079          2 355        1,44 % 2 606 491            2609 1,60 %

Hitra 1 190 704            254 0,73 % 11 056 411        2 355        6,77 % 12 247 115         2609 7,50 %

Frøya 1 285 575            254 0,79 % 11 937 344        2 355        7,31 % 13 222 918         2609 8,10 %

Agdenes 429 455               254 0,26 % 3 987 751          2 355        2,44 % 4 417 206            2609 2,71 %

Rennebu 634 416               254 0,39 % 5 890 942          2 355        3,61 % 6 525 359            2609 4,00 %

Meldal 990 562               254 0,61 % 9 197 973          2 355        5,64 % 10 188 535         2609 6,24 %

Orkdal 3 065 796            254 1,88 % 28 467 785        2 355        17,44 % 31 533 581         2609 19,32 %

Skaun 2 087 917            254 1,28 % 19 387 584        2 355        11,88 % 21 475 501         2609 13,16 %

Rindal 514 433               254 0,32 % 4 776 822          2 355        2,93 % 5 291 255            2609 3,24 %

Totalt HAMOS 13 028 493         7,98 % 120 977 487      74,13 % 134 005 980       82,11 %

Midtre Gauldal 1 584 392            254 0,97 % 1 893 307          303            1,16 % 3 477 699            557 2,13 %

Melhus 4 201 201            254 2,57 % 5 020 324          303            3,08 % 9 221 525            557 5,65 %

Totalt Envina 5 785 593            3,54 % 6 913 631          606            4,24 % 12 699 224         7,78 %

Totalt ALLE 32 641 370,40   20 % 130 565 482      80,00 % 163 206 852       100,00 %

Kommunene

Ny eierandel

ReMidt næring

Andel via ReMidt IKS Direkte eid

 

Samlet blir dette: 

Totalverdi
kr kr/innb. % kr kr/innb. %

Kristiansund 15 995 974,10     659              18,86 % 17 044 382,66     702 7,91 %

Averøy 3 854 348,38        659              4,55 % 4 007 076,63       685 1,86 %

Tingvoll 2 006 580,75        659              2,37 % 2 045 605,26       672 0,95 %

Sunndal 4 682 680,73        659              5,52 % 5 288 916,83       744 2,46 %

Halsa 1 037 227,62        659              1,22 % 1 208 054,47       768 0,56 %

Smøla 1 406 253,96        659              1,66 % 1 589 278,43       745 0,74 %

Aure 2 341 340,36        659              2,76 % 2 614 458,42       736 1,21 %

Oppdal 4 596 354,92        659              5,42 % 4 797 351,94       688 2,23 %

Totalt NIR 35 920 760,81     659              42,36 % 38 595 124,64     17,92 %

Surnadal 3 906 407,45        659              4,61 % 17 869 424,99     3014 8,30 %

Hemne 2 786 148,90        659              3,29 % 12 744 927,27     3014 5,92 %

Snillfjord 658 316,64           659              0,78 % 3 011 396,01       3014 1,40 %

Hitra 3 093 231,54        659              3,65 % 14 149 642,53     3014 6,57 %

Frøya 3 339 688,42        659              3,94 % 15 277 032,03     3014 7,09 %

Agdenes 1 115 645,72        659              1,32 % 5 103 396,85       3014 2,37 %

Rennebu 1 648 098,01        659              1,94 % 7 539 040,47       3014 3,50 %

Meldal 2 573 299,78        659              3,03 % 11 771 272,71     3014 5,47 %

Orkdal 7 964 379,29        659              9,39 % 36 432 164,39     3014 16,92 %

Skaun 5 424 028,29        659              6,40 % 24 811 612,20     3014 11,52 %

Rindal 1 336 402,55        659              1,58 % 6 113 224,34       3014 2,84 %

Totalt HAMOS 33 845 646,60     659              39,91 % 154 823 134         71,89 %

Midtre Gauldal 4 115 961,70        659              4,85 % 6 009 268,28       962 2,79 %

Melhus 10 913 954,15     659              12,87 % 15 934 278,14     962 7,40 %

Totalt Envina 15 029 915,84     659              17,72 % 21 943 546           10,19 %

Totalt ALLE 84 796 323,25     100,00 % 215 361 804,85   100,0 %

Kommunene
 ReMidt IKS inkl 20% 

eierandel i ReMidt Næring AS 

Totalverdi

ReMidt Konsern
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Viser for øvrig til eget vedlagt dokument for Konsernstruktur, verdivurdering og eierandeler i ReMidt-

konsernet (dok. 5.).  

Etter ens vedtak er fattet 

Forutsatt at dette blir vedtatt i samtlige kommunestyrer, vil dagens representantskap oppnevne et 

interimsstyre for ReMidt IKS etter sommeren. Interimsstyret skal bestå av 2 representanter + 

ansattrepresentant fra hvert av dagens 3 styrer. Til sammen 9 personer. Interimsstyret har ansvaret for å 

ansette daglig leder, vedta budsjett, fremme forslag på renovasjons- og slamgebyr for 2020 og ellers 

behandle saker av felles interesse.  

Oppsummering 

For Frøya det viktig at man lokalt er med i arbeidet for å oppnå kravene om 65% materialgjenvinning. 

For å nå disse kravene må man aktivt delta i den sirkulære økonomien. Miljøselskapet ReMidt IKS vil 

være et viktig verktøy for kommunen for å nå disse målsetningene. Gjennom å samle ressursene i de 17 

kommunene vil man mer systematisk kunne jobbe med tiltak slik at man når nasjonale og internasjonale 

krav både nå og i fremtiden. 

Vurdering: 

 
Rådmann innstiller på at Frøya kommunestyre vedtar å delta i etableringen av ReMidt IKS og ReMidt 

Næring AS fra 1.1.2020.  
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112/19 Formannskapet 11.06.2019 
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MØTEPLAN 2. HALVÅR 2019  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

 
Utvalg August September Oktober November Desember 

KST 29.08 26.09 24.10 28.11 12.12 

FSK 19.08 

 

03.09 

17.09 

08.10 

22.10 

11.11 

12.11 

19.11 

20.11 

03.12 

 

 Konstituerende kommunestyremøte torsdag 24. oktober 

 Budsjettmøte formannskapet mandag 11. og tirsdag 12 november 

 Folkevalgtopplæring tirsdag 19. og onsdag 20. november 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 12. desember. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 112/19 

 

Vedtak: 
Utvalg August September Oktober November Desember 

KST 29.08 26.09 24.10 28.11 12.12 

FSK 19.08 

 

03.09 

17.09 

08.10 

22.10 

11.11 

12.11 

19.11 

20.11 

03.12 

 

 Konstituerende kommunestyremøte torsdag 24. oktober 

 Budsjettmøte formannskapet mandag 11. og tirsdag 12 november 

 Folkevalgtopplæring tirsdag 19. og onsdag 20. november 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 12. desember. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utvalg August September Oktober November Desember 

KST 29.08 26.09 24.10 28.11 12.12 
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FSK 19.08 

 

03.09 

17.09 

08.10 

22.10 

11.11 

12.11 

19.11 

20.11 

03.12 

HFF 15.08 12.09 17.10 14.11 05.12 

HFD 13.08 10.09 15.10 12.11 10.12 

 
 Konstituerende kommunestyremøte torsdag 24. oktober 

 Budsjettmøte formannskapet mandag 11. og tirsdag 12 november 

 Folkevalgtopplæring tirsdag 19. og onsdag 20. november 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 12. desember. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Utvalg August September Oktober November Desember 

KST 29.08 26.09 24.10 28.11 12.12 

FSK 19.08 

 

03.09 

17.09 

08.10 

22.10 

11.11 

12.11 

19.11 

20.11 

03.12 

HFF 15.08 12.09 17.10 14.11 05.12 

HFD 13.08 10.09 15.10 12.11  10.12 
 

 Konstituerende kommunestyremøte torsdag 24. oktober 

 Budsjettmøte formannskapet mandag 11. og tirsdag 12 november 

 Folkevalgtopplæring tirsdag 19. og onsdag 20. november 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 12. desember. 

 

*1) Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart  kl. 10.00 

*2)  Formannskapets møter holdes på  Tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 

*3)  Hovedutvalg for drift holdes på   Tirsdager med møtestart  kl. 09.00  

*4 Hovedutvalg for forvaltning   Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

*5) Eldreråd     Mandager med møtestart kl. 10.00 

*6) Kommunalt brukerråd   Mandager med møtestart 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.  
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FORVALTNINGSREVISJON AV DET TVERRFAGLIGE SAMARBEID FOR BARN 

OG UNGE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av det tverrfaglige samarbeidet for barn 

og unge        til orientering.  

2. Kommunestyret ber rådmannen: a. Sørge for at møteinnkallinger til viktige samarbeidsfora 

oppleves forutsigbare, gjerne gjennom årshjul/ årlig møteplan.  

 b. Sørge for gjensidig informasjons- og forventningsavklaringer mellom barnehager, skoler  

     og barneverntjenesten.  

 c. Vurdere om det er hensiktsmessig at PPT ikke skal være påkoblet prosessen rundt 

     familiens hus.  

3. Kontrollutvalget ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølging av 

rapporten innen utgangen av 2019.  

 

 

Vedlegg: 
 

Rapport fra forvaltningsrevisjon - Tverrfaglig samarbeid for barn og unge 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I kontrollutvalgets møte den 28.11.18 vedtok kontrollutvalget å bestille en forvaltningsrevisjon 

av den helhetlige innsatsen for barn og unge i Frøya kommune (jfr. sak 48/18). 

Den overordnede problemstillingen for denne forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om 

Frøya kommune sikrer et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge. Dette er undersøkt gjennom 

følgende to problemstillinger: 

• Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid i overgangene mellom 

barnehage og skole, og mellom skoleslag? 

• Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom barnehage, skole 

og kommunens hjelpe-/støttetjenester? 

Revisor konkluderer med at Frøya kommune i hovedsak har lagt godt til rette for å sikre et 

helhetlig tjenestetilbud for barn og unge. Revisor begrunner dette med at det er etablert 
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skriftlige rutiner for overgang fra barnehage til skole, og mellom skoleslag, samt at disse 

rutinene etterleves i praksis. 

Det er også etablert tverrfaglige møtefora både på strategisk, og utførende nivå i tjenestene. 

Disse foraene oppleves både hensiktsmessige og forutsigbare av ansatte i tjenestene. Det er 

uttrykt at det er et potensial for å legge mer faste møteplaner for å sikre stabil deltagelse fra 

alle tjenester i disse møtene. Det antydes videre at det kan være et behov for informasjons- og 

forventningsavklaringer mellom barnehager, skoler og barneverntjenesten. 

Kommunen har samlokalisert tjenester for barn, unge og familie i Kysthaven, og har ambisjon 

om å skape et Familiens hus. Arbeidet med dette har startet, men revisor har fått informasjon 

om at PPT ikke deltar i de grunnleggende avklaringene og veivalgene for dette samarbeidet. 

Om PPT er tenkt inn i dette samarbeidet, så er det revisors oppfatning at dette bør kunne skje 

med lik involvering av de ulike tjenestene. 

Revisor kommer med følgende anbefalinger til rådmannen: 

• Bør sørge for at møteinnkallinger til viktige samarbeidsfora oppleves forutsigbare, gjerne 

gjennom årshjul/årlig møteplan 

• Bør sørge for gjensidig informasjons- og forventningsavklaringer mellom barnehager, 

skoler og barneverntjenesten. 

• Bør vurdere om det er hensiktsmessig at PPT ikke skal være påkoblet prosessen rundt 

Familiens hus. 

Oppdragsansvarlig revisor vil orientere kontrollutvalget om funn og konklusjoner i 

undersøkelsen. 

 

Vurdering: 

 

Sekretariatet anser rapporten for å svare på bestillingen fra utvalget. Frøya kommune har et 

bevisst forhold til, og klare planer for overgangen fra barnehage til skole og mellom 

skoleslagene. Gjennom rapportens funn vises det også at kommunen jobber godt med å 

tilrettelegge for samarbeid mellom tjenestene, og at dette samarbeidet i all hovedsak ser ut til 

åfungere tilfredsstillende. Sekretariatet anbefaler utvalget å fremme rapporten for 

kommunestyret med revisors anbefalinger som innstilling. 
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FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT, FRØYA KOMMUNE  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Frøya kommunestyre vedtar å legge forslag til ny forskrift om politivedtekt for Frøya kommune 

ut på høring.  

2. Høringsfristen settes til 23. august 2019.  

3. Rådmannen gis fullmakt til tekstmessige opprettinger i dokumentet.  

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 108/19 

 

Vedtak: 

 
1. Frøya kommunestyre vedtar å legge forslag til ny forskrift om politivedtekt for Frøya kommune ut på 

høring.  

2. Høringsfristen settes til 23. august 2019.  

3. Rådmannen gis fullmakt til tekstmessige opprettinger i dokumentet.  

 

Enstemmig.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å legge forslag til ny forskrift om politivedtekt for Frøya kommune 

ut på høring.  

2. Høringsfristen settes til 23. august 2019.  

3. Rådmannen gis fullmakt til tekstmessige opprettinger i dokumentet.  

 

 

Vedlegg: 

 

Politidirektoratets rundskriv 2018/002 

Forslag til ny politivedtekt Frøya kommune 
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Saksopplysninger:   

 

Gjeldende politivedtekter for Frøya kommune ble sist behandlet av kommunestyret den 28. 

februar 2008. Politivedtektene ble stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 27. 

august 2009. Disse finnes på https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-08-27-1130. 

 

Politidirektoratet informerte kommunene om ny normalpolitivedtekt i rundskriv 02/2018. 

Rundskrivet ligger vedlagt. Bakgrunnen for ny normalpolitivedtekt er endringer som innebærer 

at nye bestemmelser er tatt inn, samt at andre bestemmelser er tatt ut fordi de nå reguleres av 

annen lovgivning. Det forutsettes at kommunale politivedtekter gjennomgås og revideres med 

bakgrunn i endringene.  

 

Det er politilovens § 14 som regulerer hva kommunen har anledning til å regulere gjennom 

politivedtekter:  

 

I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans 

departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser:  

 

1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder 

klistring og maling på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller 

bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes etter 

hundeloven.  

2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er 

nevnt i nr. 1, å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i 

umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø når det er glatt.  

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv 

om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse 

gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller 

avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans eller 

annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer 

av forening eller lignende sammenslutning.  

4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av 

underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et 

omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller 

vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for 

innlevering av slik søknad kan fastsettes.  

5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment 

tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.  

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under 3 

regulering i andre lover.  

7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet.  

8. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. 

Det kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd.  

 

De nye normalpolitivedtektene viderefører i stor grad bestemmelsene i den gamle 

politivedtekten. Det er imidlertid foretatt enkelte innholdsmessige endringer.  

 

De større innholdsmessige endringene er:  
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1. det er tatt inn en ny bestemmelse som gir en adgang til å regulere tigging.  

2. det er tatt inn en bestemmelse om kjøring, camping mv. i grøntarealer og på friområder.  

3. det er tatt inn en mulighet for kommunene til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr.  

 

Det er i tillegg gjort en del strukturelle endringer med nytt paragrafsystem. Det foreslås at 

Frøya kommunes politivedtekter endres i samsvar med ny normalpolitivedtekt, og at ordlyd og 

struktur blir likelydende. 

 

Kommunen er pålagt å involvere politiet når kommunen igangsetter arbeidet med å endre eller 

utarbeide ny politivedtekt. Politiets deltakelse i dette arbeidet er viktig for å kunne oppnå størst 

mulig likhet mellom kommuner innenfor samme politidistrikt.  

Forslag til ny politivedtekt for Frøya er diskutert i flere møter i kommunens politiråd. 

Innstillingen fra politirådet er at man fremmer likelydende forslag som Hitra kommunes nylig 

godkjente politivedtekt.  

 

En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsregnene i forvaltningsloven § 37 vil 

komme til anvendelse. Forslag til forskrift skal gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere, 

blant annet gjennom media, i høringsperioden.  

Etter høring skal endelig vedta gjøres av kommunestyret. Forskriften skal deretter sendes 

Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk lovtidend.  

 

Vurdering: 

 

Rådmannen fremmer forslag om ny forskrift om politivedtekt for Frøya kommune. 

Hovedsakelig er politivedtektene basert på normalpolitivedtektene. Kommunen har ikke 

anledning til å vedta bestemmelser som er regulert i annen lovgivning eller som ikke har 

hjemmel til å regulere forholdet.  

 

I behandling av politivedtekter i andre kommuner har diskusjonen i hovedsak gått på 

bestemmelse for å regulere tigging. I normalpolitivedtekten er det tre alternative formuleringer 

knyttet til regulering av tigging, herunder totalforbud mot tigging, et alternativ hvor en må gi 

melding til politiet hvor politiet kan sette vilkår i form av tid og sted, samt et alternativ hvor 

tigging på offentlig sted kun kan skje etter forutgående melding til politiet. 

 

Rådmannen har i tråd med politirådets anbefaling fremmet følgende bestemmelse i forslag til 

forskrift: 

§ 2-4.Tigging  

Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding 

til politiet. 

 

Rådmannen mener det er viktig at oppdaterte politivedtekter følger malen i 

normalpolitivedtektene. Rådmannen mener videre det er viktig at Frøya kommune sine 

politivedtekter er enkle å håndtere, og at de så langt det lar seg gjøre er utformet på samme 

måte som i nabokommunen. Det er også er ønske fra Politidirektoratet. Det innstilles på at 

kommunestyret vedtar å legge forslag til ny forskrift om politivedtekt på høring.  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 
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Arkivsaksnr: 

17/1406 
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Saksbehandler: 

Tina Eltervåg 

Arkivkode: 

PLAN 1620201703 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

20/19 Hovedutvalg for forvaltning 14.02.2019 

96/19 Hovedutvalg for forvaltning 13.06.2019 

78/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 

SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN RÅDHUSTOPPEN - GNR 21 BNR 

378 - 385  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 
1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan 

for Rådhustoppen (planid: 1620201703) som vist på planbestemmelser og plankart datert 05.06.19 og 

planbeskrivelse datert 08.11.18.  

 

2. Deler av detaljreguleringsplan for Sistranda, sentrum sør (1620200705), vedtatt 25.09.07, inkludert 

alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.  

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 13.06.2019 sak 96/19 

 
Vedtak: 

 

1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

reguleringsplan for Rådhustoppen (planid: 1620201703) som vist på planbestemmelser og plankart 

datert 05.06.19 og planbeskrivelse datert 08.11.18.  

 

2. Deler av detaljreguleringsplan for Sistranda, sentrum sør (1620200705), vedtatt 25.09.07, inkludert 

alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.  

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 14.02.2019 sak 20/19 

 

Vedtak: 

 
1. Hovedutvalget for forvaltning fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Rådhustoppen 

(1620201703) med planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert 08.11.18 ut til høring og 

offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i kommunestyret sørge for at planens innhold og framstilling blir 

digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 



Saknr: 78/19 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende detaljregulering for Sistranda, sentrum sør 

(1620200705), vedtatt 25.09.07, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering for Rådhustoppen (1620201703). 

 
4. Følgende skal avklares før sluttbehandling: 

a) Plankart skal detaljeres i større grad for å vise hvor bygningskropper skal oppføres, i henhold til 

skisser. 

b) Avkjørsel ut mot Sørveien må utbedres for å sikre trafikksikkerhet og gi et oversiktlig trafikkbilde 

for utrykningskjøretøy, kjørende og myke trafikanter til Kysthaven. Det må utføres konkrete 

utbedringstiltak eller vurderes om all trafikk til parkeringskjeller skal gå gjennom Rådhusgata. 

 

Enstemmig.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

reguleringsplan for Rådhustoppen (planid: 1620201703) som vist på planbestemmelser og plankart 

datert 05.06.19 og planbeskrivelse datert 08.11.18.  

 

2. Deler av detaljreguleringsplan for Sistranda, sentrum sør (1620200705), vedtatt 25.09.07, inkludert 

alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.  

 

 

Vedlegg: 

 

1. Plankart, datert 08.11.18 

2. Planbestemmelser, datert  

3. Planbeskrivelse, datert 08.11.18 

4. ROS-analyse, datert 08.11.18 

5. Samlet sol-skygge analyse, datert 26.09.18 

6. Situasjonsplan og terrengsnitt 

7. Plan sokkel 

8. Sammendrag innkomne merknader med kommentar 

9. Innkomne merknader  

 

Saksopplysninger:   

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Rådhustoppen er mottatt fra ON arkitekter og ingeniører AS, på 

vegne av Utvær AS. Planforslaget berører eiendommene: 21/378, 21/49, 21/234 og 21/292.  

Hensikt med regulering 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for bygging av et kombinert bolig- og forretningsbygg på 

tomten bak Stjernesenteret. Med tanke på tomtens sentrale beliggenhet er det ønske om å få til en høy 

utnyttelse, utnyttelse av eksisterende infrastruktur og en klimavennlig utbygging som genererer lite 

transport.  

Det nye bygget er planlagt med parkering og næringslokaler i sokkel, mens det over sokkeletasjen er 

planlagt to adskilte boligblokker, begge i 4 etasjer. Øverste etasje vil være inntrukket. Mellom og rundt 

blokkene er det satt av store arealer til lek og uteopphold. I tillegg skal noe areal brukes til 

gjesteparkering, sykkelparkering, renovasjonsanlegg mm.  
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Forhold til overordnete planer 

Framlagte planforslag er basert på forrige kommunedelplan for Sistranda (1620200903). Planforslaget 

tok derfor utgangspunkt i de planbestemmelsene som da var gjeldende. Planforslaget brøt med 

kommunedelplan for Sistranda (1620200903) på høyder og parkering.  

I henhold til ny kommunedelplan for Sistranda (1620201508) pkt. 1.2, gjelder kommunedelplanen for 

Sistranda foran tidligere vedtatte planer når plankart og bestemmelser ikke samsvarer med 

kommunedelplanen. I henhold til punkt. 1.15 i kommunedelplanen for Sistranda (1620201508) skal 

gesimshøyde/mønehøyde ikke overstige 16 m over gjennomsnittlig planert terreng for områder avsatt til 

kombinert formål forretning/kontor (F1 til F2) og forretning/bolig/offentlige formål i reguleringsplanen 

for Sistranda – sentrum sør (1620200705). Da planområdet for Rådhustoppen er regulert til 

forretning/bolig/offentlige formål, ligger reguleringsplanen nå innenfor gjeldende kommundelplan når 

det gjelder høyde.  

Det foreslås en lavere parkeringsdekning enn hva som er angitt i kommuenplanens arealdel 

(1620200803) pkt. 3.5. Det legges opp til 1.5 parkeringsplasser per boenhet i planforslaget, der kravet 

er 2 i kommuneplanen. Deretter er kravet 2 plasser per 100 m2 i planforslaget for lager og forretning, 

hvorav kommuneplan angir henholdsvis 0,5 og 1,5-3 plasser per 100 m2. 

Førstegangsbehandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet i Hovedutvalg for forvaltning den 14.02.2019, sak 20/19. 

Hovedutvalg for forvaltning vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn i perioden 19.02.2019 – 05.04.2019.  

Følgende skulle avklares før sluttbehandling:  

a) Plankart skal detaljeres i større grad for å vise hvor bygningskropper skal oppføres, i henhold til 

skisser 

b) Avkjørsel ut mot Sørveien må utbedres for å sikre trafikksikkerhet og gi et oversiktlig 

trafikkbilde for utrykningskjøretøy, kjørende og myke trafikanter til Kysthaven. Det må utføres 

konkrete utbedringstiltak eller vurderes om all trafikk til parkeringskjeller skal gå gjennom 

Rådhusgata. 

Innsigelser  

Det er ikke fremsatt innsigelser til planforslaget for Rådhustoppen (162020170).  

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 19.02.2019 – 05.04.2019. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 6 

uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Merknadene er referert i tabell 1.   

 

 

 

 

 

Tabell 1: Innkomne merknader til høring og offentlig ettersyn i perioden 19.02.19 – 05.04.19 samt 

Rådmannens kommentar til merknadene.  

Merknad Rådmannens kommentar 

Fylkesmannen i Trøndelag (Datert 29.03.2019) 

 

Overordnede føringer  

1. Det er i både plankart og i bestemmelsene § 4.1 b) utnytting angitt: Minimum grad av 

utnyttelse 100% BRA, maksimum 200% BRA. Fylkesmannen er generelt opptatt av intensiv 

  
  
  
1. Planbestemmelsene 

endres slik at det kun er 
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arealbruk med en høy grad av utnyttelse. Vi gjør likevel oppmerksom på at % BRA iht. TEK 

17 § 5-5 angir forholdet mellom bruksareal etter § 5-4 og tomtearealet. Prosent bruksareal 

fastsetter forholdet mellom bebygd og ubebygd del av tomta. Slik bestemmelsen da er utformet 

skal minimum 100 % og maksimum 200% av tomta inngå i bruksarealet, hvilket neppe er 

intensjonen. Se for øvrig veiledning til TEK 17 kap. 2 om grad av utnytting. 

 

Felles vurdering Landbruk og Klima og miljø 

2. Det er godt i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging (SPR-BATP) at denne sentrumsnære tomta gis en høg utnytting, samt at 

området planlegges med et urbant preg. Det legges til rette for en høy arealutnytting i 

planområdet, med ca 40 boenheter innenfor området. En effektiv arealbruk i sentrum vil bidra 

til å redusere presset på omkringliggende jordbruksområder i et langsiktig perspektiv. I 

forslaget til reguleringsbestemmelser er det kun gitt bestemmelser om min og maks % BRA. 

For også å sikre en høg utnytting i form av antall boenheter innenfor planområdet, gir vi et 

faglig råd om at reguleringsbestemmelsene også suppleres med dette. Minimum antall 

boenheter må ligge tett opp til maks antall boenheter. 

 

Helse og omsorg 

3. Uteoppholdsarealet er et viktig element i bokvaliteten både med tanke på fysisk aktivitet og 

sosialt samvær. Av plankartet går det ikke fram hvor det felles uteoppholdsarealet med 

lekeplass eller bebyggelsen skal plasseres. Det foreligger illustrasjoner som skisserer mulig 

plassering. Dette gir liten forutsigbarhet. Det framgår av bestemmelsene at det skal foreligge 

en godkjent utomhusplan før igangsettelse. Med tanke på endelig plassering av felles 

uteoppholdsareal må det legges vekt på solforhold, tilgjengelighet, utforming og tilrettelegging 

for alle aldersgrupper. Kant- og restareal bør unngås da dette ikke vil være egnet som 

uteoppholdsareal. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

4. Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

For også å sikre en høg utnytting i form av antall boenheter innenfor planområdet, gir vi et 

faglig råd om at reguleringsbestemmelsene også suppleres med minimum antall boenheter. 

Dette må ligge tett opp til maks antall boenheter. 

 

angitt maks 200% BRA.  

 

2. Det vil bli lagt inn 

minimum antall boenheter i 

bestemmelsene som skal 

ligge tett opp til maks antall 

boenheter.  

 

3. Det er gitt i 

bestemmelsene § 7.1 at før 

igangsettelsestillatelse kan 

gis, skal utomhusplanen 

være godkjent. Det er 

beskrevet i 

planbestemmelsene § 4.1 at 

etasjene over sokkeletasjen 

skal benyttes til boligformål, 

adskilt som to blokker med 

lek- og uteoppholdsarealer 

imellom. Dette er illustrert 

på utomhusplanen som 

følger planforslaget.  

 

4. Innarbeides i 

bestemmelsene  

Trøndelag Fylkeskommune (Datert 27.02.2019) 

Prosjektet er bearbeidet og endret vesentlig etter det som gikk ut i oppstartsvarselet. Byggene 

er endret for å gi godt med luft imellom, og ivareta siktlinjer for bakenforliggende bebyggelse. 

 

Trøndelag fylkeskommune har ingen avgjørende merknader til planen.  

 

Vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk fredete 

kulturminner. Minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 

Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 

kulturminne), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. 

  
  
  
Ok, ingen merknader 

Kommunalt brukerråd (Datert 01.04.2019) 

Brukerrådet vil påpeke at hensynet til universell utforming må følges både i bygninger og 

uteområdet. 

 

Brukerrådet vil be om å bli informert om tegninger og planer for tiltaket gjennom hele 

prosessen. 

  
Både uteområdet og 

bygninger vil bli universelt 

utformet. 

Rune Midtsian, Skagan AS (datert 20.02.2019) 

Frøya kommune v/ kommunestyret vedtok 27.09.18 ny Kommundelplan for Sistranda gjennom 

egengodkjenning. Dette er p.t. gjeldende overordnet plan for Sistranda, og det er derfor 

merkelig at administrasjonen tillater forslagsstiller å benytte Kommunedelplan for Sistranda 

fra 2009 i sitt forslag. 

 

Administrasjonen tillater i dette prosjektet gesims = 16 meter tiltross for at det i både gammel 

og gjeldende overordnet plan er gesims = 13 meter. Ber om at høyden på bygget reduseres 

i.h.t. bestemmelsene i gjeldende overordnet plan. 

Fra 

reguleringsbestemmelsene 

til kommunedelplanen for 

Sistranda (planid: 

1620201508), 

ikraftsettelsesdato 

27.09.2018 står følgende:  

 

1.2: Når ikke annet er 
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Administrasjonens innstilling til byggehøyder i dette prosjektet oppleves som sterkt 

kritikkverdig og historieløst. Frøya kommune v/Kommunestyret vedtok 27. 09.18 ; - altså for 

under 6 mnd siden , en ny Kommunedelplan for Sistranda. I denne er det gitt 

høydebegrensninger for utbyggingsområdet på gesims = 13 meter og mønehøyde= 16 meter. 

Allerede nå ønsker altså Frøya kommune å fravike disse bestemmelsene og gi dispensasjon på 

byggehøyde noe som virker mildt sagt underlig. Et paradoks i dette er at i Kommundelplan for 

Sistranda fra 2009 for området vest for “Rådhustoppen”, dvs. “Midtsian”, var det 

bestemmelser om gesims = 10 meter og mønehøyde = 13 meter, mens det i gjeldende plan fra 

27.09.18 for samme området er dette redusert til gesims = 7 meter og mønehøyde = 10 meter. 

Altså: - Frøya kommune vil tillate at det bygges høyere på “Rådhustoppen” enn bestemmelsen 

i både gammel og ny Kommundelplan for Sistranda, mens fremtidig bebyggelse vest for 

utbyggingsområdet må redusere høydene. For oss er det ingen logikk i dette, og det er uhørt for 

oss at både eksistrende og ny bebyggelse vest for Mellomveien skal få reduserte sikts- og 

solforhold fordi administrasjonen og politikerne gir dispensasjoner på noe de selv har bestemt 

for under et halvår siden. 

 

Administrasjonen ønsker å tillate en mindre parkeringsdekning enn hva som gjelder for både 

gammel og gjeldende plan. Vi ber om at parkeringsdekningen innretter seg på overordnede 

bestemmelser. 

 

Vi ber videre om at administrasjonen definerer og kvalitetssikrer hva som er “gjennomsnittlig 

planert terreng” på disse tomtene. 

 

Administrasjonen skriver i sitt saksfremlegg at det både visuelt og solmessig har minimale 

konsekvenser for bebyggelsen vest for “Rådhustoppen”. Dette er fullstendig feil. Denne 

kolossen av et bygg vil få dramatiske konsekvenser for oss som bor vest for Mellomveien, og vi 

ber om at utbygger i forbindelse med denne høringen lager en modell i korrekt målestokk som 

inkludert sol-/skyggestudie, samt siktsforhold og visualiserer virkningene slik at både 

politikere og naboer eksakt kan se og oppleve hvordan dette bygget påvirker nærmiljøet. Vi 

tror dette bygget har et volum som gir konsekvenser som er langt unna tålegrensen for oss 

naboer selv om vi snakker om sentrumsområdet på Sistranda. 

 

Det påpekes at Mellomveien er smal og trafikkfarlig. Frøya kommune har selv tatt initiativet 

til å regulere inn fortau langs Mellomveien og har i attpåtil kjøpt tilbake areal fra utbygger for 

å bygge dette. Vi ber om at kommunen pålegger utbygger rekkefølgekrav mht. utvidelse av 

Mellomveien og bygging av fortau langs denne. Om Frøya kommune mot formodning tillater 

at gammel kommunedelplan for Sistranda Midtre benyttes og attpåtil gir dispensasjoner mht. 

både gesimshøyde og parkeringsdekning så forutsettes det at dette lager presedens for andre 

reguleringsplaner som er under arbeid på Sistranda. På bakgrunn av ovennevnte ber vi om at 

planforslaget avvises.  

 

En avsluttende kommentar/spørsmål: - når man i denne saken skal oppheve deler av en 

gjeldende reguleringsplan fra 2007 er det da ikke påkrevd at det må gjennomføres en egen 

separate reguleringsprosess for at opphevelsen skal være gyldig? 

bestemt, gjelder 

kommunedelplanen for 

Sistranda foran tidligere 

vedtatte planer når plankart 

og bestemmelser ikke 

samsvarer med 

kommunedelplanen. Alle 

reguleringsplaner vedtatt 

etter 01.01.16 gjelder foran 

kommunedelplanen for 

Sistranda. Dette gjelder også 

reguleringsplaner vist som 

hensynssoner i plankartet. 

 

1.15: Høydebestemmelser 

skal avklares gjennom 

reguleringsplan. Unntatt fra 

dette er: For områdene 

avsatt til kombinert formål 

forretning/kontor (F1 til F5) 

og forretning/bolig/offentlig 

formål i reguleringsplan for 

Sistranda – Sentrum Sør 

(planid: 1620200705), skal 

gesimshøyde/mønehøyde 

ikke overstige 16 m over 

gjennomsnittlig planert 

terreng. 

 

Dvs. at planforslaget er i 

samsvar med ny vedtatt 

overordnet plan når det 

gjelder høyder. 

 

En mindre 

parkeringsdekning er 

godtatt da de fleste 

servicetilbudene vil være 

tilgjengelig i gangavstand. 

 

Gjennomsnittlig planert 

terreng er et begrep og 

beregnes etter at eventuelle 

terrengarbeider har funnet 

sted (i dette tilfellet er ikke 

annet angitt).  

 

Det er utarbeidet en 

sol/skygge analyse. 

Planområdet og 

nærliggende bebyggelse vil 

ha akseptable solforhold 

etter hva som kan forventes 

i et sentrumsområde.  

 

Det fattes vedtak ved 

egengodkjenning om at 

deler av reguleringsplanen 
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Sistranda sentrum sør, 

oppheves og erstattes av ny 

plan.  

 

Hans Rabben (datert 02.04.2019) 

Jeg er svært forundret over at det nå planlegges å oppføre et forretningsbygg med fire etasjers 

boligblokker over sokkeletasje midt i sentrum. 

 

Det er snakk om 40 leiligheter med et estimert befolkning på over 100 personer. Dette vil føre 

til økt trafikk av biler, sykler, barn og voksne i et område som fra før er kaotisk p.g.a 

manglende planlegging. 

 

Det er litt vanskelig for meg å se, av det tilsendte materialet, hvilke følger et slikt bygg vil få 

for min bolig med hensyn til redusert sjøutsikt. Jeg påberoper meg rett til å komme tilbake med 

utfyllende kommentar når de endelige planer foreligger. 

 

Så langt jeg kan forstå av det tilsendte materialet fortoner dette bygg seg som en koloss i et 

område som er preget av lavhusbebyggelse og som fremstår som fullstendig uakseptabelt. 

Øvrige kommuner som tillater bygging av boligblokker - eksempelvis Hitra kommune, Fillan - 

har plassert disse helt i utkanten av sentrum og latt sentrum bestå av forretningsbygg og 

offentlige bygg. Dette er meget fornuftig og god planlegging.  

 

Et stadig tilbakevendende problem med planlegging av Sistranda sentrum er trafikkløsninger: 

● Veier i området er for smale og svingene er for skarpe. 

● Det er bygget såpass tett at det ikke er rom for fortau - eksempelvis Sørveien, hvordan tenkes 

hensynet til gående ivaretatt? 

 

Etter at Beinskaret boligfelt ble utbygd benytter folk derfra Sørveien når de skal inn til 

sentrum. Skolebarn, eldre med rullator og folk flest må gå i kjørebanen. Dette må kunne 

betegnes som svært trafikkfarlig. 

 

Fortau langs Sørveien bør komme med i denne reguleringsplanen. 

 

Mellomveien er for smal. Den må utvides mot øst mellom Sørveien og Rådhusgata, før en 

eventuell utbygging kan starte. 

  
Kommunedelplanen for 

Sistranda har lagt opp til en 

relativt høy utnyttelse av 

sentrumsområdene, noe 

planforslaget ivaretar. 

Planforslaget er i tråd med 

høyder som er fastsatt i 

kommunedelplanen. 

 

Byggene er plassert med 

stor avstand imellom for å 

sikre siktlinjer mot sjø og 

bakenforliggende 

bebyggelse.  

 

 

 

Områdeplan for Sistranda 

sentrum vil ta opp disse 

problemstillingene.  

 

Det er lagt inn fortau langs 

med Mellomveien og mot 

Rådhusgata. 

Trafikksikkerheten ivaretas 

i stor grad. Det er avsatt 

areal til parkeringsplasser i 

kjeller på bygget med 

innkjørsel fra Rådhusgata 

og Sørveien. Det er lagt opp 

relativt få parkeringsplasser 

fra Mellomveien i henhold 

til fremlagte skisser.  

Ansgar Antonsen (datert 04.04.2019) 

Viser til brev av 19.02.2019. Kjøpte eiendommen gnr.21, bnr.108 av Arne Øya i 1979, og har 

siden bodd der sammen med min familie. 

 

Jeg er mildt sagt rystet over at det planlegges et bygg med så store dimensjoner rett foran 

stuevinduene mine, og med så mange boenheter vil dette bringe med seg økt trafikk i et 

allerede høyt belastet trafikkområde. 

 

Verdien på eiendommen vil etter min mening synke da det vil frata meg all utsikt mot sjøen, 

og jeg vil varsle om krav om erstatning hvis dette skjer. 

Kommunedelplanen for 

Sistranda har lagt opp til en 

relativt høy utnyttelse av 

sentrumsområdene, noe 

planforslaget ivaretar. 

 

Byggene er plassert med 

stor avstand imellom for å 

sikre siktlinjer mot sjø og 

bakenforliggende 

bebyggelse.  

 

Endringer etter første- gangs behandling  

Det er foretatt justeringer av planbestemmelse § 4.1 b) og plankart etter faglig tilrådning fra 

Fylkesmannen i Trøndelag.  

Konsekvensutredning  
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Planforslaget er vurdert i henhold til gjeldende KU-forskrift. Forslaget utløser ikke krav om 

konsekvensutredning.  

Lovhjemler  

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Vurdering:  

Innkomne merknader  

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeidet og iveratar nødvendige hensyn. Forslag til detaljregulering for 

Rådhustoppen ivaretar de krav og forbehold som er satt gjennom kommunedelplanen for Sistranda 

(1620201508).  

Ved førstegangsbehandlingen ble det stilt krav til en bedre detaljering av plankartet før sluttbehandling. 

Det er likevel valgt å ikke endre plankartet, da det er gitt rekkefølgebestemmelser i § 7 som krever at før 

igangsettelse kan gis, skal utenomhusplan være godkjent. Utomhusplanen skal blant annet inneholde 

bygningenes plassering, høyde og utforming av uteområder for lek, opphold og beplantning. Det følger 

også med illustrasjonsplan med planforslaget. Det er også gitt i § 4.1 i bestemmelsene at etasjene over 

sokkeletasjen skal benyttes til boligformål, adskilt som to blokker med lek- og uteoppholdsarealder 

mellom.  

Det er satt rekkefølgekrav at det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg før arbeidene kan 

igangsettes. Vei, vann og avløp, uteareal og andre tekniske anlegg må være ferdigstilte før 

brukstillatelse/ferdigattes kan gis.  

Før sluttbehandling ble det vedtatt at trafikksituajsonen på Sørveien skulle avklares for å gi et 

oversiktlig trafikkbilde for utrykningskjøretøy, kjørende og myke trafikanter for å sikre 

trafikksikkerheten. Rådmannen kan ikke se at det er vesentlige ulemper for trafikksikkerheten slik 

planforslaget nå er fremlagt. Eventuelle utbedringstiltak kan likevel løses gjennom områdeplanen for 

Sistranda sentrum, hvor trafikkbildet i sentrum vil være et tema. Mulige tiltak kan være å utvide 

innkjøringen fra Sørvegen mot nabogrensen til eiendom 21/15 eller lysregulering. Slik planforslaget 

foreligger er det innkjøring til planområdet fra tre veger: Mellomvegen, Rådhusgata og Sørvegen. Dette 

gjør at trafikbelastningen blir fordelt, og en hindrer at en veg skal få all belastningen.  

Planforslaget legger opp til en lavere parkeringsdekning enn hva som er angitt i kommuenplanens 

arealdedel innenfor kategorien bolig (tabell 2). Slik planforslaget nå foreligger, er det lagt opp til 42 

parkeringsplasser i parkeringskjeller, samt 22 parkeringsplasser på bakkeplan med innkjørsel fra 

Mellomveien. De fleste servicetilbud er tilgjengelig innen gåavstand som tilsier at parkeringskravene bør 

kunne reduseres. Det er også kort veg til kollektivtransport.  

Deretter er det lagt opp til 34 plasser i parkeringskjeller innenfor kategorien forretning i planforslaget. 

Det er også regulert to parkeringsplasser på bakkenivå hvor de eksisterende parkeringsplassene ligger. 

Bruken av disse er ment å kunne fortsette som i dag, dvs. av besøkende til bl.a. Kysthaven og 

Stjernesenteret. Totalt sett, vil det derfor være en økning på 29 regulerte parkeringsplasser i 

planområdet innenfor kategorien forretning. Dersom en ser på forslag til ny parkeringsnorm i ny 

kommuneplan, er ikke avviket stort innenfor kategorien bolig. Det er også lagt opp til flere 

parkeringsplasser i planforslaget innenfor kategoriene forretning og lager enn forslag til ny 

parkeringsnorm. Rådmannen mener derfor at parkeringsdekningen for planområdet er tilfredstillende 

dekket. 

Tabell 2: Sammenstilling av parkeringskrav i planforslaget, kommuneplanens arealdel (KPA) og forslag til ny 

parkeringsnorm for ny kommuneplan.  
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Kategori Reguleringsbestemmelser 

planforslag  

KPA (1620200803) Forslag til ny parkeringsnorm  

Bolig 1,5 pr. boenhet  2 pr. boenhet  Blokkbebyggelse 

 - 1-3 roms: 1,5 pr boenhet 

 - 4 roms: 2 pr. boenhet   

Forretning 2/100 m2 BRA Detaljhandel: 1,5/100 m2 

Varehus: 3,0/100 m2 

Kontor: 1,5/100 m2 

1/100 m2 

Lager 2/100 m2 BRA 0,5/100 m2 1/100m2 

 

Det er ikke framsatt vilkår for egengodkjenning av sektormyndigheter. Faglig tilrådning og merknader 

fra sektormyndigheter er svart ut i saksfremlegg og i hovedsak innarbeidet i fremlagte planforslag.  

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak:  

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan 

Rådhustoppen (planid: 1620201703) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 

08.11.2018.  

Forhold til overordna planverk: 

Kommunedelplanen for Sistranda (1620201508) 

Kommuneplanens arealdel for Frøya kommune (1620200803)  

Økonomiske konsekvenser  

Planforslaget vil kunne medføre kostnader tilknyttet framføring av vann og avløp til planområde. 

Kommunen vil, som framtidig eier av de offentlige kommunaltekniske anlegg som VA og 

samferdselsanlegg, bli belastet med kostnader til drift og vedlikehold. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

172/18 Formannskapet 16.10.2018 

140/18 Kommunestyret 25.10.2018 

90/19 Formannskapet 28.05.2019 

79/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 

HØRING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OSEN KOMMUNE 2019-2030  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Frøya kommunestyre tar høringsutkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Osen kommune til 

orientering, og ønsker lykke til videre med arbeidet. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.05.2019 sak 90/19 

 
Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Osen kommune til 

orientering, og ønsker lykke til videre med arbeidet. 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 25.10.2018 sak 140/18 

 
Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar forslag til planprogram – rullering av kommuneplanens arealdel med fokus på 

sjøområdene for Osen kommune til orientering, og har ingen merknader til planprogrammet.  

 

Frøya kommunestyre ønsker lykke til videre med arbeidet. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.10.2018 sak 172/18 

 
Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar forslag til planprogram – rullering av kommuneplanens arealdel med fokus på 

sjøområdene for Osen kommune til orientering, og har ingen merknader til planprogrammet.  

 

Frøya kommunestyre ønsker lykke til videre med arbeidet. 

 

Enstemmig.  
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Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Osen kommune til 

orientering, og ønsker lykke til videre med arbeidet. 

 

Vedlegg: 

 
Høringsbrev fra Osen kommune. 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune mottok 13.05.2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Osen kommune 

til høring. Høringsfristen er satt til 28.06.2019. 

 

I følge planbeskrivelsen skal revideringen ha følgende fokus:  

 Byggeområder  Det skal ikke vurderes endringer i byggeområder for næring, 

    bolig og fritidsbolig i denne rulleringen. Derimot vil det bli  

    gjort en vurdering av eksisterende og framtidige naustområder.  

 Masseuttak  Videreføring av område båndlagt med tanke på regulering til 

    pukkverk innerst i Svesfjorden skal vurderes i forbindelse med 

    dette arbeidet  

 LNF(R)-områder  Områder med svært viktig og viktig dyrkamark skal ikke  

    bygges ned.  

 Bruk og vern av sjø og Det pågående arbeidet med interkommunal kystsoneplan  

vassdrag   innbefatter Osen kommune. Arbeidet skal brukes som grunnlag 

    ved revidering av arealdelen. Behovet for å legge inn nye  

    småbåthavner i planen skal også vurderes. 

 Hensynssoner  Gjeldende hensynssoner på land foreslås videreført. Bruken av 

    hensynssoner vil bli vurdert i sjø. 

 Risiko og sårbarhet ROS-analysen i gjeldende arealdel for sjøarealene skal  

    revideres. 

 Konsekvensutredning Konsekvensutredningen skal beskrive virkninger for nye tiltak.  

 

Planforslaget gjenspeiler samfunnsdelens satsing på vekst i innbyggertallet og 

næringslivet ved at det er satt av attraktive områder til boligbygging, fritidsbebyggelse 

og næringsutvikling, som videreføring fra gjeldende plan. Landbruksjorda er skjermet 

for utbygging ved at den er vist til LNF(R)-formål, havområdene viser store områder 

for fiske, samtidig som det åpnes for akvakultur. Det er også vist områder for fritids- 

og turistformål og nye og eksisterende småbåthavner er tatt inn. 

 

Vurdering: 

Osen kommune har lagt høringsforslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 ut til offentlig 

ettersyn og høring ihht. Plan-og bygningsloven. Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar 

planforslaget til orientering og ønsker Osen kommune lykke til videre med arbeidet. 

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med plan- og bygningsloven.  
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80/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 

NY SELSKAPSAVTALE FOR KONSEK TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Representantskapets innstilling til Kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune som deltakerkommunene i Konsek Trøndelag vedtar ny 

    selskapsavtale for Konsek Trøndelag. 

2. Den nye selskapsavtalen gjelder fra 1.1.2020 og avløser gjeldende selskapsavtale. 

 

 

 

Vedlegg: 
 

Utkast til selskapsavtale fra 1.1.2020 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Åtte deltakerkommuner går ut av Konsek Trøndelag som en følge av kommunereformen. For 

at selskapet skal ha en gyldig selskapsavtale fra 1.1.2020 må selskapsavtalen endres. Det er 

nødvendig med endringer i tre av paragrafene: 

 

§ 1 Selskapet. Oppføringen av deltakere må endres. 

§ 4 Eierandeler og innskuddsplikt. Det blir forandringer i eiersammensetningen når 

åtte av deltakerkommunene går ut av selskapet. Eierandelen foreslås økt for to av 

deltakerne, Orkland og Namsos kommune. 

§ 16 Uttreden. Her foreslås tidspunktet for første mulige tidspunkt for uttreden endret fra 

1.1.2020. 

 

Endring i §4. Eierandeler og innskuddsplikt 

I forbindelse med opprettelsen av selskapet ble eierandelene fordelt etter innbyggertall. Med 

kommunereformen øker innbyggertallet i Namsos og Orkland kommuner, slik at de skal ha 

ytterligere en eierandel (se under). I utredningen om sammenslåing av sekretriatene ble det 

anslått at det nye selskapet har behov for en egenkapital tilsvarende 3 måneders drift, om 

lag 2,5 mill kr, som også tilsvarer dagens egenkapital. 100 eierandeler à kr 25.000 er fordelt 
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som vist under: 

 
Oversikt over fordeling av eierandeler før og etter 1.1.2020 
 

 

Innbyggertall Eierandel  

Pr.deltaker 

Til 31.12.19 

Ant.l eiere 

Til 31.12.19 

Sum 

eierandeler 

Fra 01.01.2020 

Ant. eiere 

Fra 01.01.2020 

Sum 

eierandeler 

0 - 4.999 1 22 22 16 16 

5.000 – 9.999 2 5 10 3 6 

10.000 –14.999 

15.000 –19.999 

4 

5 

4 

2 

16 

10 

2 

4 

8 

20 

Mer enn 20.000 6 2 12 2 12 

Fylkeskommunen 30 1 30 1 30 

Sum   36 100 28 92 

 

 

Kommunereformen medfører at Konsek Trøndelag får færre eiere, færre eierandeler og 

lavere egenkapital. 10 eierandeler forsvinner ut ved årsskiftet 2019/2020. Det kompenseres 

noe ved at kommunene Namsos og Orkland får en ekstra eierandel hver. Egenkapitalen blir 

dermed kr 200.000 lavere enn dagens nivå. Dette er uproblematisk, fordi selskapet har 

opparbeidet noe egenkapital. Dersom Fosen-kommunene kommer inn fra 2021 vil 

eierandelene og egenkapitalen øke til kr 50.000 over dagens nivå. 

 

Endring i § 16. Uttreden 

Dagens eiere gikk inn i selskapet 1.1.2018, med 1.1.2020 som første mulige dato for 

uttreden. For å gi selskapet god forutsigbarhet mener daglig leder at deltakerne fra 2020 bør 

binde seg til selskapet i minimum to år. Første mulige dato for uttreden blir da 1.1.2022. 

 

Daglig leders konklusjon 

Forslaget til ny selskapsavtale vil sikre at Konsek Trøndelag har en gyldig selskapsavtale når 

kommunereformen trer i kraft, og at selskapet får forutsigbare rammer. 
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HOVEDPLAN VANN 2018 - 2023  

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret vedtar temaplanen Hovedplan vannforsyning 2018-2023.  

 

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan vannforsyning 2018-2023 legges til grunn for 

rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan samt budsjett når det gjelder det 

kommunale vannverket og tilhørende vannforsyningssystem. 

 

3. Rådmannen gis fullmakt til eventuelle omprioriteringer innenfor rammen av planen. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 18.06.2019 sak 33/19 

 

Vedtak: 

 
1. Kommunestyret vedtar temaplanen Hovedplan vannforsyning 2018-2023.  

 

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan vannforsyning 2018-2023 legges til grunn for 

rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan samt budsjett når det gjelder det 

kommunale vannverket og tilhørende vannforsyningssystem. 

 

3. Rådmannen gis fullmakt til eventuelle omprioriteringer innenfor rammen av planen 
 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1 Kommunestyret vedtar temaplanen Hovedplan vannforsyning 2018-2023.  

 

2 Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan vannforsyning 2018-2023 legges til 

grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan samt budsjett når det 

gjelder det kommunale vannverket og tilhørende vannforsyningssystem. 

 

3 Rådmannen gis fullmakt til eventuelle omprioriteringer innenfor rammen av planen. 
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Vedlegg: 

 

1.  Hovedplan vann 2018-2023, Rambøll AS 

2.  Notat 1 fra Rambøll AS: Nye høydebasseng på Frøya 

3.  Notat 2 fra Rambøll AS: Lovverk ang. leveringssikkerhet 

4.  Høringsuttalelse fra Mattilsynet datert 07.05.2019 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):  

 

1. Beredskapsplan, Rambøll AS 

2. ROS-analyse, Rambøll AS  

3. Notat 3 fra Rambøll AS: Simulering av vannforsyning Frøya kommune 

4. Notat fra Envidan Momentum AS: Investeringsanalyse vann 

5. Hovedplan vann 1986 

 

 

    

  

  

  

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn: 

Gjeldende hovedplan for vann ble utarbeidet i 1986. Vannforsyningen på Frøya så på den tiden 

helt annerledes ut enn det gjør i dag, og vann ble forsynt fra flere mindre og lokale vannverk. 

Det sier seg selv at behovet for en ny plan derfor har vært presserende og at arbeidene men den 

nye planen nødvendigvis har avdekket store behov for oppgradering og utbygginger av anlegg. 

 

Ny hovedplan vannforsyning er ment å gi oppdatert, korrekt og relevant informasjon, som vil 

være lettere tilgjengelig både for publikum, politikere og for internt bruk. I foreliggende plan 

beskrives dagens status for vannforsyningen på Frøya. Statusen for vannforsyningen har utgjort 

grunnlaget for målene kommunen har satt seg for perioden som ny hovedplan skal omfatte. 

Denne hovedplan er behandlet som en temaplan og gjelder for perioden 2018-2023. 

Avviket mellom status i dagens vannforsyning og målene det skal jobbes mot, er grunnlaget for 

tiltak som presenteres i hovedplanen. Tiltakene er kostnadsvurdert og prioritert over perioden. 

 

Hovedmål: 

Frøya kommune er i rivende utvikling hvor ikke bare en økende befolkning men også store 

næringsaktører stiller stadig større krav til kommunen som vannleverandør.  Gjennom 

forvaltning, utbygging og driftstiltak skal kommunen sikre at disse abonnentene blir forsynt 

med drikkevann av tilfredsstillende mengde og kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke 

inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende. 

Kommunen ønsker også å legge forholdene til rette for å forsyne vannkrevende industri med 

tilstrekkelig vannforsyning. 

 

Delmål: 

 Kapasitet: Nok vann til alle som er tilknyttet kommunal vannforsyning. 

 Hygiene: Rent vann til alle abonnenter. 

 Sikkerhet: Sikker vannforsyning med døgnkontinuerlig oppfølging. 
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 Effektiv tjenesteyting: Vannverket skal bygges, drives og vedlikeholdes slik at det 

oppnås god ressursutnyttelse og opprettholdelse av investert kapital. Vannverket skal 

være selvfinansierende. 

 

Planarbeidet har blitt utført av en intern styringsgruppe i samarbeide med Rambøll AS som er 

engasjert som konsulent for utredningsarbeider og utarbeidelse av Hovedplan for 

vannforsyning for perioden 2018-2023.  
Merk at planen noe misvisende har fått betegnelsen «Hovedplan» da den er behandlet som en 

«Temaplan». Forskjellen er at en temaplan i praksis er et arbeidsverktøy for administrasjonen og som 

ikke er underlagt de formelle prosedyrene som en hovedplan er bl.a. med høringsrunder, etc. 

I vurderingen av et viktig enkelttiltak som økt vannforsyningssikkerhet for industribedriftene 

på Nordskaget Næringspark, har det vært dialog med berørte bedrifter. Mattilsynet har også 

vært delaktig i prosessen og har hatt planen til gjennomsyn og uttalelse (Se vedlegg 4-Uttalelse 

fra Mattilsynet datert 07.05.2019).  
 

Selv om Hovedplan for vann er en temaplan så representerer denne kommunens og 

virksomhetens overordnede plan og er det viktigste styringsdokumentet for vannforsyningen i 

kommunen. Den skal gi grunnlag for å oppnå kvalitet, kapasitet og sikkerhet for en samlet 

vannforsyningstjeneste i kommunen. Målsetningene sammen med identifiserte tiltak danner 

videre grunnlag for årsbudsjettering, økonomiplanarbeid, tiltaksprioritering og 

prosjektgjennomføring.  

 

Et foreløpig utkast til hovedplan ble presentert for formannskapet i desember 2017 som en 

orientering i forbindelse med budsjettbehandlingen for perioden 2018-2021, da deler av planen 

var innarbeidet i rådmannens forslag til investeringsbudsjett for VAR-området med bakgrunn i 

at enkelte av tiltakene hastet. Planen er siden videreført i vedtatt økonomiplan for perioden 

2019-2023. 

 

Rammebetingelser: 

Som vannverkseier er Frøya kommune forpliktet til å følge en rekke lover og forskrifter. Herav 

er drikkevannsforskriften den mest sentrale. Denne pålegger blant annet vannverkseier å påse 

at drikkevann som leveres til abonnenten skal tilfredsstille kravene til kvalitet, mengde og 

leveringssikkerhet. 

Videre skal vannverkseier legge frem opplysninger om vannverket til Mattilsynet som er vår 

tilsyns- og godkjenningsmyndighet. 

 

Status og utfordringer for vannforsyningstjenesten: 

Det finnes ett kommunalt vannverk på Frøya. I tillegg til dette finnes ett privat vannverk, 

Hamarvik vannverk. Frøya kommunale vannverk forsyner ca. 85% av innbyggerne i 

kommunen, som tilsvarer i overkant av 4000 personer. Vannkilden er Kjerkdalsvatnet. 

Hamarvik private vannverk forsyner ca. 800 personer tilknyttet bebyggelse på Hamarvik og 

Flatval. Vannkilden er Hammarvatnet. I tillegg leveres vann til ca. 2000 fritidseiendommer fra 

disse to vannverkene hvorav ca. 2000 eiendommer er abonnenter hos Frøya kommunale 

vannverk.  

 

Med bakgrunn i nye krav fra myndighetene har kommunen ønske om sammenkobling av 

vannverkene, slik at disse kan utgjøre gjensidige reservevannkilder. I planen legges det opp til 

at kommunen overtar Hamarvik vannverk og samtidig implementerer dette vannverket i Frøya 

kommunale vannverk slik at vannverkene kan tilfredsstille myndighetenes krav til 
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reservevannkilde. Dette er meget viktig sett i forhold til at drikkevannsforsyningen til hele 

Frøyas befolkning kan opprettholdes ved alvorlige uforutsette hendelser, som f.eks. brann, i et 

av vannbehandlingsanleggene.   

 

Skjerpede myndighetskrav overfor vannverkseier med krav til nok, rent og trygt vann gir 

føringer for fremtidige investeringsbehov og vedlikehold. 

 

Vår organisasjon må til enhver tid både i størrelse og kompetanse være tilpasset 

rammebetingelser og være i stand til å drifte og vedlikeholde våre vannforsyningsanlegg. 

Økende anleggsmasse og oppgradering med teknologiske løsninger for økt driftssikkerhet, 

samt myndighetskrav påvirker også vannverkets behov for bemanning både mht drift og  

administrasjon. 

 

Det er viktig at sikkerhet og beredskap er ivaretatt. Dette vil bidra til å redusere 

sannsynligheten for at uønskede hendelser eller kriser oppstår. At vi til enhver tid er i stand til å 

håndtere uønskede hendelser og kriser for deretter i størst mulig grad kunne redusere 

konsekvensene av disse, er særlig viktig sett i forhold til at vannverkets største kunde forbruker 

ca. halvparten av produsert vann og er avhengig av kontinuerlig og trygg vannforsyning. I 

forbindelse med utarbeidelsen av Hovedplanen er det derfor også parallelt utarbeidet en «ROS-

analyse» for vannverket som har bidratt til noen av tiltakene foreslått i planen.  

 

Med bakgrunn i at det er mistanke om et relativt stort avvik i forhold til vannlekkasjer både i 

det kommunale og private ledningsnettet er det viktig at det jobbes kontinuerlig for å begrense 

forfall i ledningsnettet og derigjennom redusere vannlekkasjene. For dårlig innsats her medfører 

behov for senere utbedringstiltak som kan være både tids- og kostnadskrevende. Ikke minst er 

det å skyve kostnader over på fremtidige generasjoner. Frøya kommune har derfor i 

planperioden fokus på å skaffe seg oversikt og kontroll på lekkasjetilstanden og Hovedplanen 

legger derfor også opp til innsats for å oppnå redusert lekkasjeavvik gjennom utskifting av 

gamle dårlige ledninger. I tillegg er det fra og med 01.01.19 gjennom nye vann- og 

avløpsforskrifter innført pliktig vannmåling for alle abonnentkategorier, noe som vil gi bedre 

oversikt og kontroll på det faktiske vannforbruket og den faktiske lekkasjemengden. Samtidig 

vil vannmåling for alle gi et mere rettferdig vanngebyr i forhold til abonnentens faktiske 

vannforbruk.  
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Fig. 1 

 

Fig. 1 viser et skjematisk bilde av vannforsyningssystemet som Frøya kommunale vannverk består av. Av de 

foreløpig 215 km eksisterende hovedvannledninger (med dimensjon fra 63 til 315 mm) ligger ca. 90 km av 

disse etablert i sjøen. I tillegg består systemet av 8 høydebasseng og 11 pumpestasjoner. Dette er et omfattende 

vannforsyningssystem kommunens størrelse tatt i betraktning. Ikke minst vil såpass mange og lange 

sjøledninger gi store resursmessige utfordringer i forhold til drift og vedlikehold.. 

 

Frøya kommunale vannverk er godt drevet, men har også på grunn av ressursutfordringer 

bygget seg opp et etterslep på rutinemessig drift og vedlikehold. Kommunen har til nylig ikke 

hatt et digitalt FDV-system, noe som har vanskeliggjort en effektiv drift og vedlikehold av 

vannforsyningssystemet. Arbeidet med innmåling og registrering av eksisterende ledningsnett 

har derfor høy prioritet i hovedplanen. 

 

Vannverket har en veldig god vannkilde i Kjerkdalsvatnet med tanke på at Frøya er en 

øykommune. Vannverket har da også hatt gleden av at det i flere år har blitt kåret til Midt-

Norges beste drikkevann i kategorien overflatevann, senest 2018, og har også i den nasjonale 

konkurransen vært blant Norges beste flere ganger. Kilden har i utgangspunktet god kapasitet, 

men det er begrenset kapasitet i vannbehandlingsanlegget og på forsyningssystemet.  

 

Total årlig vannproduksjon pr. i dag er ca. 1.6 millioner m3 drikkevann ut på nettet. 

 

Særlig for høydebassengene på Bremnestuva og Sistranda er det kritisk lav kapasitet og 

hovedplanen legger da også opp til en betydelig oppgradering av kapasiteten for disse 

høydebassengene. 

 

Storforbrukerne i industrien har i dag ikke kontrakter med kommunen på uttak av vann. Det 

har derfor ikke vært forutsigbarhet i utviklingen av vannforbruket og oppgradering av 

forsyningssystemet har i for liten grad blitt tilpasset dette. Vannkrevende industri benytter per i 

dag omtrent halvparten av produsert vann til sin prosessvirksomhet (produksjon). Dette er 

meget spesielt og ikke minst utfordrende for vannverket som primært er en drikkevanns-

produsent og må forholde seg til lovverket i forhold til dette. Rambøll har da i eget vedlegg til 
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hovedplanen (notat 2: Lovverk vedr. leveringssikkerhet) behandlet spørsmålet om kommunens 

ansvar i forhold til leveringssikkerhet av prosessvann til industribedrifter. Konklusjonen er at 

kommunen i prinsippet skal legge forholdene til rette for å forsyne industrien med vann men at 

mengde, trykk og leveringssikkerhet samt kostnadsdekningen av dette, skal reguleres gjennom 

skriftlig avtale mellom kommunen og den enkelte bedrift. 

 

Kommunens mål er å sikre abonnentene en drikkevannsforsyning i 24 timer ved et bortfall av 

vannproduksjonen på Kjerkdalsvatnet. Til dette behøves ett nytt basseng med et volum på 

3000 m3 på Bremnestuva. Dette betyr at ved en langvarig krisesituasjon på Kjerkdalsvatnet vil 

vannforsyningen til Nordskaget Næringspark, som i dag betjenes via en en stor direkteledning, 

vil bli stengt først for å sikre nødvendig drikkevannsforsyning til de øvrige abonnentene. Hvis 

bedriftene på Nordskaget Næringspark ønsker høyere leveringssikkerhet må det bygges et 

ekstra basseng på Bremnestuva.  Dette må som nevnt foran avklares med berørte bedrifter 

gjennom en egen avtale. Utgangspunktet for en slik avtale er at bedriftene må dekke 

kostnadene for et ekstra basseng gjennom et anleggsbidrag. I et eget notat (notat 1: Nye 

høydebasseng på Frøya) har Rambøll vurdert leveringssikkerheten opp mot industrien på 

Næringsparken.   

I hovedplanens kostnadskalkyle er det medtatt kun ett basseng. 

 

Med bakgrunn i nevnte rammebetingelser, status på vannbehandlingsanleggene, ledningsnettet, 

lekkasjeandel, vann-nettmodell og brannvannsdekning er det utarbeidet en krevende og 

omfattende tiltaksplan for planperioden. 

 

Ved utarbeidelse av tiltaksplanen er det fokusert på følgende hovedutfordringer: 

 Bygge ut kapasitet på vannbehandlingsanlegget og forsyningssystemet for fremtidig  

   befolkningsøkning og industri 

 Fokus på digitaliserte ledningskart  

 Sikre reservevannkilde 

 Vedlikehold av eksisterende anlegg 

 Rekruttere riktig kompetanse og sikre god kompetanseoverføring 

 

 

 

Tiltak: 

Foruten viktige driftstiltak som skal sikre en mere effektiv drift, som f.eks. innmåling av 

eksisterende ledningsnett, rehabilitering av høydebasseng og utskifting av eternittledninger er 

det flere store og nødvendige investeringstiltak som planlegges i begynnelsen av planperioden, 

og som vil gi økt sikkerhet i vannforsyningen:  

 Arbeidet med ny hovedvannledning mellom Sistranda og Nordskaget er godt i gang. 

Denne ledningen vil sammen med eksisterende hovedvannledningen mellom 

Nordskaget, Kjerkdalsvatnet og Sistranda danne en etterlengtet «ringledning» som vil 

gi betydelig økning av leveransesikkerheten for hele Frøya. I det videre arbeidet med 

denne ringledningen er det bl.a. planlagt at nytt høydebasseng på Bergheia og 

sammenkobling med Hamarvik vannverk.  

 Utbygging av nytt høydebasseng på Bremnestuva har høy prioritet og er godt i gang, 

og det er nå nylig avklart at industribedriftene på Nordskaget Næringspark ikke er 

interessert i økt vannforsyningssikkerhet utover den sikkerheten som ett nytt 

høydebasseng på Bremnestuva vil gi. Dialog med tanke på å få på plass en 

leveringsavtale så snart som mulig er opprettet.  
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 Utbygging av nytt høydebasseng på Sistranda har også høy prioritet med bakgrunn i 

kritisk lav kapasitet i dag og foreslås som et prioritert tiltak. Tiltaket er medtatt i 

vedtatte økonomiplan for 2019 og er allerede under prosjektering. 

 Membranfiltrene ved vannbehandlingsanlegget på Kjerkdalsvatnet har i prinsippet nådd 

sin maksimale kapasitet og det er derfor i planen presisert behovet for en fjerde 

membranrigg for å kunne øke kapasiteten og driftssikkerheten. Dette prosjektet ble 

vedtatt i økonomiplanen for 2018 og riggen ble satt i drift i april 2019.  

 Vedrørende framtidig dimensjonering av driftspersonale så ligger det i hovedplanen 

tilsetting av én ny driftsoperatør innen 2020. Behov for en ny driftsoperatør kommer av 

at det er flere store investeringstiltak som både er igangsatt og som er under 

planlegging, noe som vil medføre økt ressursbehov for drift og vedlikehold. Rådmannen 

vil uansett ha fokus på effektiv drift innenfor fagområdet. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Avgiftsgrunnlaget for vann og avløpssektoren er det samlede beløp kommunen maksimalt kan 

kreve inn i form av avgifter. Dette beløpet skal tilsvare kommunens faktiske kostnader for 

sektoren.  

 

Totalt i planperioden 2018-2023 er det identifisert nødvendige investeringstiltak på ca. 121 

mill. kroner og driftstiltak på ca. 20 mill. kroner. De årlige driftskostnader og kapitalkostnader 

for vannforsyningstjenesten er innenfor selvkostområdet vann. Det betyr at kostandene skal 

dekkes inn gjennom årlige abonnementsgebyrer og tilknytningsgebyrer. Når gebyrene fastsettes 

skal det også tas hensyn til fremtidige investeringer i planperioden. 

I Hovedplanen fremkommer plan for gebyrutviklingen i hele planperioden. Som grunnlag her 

foreligger de foreslåtte investeringstiltak samt en utvikling i drifts- og bemannings-kostnader. 

Som det fremkommer i planen så er det beregnet en total gebyrøkning for en normalbolig på 

ca. 40% fra nivået i 2017 til 2023. Det er da ikke lagt inn noen økning av antall abonnenter i 

planperioden. I planen vises det imidlertid til at det planlegges tiltak for å kunne redusere denne 

økningen gjennom bl.a. nye VA-forskrifter som fjerner den uheldige rabatteringen av 

vanngebyret for storforbrukerne blant næringsabonnentene. Kommunestyret har i sak PS 

126/18 enstemmig vedtatt nye VA-forskrifter for Frøya kommune gjeldende fra 01.01.2019. 

Dette betyr at gebyrøkningen som fremkommer i Hovedplanen ikke lengre gjelder. En fersk 

gebyrsimulering basert på regnskapet for 2018 og med de foreslåtte tiltak medregnet, viser at 

nye VA-forskrifter samt bruk av fondsmidler sannsynligvis vil medvirke til at det i stedet 

oppnås en reduksjon i vanngebyret for en normalbolig på ca. 25% i planperioden fra 2018 til 

2023. Investeringer i 2023 vil selvsagt ikke slå inn umiddelbart og utøkes beregnings-perioden 

til 2025 vil det da oppnås en reduksjon på ca. 15% i forhold til gebyrnivået for en normalbolig i 

2018.  

 

Vurdering: 

Vi har i planarbeidet tatt utgangspunkt i våre egne målsetninger, kommunens omfattende 

rammebetingelser, en detaljert gjennomgang av status på våre anlegg og en vurdering av 

robusthet i egen organisasjon. Et samlet bilde på dette har vært lagt til grunn når vi har 

identifisert våre egne sårbarheter, utfordringer og behov for fremtidige tiltak. 

Administrasjonen legger frem en krevende plan for utviklingen i vannforsyningen i perioden 

2018-2023. Det synes vi er riktig og fremtidsrettet, spesielt i et perspektiv av at vann er vårt 

viktigste næringsmiddel. En sikker vannforsyning med rent, nok og godt vann legger grunnlag 

for god folkehelse, verdiskaping og samfunnssikkerhet. 
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Planen inneholder en rekke investeringstiltak som skal gjennomføres i planperioden. Det er 

krevende å gjøre den kvalifiserte vurderingen av progresjonen og omfanget i den årlige 

investeringen. Vi har identifisert en rekke nødvendige tiltak som må gjennomføres. En lavere 

investeringstakt vil medføre at investeringene dras ut i tid. Det behøver nødvendigvis ikke å 

være kritisk men tiltak som bedrer leveringssituasjonen for industrien og de øvrige 

drikkevannsabonnenter må sikres en rask fremdrift. Spørsmålet er da hvor mye vi ønsker å 

skyve foran oss. Samtidig kan både myndighetskrav og akutte hendelser fremtvinge forsering 

av tiltak. Dette illustrerer at vi er nødt til å ha en fleksibilitet til omprioritering av tiltakene i 

planperioden.  

 

Administrasjonen vurderer at vi har lagt oss på det «rette» ambisjonsnivå i forslaget til 

investeringsplan med den foreslåtte fremdrift. 

 

Den foreslåtte investeringstakt betinger også at vi er rett dimensjonert i forhold til VA-

kompetanse samt ressurser på prosjektledelse og i driftsadministrasjonen. Dette er allerede 

ivaretatt gjennom ansettelse av ny prosjektleder for VA fra 01. november 2018. Prosjektledelse 

er en del av prosjektkostnadene og finansieres gjennom investeringstiltakene. I tillegg har 

Rådmannen nylig besluttet å ansette en VA-ingeniør med bakgrunn i behovet for å kunne bidra 

med nødvendig avlasting av avdelingsleder VAR og for å styrke fagkompetansen og 

ressursbehovet. Behovet for intern gjennomføringsevne og kompetansebehov er også påpekt 

av Mattilsynet i sine kommentarer til Hovedplanen. Som vedlegg 4 viser er Mattilsynet for 

øvrig generelt svært godt fornøyd med planen men har enkelte innspill til planen som 

Rådmannen vil vurdere nærmere. 

  

Anbefaling: 

Med bakgrunn i overnevnte momenter vil Rådmannen tilrå at temaplanen «Hovedplanen for 

vannforsyning for perioden 2018-2023 for Frøya kommune», som vedlagt denne sak, vedtas i 

sin helhet.  

Med bakgrunn i den raske utviklingen på Frøya er det viktig at Rådmannen gis fullmakt til å 

foreta omprioriteringer innenfor rammen av planen. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

1. Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør 

2. Frøya kommune er en attraktiv og moderne arbeidsgiver 

3. Frøya er et godt sted å leve 
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HØRINGSUTKAST - ROAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-

2030  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

 
Frøya kommunestyre tar høringsutkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan kommune til 

orientering, og ønsker lykke til videre med arbeidet.  

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.05.2019 sak 89/19 

 
Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan kommune til 

orientering, og ønsker lykke til videre med arbeidet.  

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.03.2019 sak 44/19 

 
Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2019-2030 

for Roan kommune til orientering og ønsker lykke til med arbeidet.  

 

Enstemmig. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2019 sak 52/19 

 
Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2019-2030 

for Roan kommune til orientering og ønsker lykke til med arbeidet.  

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan 

kommune til orientering, og ønsker lykke til videre med arbeidet.  

 

Vedlegg: 

 
Høringsbrev fra Roan kommune.  

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune mottok 29.04.2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan kommune 

til høring. Høringsfristen er satt til 09.06.2019. 

 

I følge planbeskrivelsen skal revidering ha følgende fokus:  

 

Rulleringen har som mål å gi forutsigbarhet i arealforvaltningen, først og fremst i 

strandsonen og i sjøområdene. Det er også et mål å få en godt forankret og anvendelig 

kommuneplan.  

 

Delmål  

• • Tilrettelegge for fiskeri og havbruk  

• • Tilrettelegge for småbåthavner og naust  

• • Vurdere behov for skjerming av områder fra tarehøsting  

• • Spisse gjeldende bestemmelser og retningslinjer  

 

Byggeområder  

Det skal i utgangspunktet ikke vurderes endringer i byggeområder for næring, bolig og 

fritidsbolig i denne rulleringen. Derimot vil det bli gjort en vurdering av eksisterende og 

framtidige naustområder.  

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag  

Det pågående arbeidet med kystsoneplan for Namdalen innbefatter Roan kommune. 

Arbeidet skal så langt det er mulig i tid, samordnes ved rullering av arealdelen. Behovet 

for å legge inn nye småbåthavner i planen skal også vurderes.  

 

Hensynssoner  

Gjeldende hensynssoner på land foreslås videreført. Bruken av hensynssoner vil bli 

vurdert i sjø.  

 

Risiko og sårbarhetsanalyse  

ROS – analyse i gjeldende arealdel skal revideres.  

 

Bestemmelser  

Gjeldende bestemmelser skal revideres. 

 

I høringsperioden har det blitt avholdt et folkemøte og dialogmøter med akvakultur- og 

fiskerinæringen. I disse møtene har det kommet generelle innspill til planarbeidet. Videre har 

det innen fristen kommet inn 10 uttalelser til planprogrammet og 16 innspill til planen. 
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Planforslaget inneholder endringer innen: 

 boligbebyggelse  

 fritidsbebyggelse 

 naust 

 kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse 

 fritids- og turistformål 

 næringsbebyggelse 

 småbåtanlegg 

 

Fiskeri er ivaretatt ved avsetting av låssettingsplasser og områder med bruk av aktiv redskap. 

Områder innenfor ankerfestene til oppdrettsanlegg avsatt som sikringssone. 

Det er videre gjort en vurdering av hvilke arealer som bør vernes fra tarehøsting av hensyn til 

natur og miljø. Disse er avsatt som naturområde i sjø. 

 

I tråd med føringene i planprogrammet er det foretatt en revidering av bestemmelsene til 

planen. Planen samsvarer godt med kommuneplanens samfunnsdel fra 2015 og ivaretar 

relevante regionale og nasjonale hensyn. 

 

Rådmannens vurdering: 

Roan kommune har lagt høringsforslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 ut til offentlig 

ettersyn og høring ihht. Plan-og bygningsloven. Hovedfokuset for revideringen er forvaltning 

av strandsone og sjøarealene.  

Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar planforslaget til orientering og ønsker Roan 

kommune lykke til videre med arbeidet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

I henhold til plan- og bygningsloven.  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

20.06.2019 

Arkivsaksnr: 

19/1401 

Sak nr: 

83/19 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

210 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

101/19 Formannskapet 11.06.2019 

83/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2019  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Tertialrapporten for 1.tertial 2019 tas til orientering. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 101/19 

 

Vedtak: 

Tertialrapporten for 1.tertial 2019 tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tertialrapporten for 1.tertial 2019 tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 
Tertialrapport 1.tertial 2019 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Tertialrapporten viser totalt et mindreforbruk på ca. 7 millioner kr pr 1.tertial for hele 

kommunen, inkludert finans. Selve driften har et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner.  

 

Vurdering: 

 

Prognosene på skatteinngangen for 2019 ser positiv ut, og ligger på samme nivå som samme 

periode i 2018. Rådmann har vært i kontakt med Orkdal kemnerkontor for å undersøke om 

kommunen kan risikere den samme svingningen på skatteinngangen som kommunen opplevde i 

november 2018. Tilbakemeldingen fra kemneren er at dette i stor grad er påvirket av hva 

arbeidsgivere og privatpersoner gjør av ansettelser / oppsigelser og skatteplanlegging. 
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Kemneren får heller ikke noen god oversikt over dette før Skatteetaten gjør en ny kalkulasjon 

på skattefordelingen mellom stat og kommune på høsten. Rådmann har derfor ikke fått noen 

signaler pr d.d. på at skatteinngangen blir lavere enn budsjettert.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

91/19 Formannskapet 28.05.2019 

84/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 

COOP MAUSUND SØKNAD TYPISK TURISTSTED  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune definerer Mausund som «typisk turiststed» 

2. Frøya kommune, på vegne av Coop Mausund, søker Fylkesmannen i Trøndelag om at 

Mausund blir definert som «typisk turiststed» 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.05.2019 sak 91/19 

 

Vedtak: 

 

1 Frøya kommune definerer Mausund som «typisk turiststed» 

2 Frøya kommune, på vegne av Coop Mausund, søker Fylkesmannen i Trøndelag om at 

Mausund blir definert som «typisk turiststed» 
 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune definerer Mausund som «typisk turiststed» 

2. Frøya kommune, på vegne av Coop Mausund, søker Fylkesmannen i Trøndelag om at 

Mausund blir definert som «typisk turiststed» 

 

Vedlegg: 
 

Søknad fra Coop Mausund 

 

Saksopplysninger:   

 

Coop Mausund SA betjener fastboende på de veiløse øyene Mausund og Bogøya samt 

sekundærbeboere og tilreisende.  

 

Frøya har fortsatt flere øysamfunn uten fastlandsforbindelse fra Sula i sør til Froan i nord. Alle 

øysamfunn har opplevd, i større eller mindre grad, en tilbakegang i folketallet de siste tiårene, 
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men Mausund har siden århundreskiftet klart å bremse utviklingen. Det er bygd nye eneboliger 

hvert år de siste årene og flere barnefamilier har flyttet til øya. Mausund feltstasjon, som har 

fått mye medieoppmerksomhet både regionalt og nasjonalt, er etablert og har bidratt til flere 

helårs arbeidsplasser, og det jobbes aktivt med å få etablert en folkehøgskole i Øyrekka med 

Mausund som hovedlokasjon. Det er fiskemottak, kysthistorisk museum og oppvekstsenter 

med barnehage og barne- og ungdomsskole som betjener alle de bebodde øyene i «sørværa».  

 

Coop Mausund ligger like ved fergeleiet på Måøya og er ved siden av feltstasjonen og 

oppvekstsenteret den største arbeidsgiveren i fiskeværet, med tre heltidsansatte og tre 

deltidsansatte. Viktigste erhvervsvei er imidlertid fortsatt fiskeri. Mausund er det største 

fiskeværet mellom Lofoten i nord og Møre og Romsdal i sør, målt i antall båter i drift. Det er 

fergeforbindelse til Dyrøy på «Fast-Frøya», og overfarten tar ca 45 minutter.  

 

I takt med at antall fastboende har gått tilbake siden 1970-tallet har antall sekundærbeboere 

økt. Dette er i stor grad folk med familiær tilknytning til Mausund, som har arvet eller tilegnet 

seg eiendommer som brukes som fritidsboliger. Enkelte av disse oppholder seg mer eller 

mindre fast på øya fra vår til høst – og flere ukependler mellom Trondheims-regionen og 

Mausund. De siste årene har imidlertid et raskt økende antall turister som besøker Mausund 

uten å ha tilknytning til fiskeværet, også blitt et viktig innslag. Det må her nevnes at Utihavet-

festivalen (årlig) og utendørsspelet Oda fra havet (annethvert år) tiltrekker seg flere tusen 

tilreisende. Det er også utviklet turistindustri på Mausund, som handler om alt fra 

bespisning/utesteder til motelldrift og utleie av hus til overnatting, ørne- og selsafari samt 

mulighet for å booke fisketur med erfarne fiskere. 

 

Omsetningen i sommerukene helt avgjørende for driften av butikken. Det er denne 

omsetningen som skaper bedriftens resultat – og som bidrar til at de også resten av året klarer 

å opprettholde en god nærbutikk i fiskeværet, med et bredt tilfang av varer. Med 45 minutters 

fergetur fra Fast-Frøya er en god nærbutikk helt essensielt for å bevare fast bosetning gjennom 

hele året.  

 

Coop Mausund SA, som er et selvstendig, lokalt styrt samvirkelag, har foruten dagligvarer 

også egen avdeling for faghandel samt et visst sortiment av trelast. I tillegg satses det på salg 

av drivstoff til så vel biler som båter. Man har også tankanlegg for større fartøy i tilknytning til 

ferge- og hurtigbåtkaia. 

 

Etableringen av faghandel og trelasthandel for få år tilbake, var et ledd i arbeidet med å 

begrense handelslekkasjen til fastlandet. De oppdaget at ikke minst feriefolk som måtte over til 

fastlandet for å handle til årlig vedlikehold av eiendommene, og som i den forbindelse måtte 

vente flere timer på båt tilbake, gjorde unna «storhandel» når de først hadde muligheten. Etter 

at de la om driften erfarte de at omsetningen også av dagligvarer i sommerukene økte med ca 

10 prosent. 

  

I dag ser de at de har betydelig lekkasje i forbindelse med at folk som drar fra øya på søndager 

etter helge- eller ukesopphold, ikke har anledning til å gjøre unna innkjøpene for kommende 

dager. De har de siste årene merket økende etterspørsel fra kunder som ønsker seg 

søndagsåpent. Det er dessverre vanlig at reisende sommerstid må stå flere timer i fergekø få 

meter fra butikken på søndager. Dersom de hadde mulighet til å holde åpent noen timer søndag 

ettermiddag, er de overbevist om at de ville fått svært mye av omsetningen som i dag går til 

søndagsåpne forretninger i Trondheim, Orkanger og andre tettsteder på fastlandet. 
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På bakgrunn av den avgjørende betydning omsetningen i turistsesongen har for opprettholdelse 

og utvikling av Coop Mausund, og dermed bevare fast bosetning i et av de mest livskraftige 

øysamfunn på trøndelagskysten, ber de om tillatelse til å holde søndagsåpent. Denne 

muligheten gis om Mausund blir definert som «typisk turiststed» av Fylkesmannen i Trøndelag. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen ser utfordringer med drift av butikk på Mausund, og den avhengighet de har av 

turister og fritidsboligeiere. De innsatser som Coop Mausund har gjort de senere år, har gitt 

resultat, noe som de ønsker å forsterke ytterligere. 

Innvilgning av søknad hos Fylkesmannen er ikke en enkel sak. Det kreves en god og 

underbygd søknad. Det er Frøya kommune som står som søker, på vegne av Coop Mausund. 

Graden av avhengighet av salg til tilreisende og fritidsboligeiere er avgjørende i Fylkesmannens 

vurdering av søknaden. Fra tidligere saker, ser vi at det også er andre elementer som 

Fylkesmannen anser som viktige for å oppfylle kriterier som typisk turiststed. Utforming av 

søknad skal skje i samarbeid med Coop Mausund. 

 

Rådmannen foreslår: 

 

1. At Frøya kommunen definerer Mausund som «typisk turiststed» 

2. At Frøya kommune, på vegne av Coop Mausund, søker Fylkesmannen i Trøndelag om 

at Mausund blir definert som «typisk turiststed» 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

31/19 Hovedutvalg for drift 18.06.2019 

85/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 

BARNETRYGD MED SOM INNTEKTSGRUNNLAG FOR BEREGNING AV 

SOSIAL STØNAD  

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

Frøya kommune endrer dagens praksis der barnetrygden regnes med som inntekt i vurderingen 

av økonomisk sosialhjelp. Dette betyr at barnefamilier med lav inntekt får økt sin kjøpekraft. 

 Økte utgifter som følge av dette taes fra disposisjonsfondet inneværende år, og legges deretter inn 

i langtidsbudsjettet. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 18.06.2019 sak 31/19 

 
Vedtak: 

Frøya kommune endrer dagens praksis der barnetrygden regnes med som inntekt i vurderingen av 

økonomisk sosialhjelp. Dette betyr at barnefamilier med lav inntekt får økt sin kjøpekraft. 

 Økte utgifter som følge av dette taes fra disposisjonsfondet inneværende år, og legges deretter inn i 

langtidsbudsjettet. 

 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalg for drifts behandling i møte 18.06.19: 
 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Frøya kommune endrer dagens praksis der barnetrygden regnes med som inntekt i vurderingen av 

økonomisk sosialhjelp. Dette betyr at barnefamilier med lav inntekt får økt sin kjøpekraft. 

 Økte utgifter som følge av dette taes fra disposisjonsfondet inneværende år, og legges deretter inn i 

langtidsbudsjettet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune opprettholder dagens praksis der barnetrygden regnes med som inntekt i vurderingen 

av økonomisk sosialhjelp.  
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Forsvarligheten til den enkelte familie ivaretas gjennom en konkret og individuell vurdering der hele 

familiens behov, spesielt barnas blir hensyntatt.  

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 
Lov om sosiale tjenester i NAV.  

 

NAV-leder ga i Hovedutvalget for drift den 25.02.19 en orientering om hvorvidt barnetrygd 

skal regnes som inntekt ved beregning av sosial stønad. Det ble i dette HFD-møtet bestemt at 

de ønsker en innstilling til vedtak i FSK i juni 

 

Saksopplysninger:   

 

Lov om sosiale tjenester i NAV regulerer saksbehandlingen av sosiale tjenester i Frøya 

kommune. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig og subsidiær ytelse for personer som ikke 

er i stand til å sørge for eget livsopphold. Stønaden bør derfor ta sikte på å gjøre mottakeren 
selvhjulpen.  
Tjenestemottaker skal sikres et forsvarlig livsopphold, samtidig som stønadsnivået motiverer 
til å skaffe inntektsgivende arbeid, delta i kvalifiseringsprogram, arbeidsmarkedstiltak eller 
andre aktiviteter som kan fremme overgang til arbeid. 
 
Utgangspunktet er at hver enkelt først skal utnytte egne muligheter eller hjelpeordninger for å 

kunne forsørge seg selv. Når alle reelle muligheter er utnyttet fullt ut - men ikke strekker til - 

har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold krav på økonomisk stønad til livsopphold. 

 

Sosial- og helsedepartementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av 

stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. De veiledende retningslinjene for økonomisk 

stønad til livsopphold er justert årlig siden 2006.  

Frøya kommune har vedtatt at disse retningslinjene skal følges ved vurdering av søknader om 

økonomisk sosialhjelp.  

 

Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse. NAV har både rett og plikt til å utøve 

skjønn ved vurderingen av om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden.  

Stønaden skal utmåles på grunnlag av en konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov. 

Loven gir ingen veiledning om det konkrete stønadsnivået. De veiledende retningslinjene for 

økonomisk stønad må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal 

utøves.  

 

Forholdet mellom barnetrygd og økonomisk sosialhjelp  

Arbeids- og sosialdepartementet har i brev til fylkesmannen i Hordaland den 22.06.2015 

kommet med følgende klargjøring om forholdet mellom økonomisk sosialhjelp og barnetrygd: 

 

«Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV (økonomisk sosialhjelp) er en 

subsidiær og behovsprøvd ytelse. Lovens system er at alle inntekter skal tas hensyn til ved 

utmåling av stønad.  

Hvis barnetrygd medregnes fullt ut som inntekt i beregningen av økonomisk stønad, må det 

tilsvarende tas hensyn til utgifter knyttet til barnet på utgiftssiden. 
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Ifølge kommunenes rapportering gjennom KOSTRA regner flertallet av kommunene 

barnetrygden som inntekt ved utmåling av økonomisk stønad, mens noen kommuner holder 

barnetrygden utenfor. Det er også variasjoner i kommunenes veiledende satser for barns 

livsopphold. Hvordan kommunene behandler barnetrygden ved beregning av stønad til 

barnefamilier, skal i prinsippet ikke ha betydning for størrelsen på utmålt stønad. Hvis 

barnetrygden medregnes som inntekt, skal det tilsvarende tas hensyn til utgifter knyttet til 

barnet på utgiftssiden.  

Kommunene må, uavhengig av beregningsmåte, foreta en vurdering av hva som er et forsvarlig 

livsopphold i det enkelte tilfellet. Hvis tjenestemottaker har barn skal det etter gjeldende 

regelverk tas særlige hensyn til deres behov i disse vurderingene.» 

 

Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter som følger med det å ha barn. Siden økonomisk 

sosialhjelp er en subsidiær og behovsprøvd ytelse er lovens system at alle inntekter, herunder 

barnetrygd skal medregnes i inntektsgrunnlaget for beregning av nivået på den økonomiske 

sosialhjelpen. Samtidig skal barnets utgifter også legges inn. Dette er dagens praksis i Frøya 

kommune og i de aller fleste kommunene i Trøndelag. Hitra kommune har valgt å holde 

barnetrygd utenfor ved beregning av sosial stønad.  

 

Det gis samtidig åpning for at kommunen selv kan beslutte annet beregningsgrunnlag. 

Kommunen må uavhengig av beregningsmåte foreta en vurdering av hva som er et forsvarlig 

livsopphold i det enkelte tilfelle. 

 

Status Frøya kommune 

Beregning av sosialhjelpsutbetaling til personer med hovedansvar for barn under 18 år i Frøya 

kommune gjøres pr i dag på følgende måte:  

 Bruker søker om stønad og kalles inn til en kartleggingssamtale. I samtalen kartlegges 

hele familien i forhold til inntekter, utgifter og behov, spesielt med tanke på barna. Det 

kartlegges også utover det som det søkes om støtte til.  

 Barnas situasjon vurderes spesielt i forhold til behov for klær/sko/annet utstyr som barn 

på samme alder vanligvis har. I tillegg kartlegges muligheten for deltagelse på 

fritidsaktiviteter samt avvikling av ferie og høytid (jul, påske m.m).  Det er vanlig å 

innvilge ekstra utbetaling til familier til jul og støtte til ferieaktivitet om sommeren.   

 Pr i dag regnes barnetrygden som inntekt på lik linje med lønn, pensjon, ytelser (f. eks 

dagpenger, AAP, kontantstøtte, bostøtte) m.m. Det samme gjøres i de aller fleste 

kommunene i Trøndelag.    

 Etter kartleggingen vurderes familiens behov med utgangspunkt i veiledende satser for 

livsopphold. Innvilget hjelp skal sikre familien et forsvarlig livsopphold, det kan derfor 

innvilges stønad både over og under norm. 

 

 

Uavhengig av om barnetrygden regnes med som inntekt eller ikke skal hele familiens behov 

vurderes, vedtak skal fattes på et konkret og individuelt grunnlag og være forsvarlig.  

 

I 2018 mottok 20 familier økonomisk sosialhjelp på til sammen 870 000 i Frøya kommune.  

 

Størrelsen og varigheten på stønaden varierer. Noen har kun mottatt supplerende hjelp i 1-3 

måneder. Andre har mottatt støtte over lengre tid. En grov beregning av kostandene for Frøya 

kommune, dersom barnetrygden skulle vært holdt utenfor i 2018 ville gitt en merutgift på 

mellom 300 000 – 400 000 kroner. Det er vanskelig å vurdere størrelsen på en eventuell 
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ekstrautgift, da det er flere forhold som avgjør hvor mye støtte som innvilges: inntekter, 

utgifter, veiledende satser og ikke minst den individuelle vurderingen av familiens situasjon og 

behov. 

 

 

Vurdering: 

 

Dersom barnetrygden skal holdes utenfor må det bestemmes hvordan veilederne skal forhold 

seg til barnetrygdbeløpet ved vurdering av behovet til familien, da økonomisk sosialhjelp er en 

subsidiær ytelse der alt skal være prøvd før ytelse innvilges. Skal ekstra midler til høytider, ferie 

og fritidsaktiviteter ikke lenger vurderes?  

 

Både barnebidrag og kontantstøtte regnes som inntekt, disse har lignede mål som barnetrygden 

og skal bidra til å dekke utgifter som følger med å ha barn. Alle disse ytelsene bør vurdere likt 

ved søknad om økonomisk sosialhjelp.  

 

I loven formål står «fremme overgang til arbeid» som en vesentlig del. Det er viktig at 

stønaden en mottar skal bidra til at det er attraktivt å jobbe og forsørge seg selv. Stønaden skal 

gi en økonomisk trygghet, men samtidig er det et mål at alle skal kunne klare seg selv gjennom 

eget arbeid. For en større familie vil det kunne blir utfordrende å motivere for arbeid, dersom 

en stor del av det som sees på som inntekt i dag skal holdes utenfor. Det vil i ytterste 

konsekvens kunne lønne seg å ikke jobbe.  

 

En vil i tillegg kunne påregne en økning i antall søknader, dersom barnetrygd holdes utenfor 

ettersom flere vil kunne komme under norm. Pr i dag er det allerede høyt trykk på antall 

søknader og personer som mottar stønad i forhold til ressurs på området.  

 

Dagens praksis er at det utøves skjønn, og barnets behov ivaretas gjennom dette. Familier og 

andre innvilges stønad, selv om de kommer under norm, som følge av den individuelle 

vurderingen.  

 

Med bakgrunn i at økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønadsform vurderes det at dagens 

praksis, hvor alle utgifter og inntekter inklusiv barnetrygd er en del av den økonomiske 

beregningen, bidrar til et stønadsnivå som er forsvarlig for barnefamilier og sikrer overgang til 

arbeid.  
 

 



Saknr: 86/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

20.06.2019 

Arkivsaksnr: 

19/1530 

Sak nr: 

86/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

86/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
 

Avkastningsrapport Frøya Kommune mai 2019 

Brev fra Trønderenergi ang. utbytte 2018 Frøya 

Landsmøteprotokoll LNVK  2019 

Signert protokoll fra Generalforsamlingen i TrønderEnergi 13.05.2019_inkl deltakerliste 

TrønderEnergi Vind AS - klage på NVEs godkjenning av detaljplan og miljø- transport 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

87/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



Saknr: 88/19 

FRØYA KOMMUNE 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

88/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



Saknr: 90/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

20.06.2019 

Arkivsaksnr: 

19/1077 

Sak nr: 

90/19 

Saksbehandler: 

Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 

Q31 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

90/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 

INVESTERINGSPROSJEKT GJETØY BRU 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til saksutredningen angående valg av løsning for tilknytning av Gjetøya til resten av 

vegnettet på Mausund. 

 

Kommunestyret vedtar at alternativet med igjenfylling av sundet (alternativ 2) gjennomføres, da 

dette alternativet er det rimeligste både når det gjelder investering og fremtidig vedlikehold/drift. 

Det forutsettes at det legges kulvert gjennom fyllinga med tilstrekkelig kapasitet for å sikre 

gjennomstrømming i sundet. 

 

Tiltaket dekkes over budsjettposten avsatt til Gjetøy bru. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Rapport m/kostnadsoverslag fra Rambøll datert 06.05.2018 

2. Notat vedr. høring om ny bru eller igjenfylling av sundet. 

3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 

4. Høringsuttalelse fra Kystverket 

5. Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune 

6. Høringsuttalelse fra Statens Vegvesen 

7. Høringsuttalelse fra miljøkonsulenten i Frøya kommune 

8. Høringsuttalelse fra oppsittere på Gjetøya.  
 

 

Saksopplysninger:   

 

Gjetøy bru ble bygget i 1983 og rehabilitert i 2017 til en kostnad på ca. 660.000 inkl. mva. Ved 

den siste rehabiliteringen viste det sag at brua var mer skadet enn først antatt og det var 

nødvendig å etterregne brua for kapasitet. Denne viste at brua burde skiltes for 3,5 tonn 

totalvekt og 1,5 tonn aksellast. En slik nedskalering av brua gir store utfordringer for de som 

bor på Gjetøya når det gjelder både frakt av varer og ikke minst renovasjonsordningen. 

 

 



Saknr: 90/19 

Hovedutvalg for drift ble i møte 18.06.19 orientert om følgende: 

 
Protokoll tilførsel: 

 

Hovedutvalg for drift er orientert om valg av kulvertløsning ved Gjetøy bru og anbefaler 

kommunestyret å vedta Rådmannens innstilling i saken. 

 
 

Vurdering: 

 

Med bakgrunn i den nye skiltingen er det selvsagt behov for å oppgradere brua, slik at også 

større kjøretøy kan passere brua. Det er da to alternative løsninger som er vist til i rapport fra 

Rambøll. 

 

Alternativ 1: Oppgradere brua til 30 tonn totalvekt (dvs. 10 tonn akseltrykk) 

Alternativ 2: Igjenfylling av sundet med utlegging av kulvert for gjennomstrømming. 

 

Det ble foretatt et nytt kostnadsestimat for de to alternativene i mai 2018. Dette viser en 

kostnad ekskl. mva opp mot 1,8 mill for oppgradering til 30 tonn totalvekt og 0,6 mill for 

igjenfylling. I tillegg kommer byggherrekostnader, samt usikkerhet i prosjektbudsjett.  

 

Kommunens prosjektleder har ut fra kostnadsoverslagene fra 2018 og fra erfaring med utført 

arbeid på brua i 2017 foretatt en grovkalkyle(2019) på kr. 2.300.000 for alternativ 1 og kr. 

1.600.000 for alternativ 2. Begge kostnadsoverslagene er inklusive byggherrekostnader, 

uforutsette utgifter (10%), men er ekskl. mva. 

 

Når det gjelder alternativ 2 igjenfylling så vil denne løsningen medføre utfordringer når det 

gjelder gjennomstrømming i sundet. Det må her legges kulvert for å få til gjennomstrømming, 

dette gjelder ikke minst for å unngå at flyteavfall samler seg opp på hver side av fyllinga. 

Med bakgrunn i de to alternativene ble det sendt ut høringsbrev til regionale myndigheter, samt 

oppsitterne på Gjetøya, slik at de kunne gi sin uttalelse, da særlig med tanke på alternativet 

med igjenfylling. 

Både de regionale myndigheter og private oppsittere har ingen merknader til alternativ 2, men 

med en klar forutsetning av det legges tilstrekkelig stor kulvert i fyllinga slik at 

gjennomstrømming sikres. Tilbakemeldingen fra oppsitterne er at de foretrekker igjenfylling i 

stedet for oppgradering/ny bru. 

 

Fordelen med alternativ 2 er at en slik løsning vil ha langt mindre vedlikeholdskostnader enn en 

ny bru vil medføre. Ut fra kostnadsoverslaget er den også langt rimeligere enn ny bru og med 

utgangspunkt i lavere investeringskostnad og fremtidige vedlikeholdskostnader så tilrår 

rådmannen at alternativ 2 velges som løsning for kryssing av sundet.  

 

Uansett hvilken løsning som velges vil selvsagt de investeringer som ble foretatt i 2017 være av 

liten eller ingen verdi. Det er imidlertid viktig for beboere på Gjetøya at de får en løsning som 

ikke setter begrensninger når det gjelder varetransport og annen trafikk over brua, men at den 

gis en bæreevne lik resten av det fylkeskommunale og kommunale vegnettet på Mausund. 

 

I budsjettet for 2019 er det bevilget kr. 2.3 mill som vil dekke utgiftene til igjenfylling. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/1533    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.05.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 23.05.19 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 23.05.19 

 

 

 

 



























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ingrid Kristiansen Arkiv: G00  

Arkivsaksnr.: 19/1520    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

HELSEPLATFORMEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

Saksframlegg om Helseplatformen ettersendes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: Q13  

Arkivsaksnr.: 19/629    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KOSTNADSUTREDNING TRASEVALG FOR FYLKESVEI 347 – FORESPØRSEL 

OM DELING AV KOSTNADER 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar å ikke bidra med midler til kostnadsdeling av utredning for 

trasevalg fylkesvei 347 som forespurt fra SuMaBo AS.  

 

 

Vedlegg: 

Forespørsel datert 14.02.2019 

Svar fra Frøya kommune datert 07.03.2019 

Svar fra Frøya kommune datert 12.03.2019 

Forespørsel datert 25.03.2019 

Skisseprosjekt fra Norconsult AS 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune har mottatt forespørsel fra SuMaBo Felleslag om kostnadsdeling av 

utredning for trasévalg for fylkesvei 347. Kostnaden er ikke avklart, men vil maksimum bli kr. 

300 000, kr. 150 000 på hver part.  

 

28.01.2019 mottok rådmannen pr. epost forespørsel om samtykke til å innhente kartdata for 

Sula – Mausundområdet fra kommunens kartgrunnlag. Dette skulle benyttes av Norconsult 

som grunnlag for utredning av nytt trasèvalg for fv. 347. 

 

05.02.2019 ble SuMaBo Felleslag oversendt følgende fra rådmannen som svar på denne 

forespørselen:  

 (..) Formannskapet i Frøya kommune gav i dag sin tilslutning til at Norconsult får 

 fullmakt til å innhente kartgrunnlag og bruke kartdata for Sula-Mausundområder i 

 Frøya kommune.  

 

 Betingelsen er at dette ikke utløser økonomiske forpliktelser for kommunen. Det 

 er ikke snakk om at kommunen skal være med på videre utredningsarbeid pr. dato 

 som forplikter kommunen på noen måte.  

 



14.02.2019 mottok Frøya kommune forespørsel om å dekke 50 % av utredning av nytt 

trasévalg for fylkesvei 347 (ligger som vedlegg i saken). 

 

Dette ble av Frøya kommune svart ut i to ulike brev (ligger som vedlegg i saken): 

 Brev datert 07.03.2019 informerte om videre politisk behandling.  

 Brev datert 12.03.2019 refererte til tidligere oversendt mail fra rådmannen til 

SuMaBo felleslag med henvisning til at utredningen ikke skulle utløse 

økonomiske forpliktelser for kommunen.    

 

25.03.2019 mottok Frøya kommune igjen forespørsel om kostnadsdeling av utredning av nytt 

trasévalg for fylkesvei 347 (ligger som vedlegg i saken). Saken fremmes derfor til politisk 

behandling.  

 

I ettertid har Frøya kommune også fått oversendt ferdig utarbeidet skisseprosjekt for en fast 

vegforbindelse fra Sula til Mausund fra Norconsult AS. Denne ligger som vedlegg til saken.   

 

Vurdering: 

Frøya kommune har mottatt forespørsler om deling av kartgrunnlag, samt kostnadsdeling av 

utredning av trasevalg for fylkesveg 347.  

 

Med bakgrunn i tidligere tilslutning fra formannskapet, vurderes det at Frøya kommune ikke 

ønsker å bidra i forhold til økonomiske forpliktelser i dette arbeidet.  

 

Rådmannen anbefaler derfor at man avslår forespørsel om kostnadsdeling av utredningen.  

 

 

 

 

 



















Postadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

Postboks 152 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  

7261 Sistranda 

 
 

SuMaBo Felleslag 

 
Postboks 34 

7261 SISTRANDA 

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 19/629 Q13 Sistranda, 07.03.2019 

 

 

KOSTNADENE MED Å FÅ UTREDET ET NYTT OG RIMELIGERE 

TRASEVALG FOR FYLKESVEI 347 – FORELØPIG SVAR 

 

Frøya kommune bekrefter å ha mottatt deres henvendelse datert 14.02.2019.  

 

Forespørselen vil behandles politisk i formannskap 19.03.2019 og i kommunestyret 

28.03.2019. Dere vil underrettes så snart vedtak er fattet.  
 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Kristin Strømskag 

Kommuneplanlegger 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 

 



Postadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

Postboks 152 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  

7261 Sistranda 

 
 

SuMaBo Felleslag 

Sigbjørn Larsen 
Postboks 34 

7261 SISTRANDA 

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 19/629 Q13 Sistranda, 12.03.2019 

 

 

KOSTNADSUTREDNING TRASEVALG FOR FYLKESVEI 347 - SVAR PÅ 

FORESPØRSEL  
 

Viser til tidligere korrespondanse angående deres forespørsel datert 14.02.2019. Det er nå 

administrativt besluttet at deres forespørsel ikke fremmes til politisk behandling. Dette med 

henvisning til e-post sendt fra rådmann i Frøya kommune til Espen Thoring (Norconsult) og 

Sigbjørn Larsen (SuMaBo felleslag), 05.02.2019 (sitat): 

 

Formannskapet i Frøya gav i dag sin tilslutning til at Norconsult får fullmakt til å uthente 

kartgrunnlag og bruke kartdata for Sula-Mausundområdet i Frøya kommune.  

 

Betingelsen er at dette ikke utløser økonomiske forpliktelser for kommunen. Det er ikke 

snakk om at kommunen skal være med på videre utredningsarbeid pr. dato som forplikter 

kommunen på noen måte.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Marit Wisløff Norborg Kristin Strømskag 

Virksomhetsleder Samfunnsplanlegger 

72 46 32 02  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 

 



Fra: sigbjoern.larsen@gmail.com [sigbjoern.larsen@gmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.03.2019 22:07:12 

Emne: Deling 50-50 kostnad utredning FV 347 

Vedlegg:  

 
SuMaBo Felleslag 
Bråmyra 8,                                                                         Arkiv; Dato 
7074  SPONGDAL                                                             Dato: 2019-03-25 
 
Til Frøya kommune 
Rådmannen 
Postboks 152, 7261 SISTRANDA 
Kostnadene med å få utredet et nytt og rimeligere trasèvalg for Fv 347. 
Vi viser til vårt brev av 14.2. d.å. ang. deling av kostnadene ved teknisk-/økonomisk utredning av FV 347 
mellom Sula og Mausund. 
SuMaBo Felleslag er tilfreds med at det også fra kommunalt hold er påpekt det absolutte behov for en 
utredning for å kunne å vurdere prosjektet, at det MÅ foreligge en utredning så en er sikker på hva det 
en tar stilling til. Administrasjonen ville sløyfe trasèen i arealplana nettopp fordi det ikke forelå en 
utredning på kostnaden.  Den kommunale administrasjon og SuMaBo Felleslag har begge den samme 
klare forutsetning om at det MÅ foreligge en kostnadsutredning FØR en går videre med en vurdering. 
Uten en kostnadsutredning, vil en ikke kunne seriøst diskutere om en veiløsning er lønnsom eller ikke. 
Vår utredningskontakt er Norconsult, kanskje det fremste utredningsselskap i Midt-Norge, som tidligere 
har utredet Kråkvåg-forbindelsen, Linesøyprosjektet og nå sist fylling- og bro-prosjektet over 
Lepsøyrevet, som er det største enkeltanlegget i fastlandsforbindelsen til Nordøyene i Romsdal. 
Selskapet har meget høy kompetanse og erfaring.  
SuMaBo Felleslag har den klare forutsetning at utredningen må vise at en ny trasè og nytt fergested 
for Sula, sammenlignet med den løsning en har hatt og har pr.dato, MÅ vise seg å bli samfunnsmessig 
nyttig.  Uten det vil veien ikke bli bygd.  
 SuMaBO Felleslag hadde sitt årsmøte 19.mars og fikk seg forelagt Norconsults tilbud på kostnad og 
forslag til optimal løsning av prosjektet.  Årsmøtet sa seg veldig godt fornøyd med det forslag som ble 
fremlagt, Det er langt bedre fundert på logikk og økonomi enn vårt opprinnelig forslag med et nytt 
fergeleie og oppstillingsplass for Sula rundt  øygruppen  ved «Pålen».  Det er klart mer fornuftig heller å 
legge kostnaden med det  i ei bro med 16 m høyde ved Lille Aursøy og fergeleie på det eksisterende i 
Mausund, som da blir et felles fergeleie for begge øysamfunna.   Utredningens løsning er sannsynligvis 
den mest miljøvennlige og billigste.  
Nå er et slik at både denne teknisk-økonomiske utredningen og en seinere konsekvensutredning er den 
del av prosjektet, men slik stillingen er må både denne teknisk-økonomiske utredningen og konsekvens-
utredingen forskotteres. SuMaBo Felleslag har sett nødvendigheten av at det snarest mulig må foreligge 
en teknisk-økonomisk utredning, har bestilt den og fått garanti på betalingen ved lånefinansiering inntil 
en kan få refundert kostnaden fra prosjektet som sådant.  
 SuMaBO Felleslag ser det som usannsynlig at det kan finnes et bedre løsningsforsalg enn det Norconsult 
nå har utarbeidet. At Frøya kommune skulle koste en egen utredning, mener vi vil være et unødig 
pengeforbruk.  Derfor håper SuMBo Felleslag at kommunen vi kunne slutte seg til det forsalg som nå 
foreligger fra Norconsult og gå inn for en 50-50 deling av det beløp som må forskotteres for å betale den 



foreliggende utredningen. Kostnaden er ikke 100 % avklart, men vil maksimum bli kr.300.000, altså 
kr.150.000 på hver part. 
  SuMABo Felleslag håper på kommunestyrets goodwill i denne saken. 
 
Mvh  for 
 
 
 
                                     Sigbjørn Larsen 
                                         Styreleder 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 



Fra: Thøring Espen [Espen.Thoring@norconsult.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: sigbjoern.larsen@gmail.com [sigbjoern.larsen@gmail.com] 

Sendt: 12.04.2019 19:31:00 

Emne: Sula-Mausund, skisse til fast vegforbindelse (for SuMaBo felleslag) 

Vedlegg: notat_1_Sula-Mausund.pdf; Tegningshefte Sula - Mausund.pdf 

Hei 
 
Vi i Norconsult har på oppdrag fra SuMaBo Felleslag utarbeidet et skisseprosjekt for en fast 
vegforbindelse fra Sula til Mausund. 
 
Som forespurt av SuMaBo v/Sigbjørn Larsen oversendes tegningshefte og notat som beskriver løsningen. 
 
Ved spørsmål – ta kontakt. 
 
God påske! 
 
 
Espen Thøring 
Sivilingeniør veg 
Mob: +47 41 10 55 53 
Sentralbord: +47 73 20 46 00 
espen.thoring@norconsult.com 
 
Norconsult AS, 
Klæbuveien 127 B, 7031 Trondheim 
Tel: +47 40 62 44 44 | Fax: +47 67 54 45 76 
www.norconsult.no 
 
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential 
information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 
message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize 
the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 
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Til: Sigbjørn Larsen 

Fra: Espen Thøring 

Dato 2019-04-12 

 Vegforbindelse Sula - Mausund 

Norconsult AS er engasjert av SuMaBo Felleslag for å utarbeide et teknisk skisseprosjekt for en mulig fast 

vegforbindelse fra Sula til Mausund. Oppdraget er gjennomført i perioden februar – april 2019. Det er 

utarbeidet forslag til teknisk løsning, som vist med tegninger og 3D-visualisering (video). Det er også 

utarbeidet et grovanslag på entreprisekostnaden. 

1 Beskrivelse av løsning 

1.1 Dimensjoneringsforutsetninger 

Vegstandard 

Vegen utformes i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming (2019). 

Dimensjoneringsklasse er L1 «Lokale veger». 

Vegen er foreslått bygd som enfeltsveg med møteplasser. Vegbredde 4 m, bredde ved møteplass 6 m.  

Bruer (Arne) 

Lavbruer er forutsatt utført med prefabrikerte betongelementer. Totalbredde b=5,5 m. Bruene fundamenteres 

på utstøpte stålrørspeler i fylling. Veg på bru er planlagt på min. kote +7 (NN2000). Dette medfører ca 3,5 m 

frihøyde under bru ved HAT (høyeste astronomiske tidevann). 

Høgbru er forutsatt stålkassebru med samvirke, bredde b=7,5 m. Fundamenteres på senkekasser. Veglinja 

legges i høgbrekk (bue) over bruspennet med høyeste punkt på ca kote +21. Krav til minste seilingshøyde er 

satt til 16 m ved HAT. 

Fyllinger 

Sjøfyllingene er prosjektert med topp veg på kote +4,5 ved «utsatt farvann». Ved «smult farvann» etableres 

topp veg på kote +3,5. Fyllingene bygges opp med sprengsteinsfyllinger med helling 1:1,3. Sjøsider 

erosjonssikres med plastringsstein (tykkelse plastring bestemmes ut fra beregnet belastning). 

1.2 Beskrivelse av foreslått trasé 

Dagens ferjeleie på Sula-siden er beliggende på Lomsøya. Dette er om lag 2,5 km å kjøre fra 

tettbebyggelsen på Sula. Ny veg er tegnet med startpunkt på Lomsøya. Det er foreslått at vegen bygges på 

sjøfylling fra sørsiden av fereleiet. Dermed kan båttrafikk følge dagens led fra ferjeleiet og nordøstover mot 

Bogøya. Vegen på fylling vil danne en molo mot vær og strømninger sørfra. 

Lomsøya - Skjervøya 

Fra Lomsøya går linja via Lomsøygalten, Kvalskreia og Langholmen til Skjervøya som vist på figur nedenfor. 

Her er sjøen stedvis over 20 m dyp, dette medfører store fyllingsvolumer. Det er tidligere tatt ut steinmasser i 

sidetak fra Lomsøya. Videre uttak fra samme sidetak vil være foretrukket på grunn av god beliggenhet med 

mulighet for riggområde og kort transportvei ut i veglinja. 
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Figur 1: Illustrasjon av trasé Lomsøya-Skjervøya 

Det er skissert en 120 m lang lavbru (vist med blå strek) fra Kvalskreia og nordover mot Langholmen, som vil 

gi vanngjennomstrømning og mulighet for passering med mindre båter. Via Langholmen går det i dag 

høyspentkabler i luftspenn. Ved bygging av ny veg bør det vurderes å erstatte luftspenn med jordkabler 

langs vegen. 

Skjervøya - Brøttingsøya 

Traséen er foreslått å gå over Skjervøya, via øyene Mortkallen og Oløyavløysa, over Ognetøya til 

Brøttingsøya. Også her følges eksisterende høyspenttraséer på deler av strekningen frem til Oløyavløysa. 

Det foreslås masseuttak på Mortkallen og Oløyavløysa. Ved å ta ned fjellet til ca kote +3,5 kan det tas ut 

mye steinmasser til fylling og plastringsstein, og en får en god veg-geometri over øyene. Med sidetak her 

sikres god tilgang på stein sentralt plassert i veglinja.  

Det er skissert en 90 m lang lavbru (vist med blå strek) fra Oløyavløysa til Ognetøya. Se figur nedenfor.  

 

Figur 2: Illustrasjon av trasé Skjervøya – Brøttingsøya 
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Brøttingsøya - Litle Aursøya 

Fra Brøttingsøya er det foreslått at vegen går på fylling mot Klovningen, hvor vegen «ramper opp» til en 

høgbru (vist med blå strek) som krysser leden. Høgbrua har lengde 250 m og seilingshøyde 16 m over HAT. 

Brua går i land på Litle Aursøya, der vegen følger terrenget i om lag 400 m før vegen tilknyttes eksisterende 

veg, «Aursøyveien».  

 

Figur 3: Illustrasjon av trasé Brøttingsøya – Litle Aursøya 

I dag er Litle Aursøya forbundet med Mausund via «Aursøybrua». Dermed vil den planlagte vegforbindelsen 

gi sammenhengende vegnett fra Sula til Mausundvær ferjekai, og vegen vil således erstatte dagens 

ferjetilbud til Sula ferjekai. 

Vegforbindelse Sula sentrum - Mausundvær 

Som tegnet er den skisserte vegen 7925 m fra Lomsøya til tilknytningspunktet på Aursøyvegen. Total 

reiseavstand fra Sula (målt fra nærbutikken i sentrum) til Mausundvær ferjekai vil bli ca 13 km med den nye 

vegforbindelsen. Dette inkluderer cirka 3 km via dagens veg fra Sula sentrum til Lomsøya, 8 km ny veg og 2 

km via eksisterende vegnett på Aursøyan og Mausund. Ved en gjennomsnittlig kjørehastighet på 60 km/t vil 

kjøreturen fra Sula til Mausundvær ferjekai ta 13 minutter. 
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2 Kostnadsanslag 

Det er gjort et anslag på prosjektets entreprisekostnader med utgangspunkt i prosjekterte mengder for 

løsningen slik den fremgår av tegninger og modell. Entreprisekostnadene inkluderer påslag for uspesifiserte 

kostnader og rigg/drift, men ikke usikkerhetsfaktorer. (Usikkerhetsfaktorer er eksempelvis usikkerhet knyttet 

til markedssituasjon, grunnforhold, endringer i krav, løsningvalg osv.) 

Andre prosjektkostnader som planlegging, prosjektering, undersøkelseskostnader, grunnerverv mm. er heller 

ikke medtatt. 

Kostnadsanslaget er vist i tabellform nedenfor. 

 

Tabell 1: Kostnadsoverslag (entreprisekostnader, eks. mva) 

Poster Kostnad 

[mill. kr] 

VEG OG FYLLINGER 

Sprenging og masseflytting 

• Sprenging i berg 

ca 750 000 pfm3 (faste kubikk) 

• Utlegging av fyllinger  

inkl. plastringslag og filterlag 

ca 1 000 000 pam3 (anbrakte kubikk) 

190 

Vegoverbygning og vegutstyr 

• Asfalt, bærelag og forsterkningslag 

ca 32 000 m2  

• Vegrekkverk 

• Skilt 

20 

Rigg og drift 40 

Delsum  250 

BRUER 

Lavbru (lengde ca. 120 m) 22 

Lavbru (lengde ca. 90 m) 16 

Høgbru (lengde ca. 250 m) 77 

Rigg og drift 35 

Delsum 150 

SUM ENTREPRISEKOSTNAD 400 

 

  



Notat 

Oppdragsgiver: SuMaBo Felleslag 

Oppdragsnr.: 5190938   Dokumentnr.: 1 

2019-04-12  |  Side 5 av 5 \\dtrondheim00\oppdrag1\519\09\5190938\5 arbeidsdokumenter\52 veg\dokumenter\not_sula-mausund.docx 

 

3 Videre prosess  

En fast vegforbindelse mellom Sula og Mausund ligger inne i dagens kommuneplan for «Øyrekka» i Frøya 

kommune. I skrivende stund pågår også høringsprosess for kommuneplanens arealdel 2018-2030. 

Vegforbindelsen er foreslått videreført i høringsutkastet, men er vist med en gammel trasé som ble 

utarbeidet før ferjeleiet ble flyttet til Lomsøya.  

I arealplanens delrapport for Øyrekka, Konsekvensutredning og ROS-analyse (utarbeidet av Rambøll) er 

vegforbindelsen omtalt. I rapporten pekes det spesielt på behov for utredning av konsekvenser for 

naturmangfold, kulturminner, vann/vassdrag og strandsone.  

Som del av planprosessen av vegprosjekter må det gjennomføres en konsekvensutredning. Dette kan 

gjennomføres i forbindelse med enten kommunedelplan eller reguleringsplan.  

Et naturlig neste skritt er å igangsette arbeid med kommunedelplan der det gjennomføres en analyse av 

behov knyttet til de tre øysamfunnene og behov knyttet til økt næringsutvikling. Med bakgrunn i dette kan 

flere alternativ foreslås som deretter optimaliseres gjennom en konsekvensutredning. Det er avgjørende å 

avdekke forhold som kan ha innvirkning på trasévalget tidlig, og ved behov justere på traséen i tråd med de 

funn som gjøres i konsekvensutredningen og i den tekniske optimaliseringen. Reguleringsplan vil så kunne 

utarbeides for den traseen som velges gjennom kommunedelplanprosessen.  

Alternativt kan en tilsvarende prosess kjøres som del av reguleringsplan, da med alternativsutredningen som 

del av prosessen med planprogrammet.  

 

1 2019-04-12 Endelig versjon EsTho BjHje, AsBj EsTho 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 

på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 



Lomsøya

SU LA Kvalskreia

M AU SU N D

Skjervøya

Hjertøya

B OGØYA

Oløya

Brøttingsøya
Klovningen

Aursøyan

Hattøyan

Moldøyan

C101

C102

C103

C106

C104

C105

"N
:\5
19
\0
9\5
19
09
38
\B
IM
\V
eg
\A
rk
fil\\L

A
Y
_B
.d
w
g
-
E
sT
ho
-
P
lo
tte
t:
20
19
-0
4-0
1,
12
:5
3:3
5
-
LA
Y
O
U
T
=
B
10
1
-
X
R
E
F
=
T
_O
R
T
O
,T
_G
E
O
M
"

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tegningsnummer Revisjon

Oversiktstegning

1 :1 5000

Vegforbindelse Sula - Mausund

B1 01

SuMaBo Felleslag

51 90938

(gjelder A1)

J01

B1 01 J01

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

J01 2019-04-01 Endelig versjon EsTho BjH./ArV. EsTho



LA
VB
RU

Lom søygal ten

Kval skrei a

Lom søya

LAVBRU

"N
:\5
19
\0
9\5
19
09
38
IM
\V
eg
rk
fil\L

A
Y
_C
.d
w
g
-
E
sT
h
o
-
P
lo
tte
t:
20
19
-0
3-2
6,
18
:5
6:5
-
L
A
Y
O
U
T
=
C
10
1
-
X
R
E
F
=
T
_D
Y
B
D
E
,T
_K
A
R
T
,T
_G
E
O
M
"

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tegningsnummer Revisjon

Plan og profil 0 - 1 500

1 :2000

Vegforbindelse Sula - Mausund

C1 01

SuMaBo Felleslag

51 90938

(gjelder A1)

J01

C1 01

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

J01 2019-04-01 Endelig versjon EsTho ArV./BjH. EsTho

MERKNADER

Sidetak for steinmaterialer

Fyllinger Lomsøya - Kvalskreia
på kote +4,5 (utsatt farvann)

Lavbru, lengde 120 m, UK bru på kote +5,0



Lan gh ol m en

Skjervøya

"N
:\5
19
\0
9\5
19
09
38
\B
IM
\V
eg
\A
rk
fil\\L

A
Y
_C
.d
w
g
-
E
sT
ho
-
P
lo
tte
t:
20
19
-0
3-2
6,
18
:5
7:5
1
-
LA
Y
O
U
T
=
C
10
2
-
X
R
E
F
=
T
_D
Y
B
D
E
,T
_K
A
R
T
,T
_G
E
O
M
"

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tegningsnummer Revisjon

Plan og profil 1 500 - 3000

1 :2000

Vegforbindelse Sula - Mausund

C1 02

SuMaBo Felleslag

51 90938

(gjelder A1)

J01

C1 02

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

J01 2019-04-01 Endelig versjon EsTho ArV./BjH. EsTho

MERKNADER

Fyllinger Kvalskreia - Skjervøya
på kote +4,5 (utsatt farvann).

Kryssende høyspent luftspenn, 1 1 kV



H a m n øya n

M ortka l l en

Skjervøya n

Ol øya vl øysa

"N
:\5
19
\0
9\5
19
09
38
\B
IM
\V
eg
\A
rk
fil\\L

A
Y
_C
.d
w
g
-
E
sT
ho
-
P
lo
tte
t:
20
19
-0
3-2
6,
18
:5
8:5
-
LA
Y
O
U
T
=
C
10
3
-
X
R
E
F
=
T
_D
Y
B
D
E
,T
_K
A
R
T
,T
_G
E
O
M
"

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tegningsnummer Revisjon

Plan og profil 3000 - 4500

1 :2000

Vegforbindelse Sula - Mausund

C1 03

SuMaBo Felleslag

51 90938

(gjelder A1)

J01

C1 03

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

J01 2019-04-01 Endelig versjon EsTho ArV./BjH. EsTho

MERKNADER

Fyllinger Skjervøyan - Oløyavløysa
på kote +3,5 (smult farvann).

Kryssende høyspent luftspenn, 1 1 kV

Sidetak for steinmaterialer



Oløyavløysa

Oløya

Ognetøya

H øgøya

Brøttingsøyavløysa

LAVBRU

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tegningsnummer Revisjon

Plan og profil 4400 - 5900

1 :2000

Vegforbindelse Sula - Mausund

C1 04

SuMaBo Felleslag

51 90938

(gjelder A1)

J01

C1 04

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

J01 2019-04-01 Endelig versjon EsTho ArV./BjH. EsTho

MERKNADER

Kryssende høyspent luftspenn, 11 kV

Sidetak for steinmaterialer

Lavbru, lengde 90 m, UK bru på kote +5,0



Høgøya

Brøttingsøya

Røbeltøya
Klovningen

Brøttingsøyavløysa

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tegningsnummer Revisjon

Plan og profil 5500 - 7000

1 :2000

Vegforbindelse Sula - Mausund

C1 05

SuMaBo Felleslag

51 90938

(gjelder A1)

J01

C1 05

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

J01 2019-04-01 Endelig versjon EsTho ArV./BjH. EsTho

MERKNADER

Fyllinger Brøttingsøya - Klovningen

på kote +3,5 (smult farvann)



HØGBRU
250 m

H ØGBRU

seilløp
16 x 50

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tegningsnummer Revisjon

Plan og profil 6700 - 7825

1 :2000

Vegforbindelse Sula - Mausund

C1 06

SuMaBo Felleslag

51 90938

(gjelder A1)

J01

C1 06

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

J01 2019-04-01 Endelig versjon EsTho ArV./BjH. EsThoKlovningen

Litle Aursøya

MERKNADER

Fyllinger Klovningen - Litle Aursøya

på kote + 3,5 (smult farvann)

Høgbru, lengde 250 m, seilløp 16 x 50 m



4
0,5

Vegoverbygning

Kjernefylling

Filterlag

0,5

5

3 %

Filterlag
Kote 0,0 N N 2000 (M iddelvann)

Plastring Plastring

Kote +3,5 (smult farvann)
Kote +4,5 (utsatt farvann)

Erosjonssikring Erosjonssikring

N orm a l p rofi l
Ve g p å sjøfyl l i n g

"N
:\5
19
\0
9\5
19
09
38
\B
IM
\V
eg
\A
rk
fil\\L

A
Y
_F
.d
w
g
-
E
sT
ho
-
P
lo
tte
t:
20
19
-0
4-0
1,
12
:5
7:0
5
-
LA
Y
O
U
T
=
F
20
0
-
X
R
E
F
=
A
_F
"

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tegningsnummer Revisjon

Normalprofil veg på sjøfylling

1 :1 00

Vegforbindelse Sula - Mausund

F200

SuMaBo Felleslag

51 90938

(gjelder A1)

J01

F200

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

J01 2019-04-01 Endelig versjon EsTho BjH./ArV. EsTho



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: N21 &13  

Arkivsaksnr.: 19/1438    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRING - INNSPILL TIL PERSONTOGTILBUDET I TRØNDELAG - FORSLAG 

OG KRAV TIL FORBEDRINGER  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre ønsker å komme med innspill på viktigheten av at rutetilbudet for 

persontogtrafikk tilpasses øvrig kollektivtransport i fylket. Som distriktskommune avhengig 

av bil, buss eller hurtigbåt for tilgang til togbane, er det vesentlig av rutene korresponderer 

slik at tog oppleves som et reelt alternativ for persontransport.  

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Trøndelag fylkeskommune 

Brev fra Jernbanedirektoratet 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune mottok 29.05.2019 høring om persontogtilbudet i Trøndelag fra Trøndelag 

fylkeskommune. Fylkeskommunen er bedt om å samordne innspill fra kommunene.  

 

Direktoratet ønsker forslag og synspunkter angående mindre justeringer som kan 

gjennomføres ved neste ruteendring i desember 2020, samt mer langsiktige og omfattende 

endringer av togtilbudet. Direktoratet legger opp til tilsvarende prosesser hver vår, med tanke 

på ruteendringer ca. 18 mnd. senere. 

 

Forslagene som direktoratet mottar vil bli vurdert opp mot fastsatte kriterier: 

 Praktisk gjennomførbarhet med tanke på kapasitet i infrastruktur, påvirkning på 

driftsstabilitet og tilgjengelighet til personell og materiell. 

 Behov for investeringer i infrastruktur. 

 Offentlig kjøp 

 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

 Forslag om tilbudsendringer som ikke krever økt offentlig kjøp (f.eks. endret 

stoppmønster, flytting av avgangstid) vil skje 12 måneder før ruteendring. 

 Tilbudsendringer som krever økt offentlig kjøp må sendes samferdselsdepartementet. 

Budsjettprosess og eventuell politisk behandling vil kunne kreve lengre tid før 

etablering. 

 



Forslag som vil bli vurdert i saksframlegg til Fylkesutvalget 20. juni: 

 

 Kortsiktig (så fort som mulig) 

Halvtimes frekvens på Trønderbanen hvor strekningen Trondheim - Stjørdal gis 

høyeste prioritet. Må vurderes opp mot ev. justeringer av stasjonsstruktur / 

stoppmønster som gir reisetidsgevinster. 

 

Langsiktig  

Bedre tilbud/ flere togavganger til/fra Oslo, Grong, Røros, Oppdal og 

Åre/Östersund/Sundsvall. Kapasitetsøkende og reisetidsforkortende tiltak – herunder 

vilje til å endre stasjonsstruktur / stoppmønster som gir kapasitets-/reisetidsgevinster. 

 

Vurdering: 

Frøya kommune har ikke togbane innenfor kommunegrensene. Innbyggere og næringsliv er 

avhengig av bil, buss eller hurtigbåt for å komme til nærmeste bane. Med bakgrunn i dette 

anbefaler rådmannen at man påpeker vikitgheten av at kollektivtransporten ses i sammenheng 

for å redusere bilavhengighet i distriktene. Det er her avgjørende at rutetilbudene 

korresponderer slik at kollektivtransport oppleves som et reelt valgalternativ.   

 

 

 

 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Samferdsel - seksjon Mobilitet  
 

 

Kommunene i Trøndelag 

 

  

Vår dato: 29.05.2019 Vår referanse: 201937634-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Gaute Rolv Dahl 

     

 

Innspill til persontogtilbudet i Trøndelag - Forslag 

og krav til forbedringer fra desember 2020. 

Jernbanedirektoratet har pr. vedlagte brev og i møte 14. april bedt fylkeskommunen om 

å gi innspill til sitt arbeid med togtilbudet fra og med 2020. Samtidig ber de 

fylkeskommunene ivareta en samordning av innspill fra kommunene i fylket. 

 

Vår frist for innspill er forlenget en måned, til 1.juli. 
 

Direktoratet ønsker forslag og synspunkter angående mindre justeringer som kan 

gjennomføres ved neste ruteendring i desember 2020, samt mer langsiktige og 

omfattende endringer av togtilbudet. Direktoratet legger opp til tilsvarende prosesser 

hver vår, med tanke på ruteendringer ca. 18 mnd. senere.  

 

Trøndelag fylkeskommune planlegger politisk behandling i fylkesutvalgsmøte 20. juni. 

På grunn av kort frist vil forslag og synspunkter fra kommuner ikke kunne innarbeides i 

vårt saksframlegg. Kommunale innspill vi mottar før 20.juni vil bli omdelt i, eller 

forut for fylkesutvalgsmøtet. Senere ankomne innspill blir lagt ved vår 

oversendelse til direktoratet 1. juli. 

 

Sentrale problemstillinger vil bli presentert og diskutert i Jernbaneforum for Midt-Norge 

sitt neste møte, på Værnes 14. juni.  

 

 

 

Ny togoperatør 

 

Ny togoperatør for ruter med start juni 2020 for 8,5 (+1+1) år framover forutsettes 

valgt i løpet av juni 2019. 173 minstekrav sikrer kundene minimum dagens tilbud ved 

oppstart. Det forventes imidlertid en utvikling av tilbudet, kanskje allerede fra desember 

2020. 
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Behandling av forslag fra høringer 

 

Forslagene som direktoratet mottar vil bli vurdert opp mot fastsatte kriterier:  

 

 Praktisk gjennomførbarhet med tanke på kapasitet i infrastruktur, påvirkning på 

driftsstabilitet og tilgjengelighet til personell og materiell. 

 Behov for investeringer i infrastruktur. 

 Offentlig kjøp 

 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

 Forslag om tilbudsendringer som ikke krever økt offentlig kjøp (f.eks. endret 

stoppmønster, flytting av avgangstid) vil skje 12 måneder før ruteendring.  

 Tilbudsendringer som krever økt offentlig kjøp må sendes 

samferdselsdepartementet. Budsjettprosess og eventuell politisk behandling vil 

kunne kreve lengre tid før etablering.  

 

Forslag som vil bli vurdert i saksframlegg til Fylkesutvalget 20. juni 

 

Kortsiktig (så fort som mulig) 

Halvtimes frekvens på Trønderbanen hvor strekningen Trondheim - Stjørdal gis høyeste 

prioritet. Må vurderes opp mot ev. justeringer av stasjonsstruktur / stoppmønster som 

gir reisetidsgevinster.  

 

Langsiktig 

Bedre tilbud/ flere togavganger til/fra Oslo, Grong, Røros, Oppdal og 

Åre/Östersund/Sundsvall. Kapasitetsøkende og reisetidsforkortende tiltak – herunder 

vilje til å endre stasjonsstruktur / stoppmønster som gir kapasitets-/reisetidsgevinster. 

 

 

Kommunenes innspill til framtidig persontogtilbud i Trøndelag må gjerne underbygges 

med konkretisering av udekkede transportbehov for befolkning og næringsliv.  

 

Svar merkes med vårt saksnummer 201937634 og sendes til 

postmottak@trondelagfylke.no.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Gaute Rolv Dahl 

   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 - Persontransporttilbudet på jernbane - årlig dialogmøte med 

fylkskommunene 
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MOTTAGERLISTE  

Agdenes kommune postmottak@agdenes.kommune.no  

Bjugn kommune postmottak@bjugn.kommune.no  

Flatanger kommune  postmottak@flatanger.kommune.no  

Fosnes Kommune  postmottak@fosnes.kommune.no  

Frosta Kommune postmottak@frosta.kommune.no  

Frøya kommune postmottak@froya.kommune.no  

Grong Kommune  postmottak@grong.kommune.no  

Halsa kommune postmottak@halsa.kommune.no 

Hemne kommune postmottak@hemne.kommune.no  

Hitra kommune postmottak@hitra.kommune.no  

Holtålen kommune epost@holtalen.kommune.no  

Høylandet Kommune postmottak@hoylandet.kommune.no  

Inderøy Kommune postmottak@inderoy.kommune.no  

Indre Fosen Kommune postmottak@indrefosen.kommune.no 

Klæbu kommune postmottak@klabu.kommune.no  

Leka Kommune post@leka.kommune.no  

Levanger Kommune postmottak@levanger.kommune.no  

Lierne Kommune postmottak@lierne.kommune.no  

Malvik kommune postmottak@malvik.kommune.no 

Meldal kommune postmottak@meldal.kommune.no  

Melhus kommune postmottak@melhus.kommune.no  

Meråker Kommune postmottak@meraker.kommune.no  

Midtre Gauldal kommune postmottak@midtre-gauldal.kommune.no  

Namdalseid Kommune postmottak@namdalseid.kommune.no  

Namsos Kommune postmottak@namsos.kommune.no  

Namsskogan Kommune postmottak@namsskogan.kommune.no  

Nærøy Kommune postmottak@naroy.kommune.no  

Oppdal kommune post@oppdal.kommune.no  

Orkdal kommune postmottak@orkdal.kommune.no  

Osen kommune postmottak@osen.kommune.no  

Overhalla Kommune postmottak@overhalla.kommune.no  

Rennebu kommune postmottak@rennebu.kommune.no  

Rindal kommune postmottak@rindal.kommune.no  

Roan kommune post@roan.kommune.no  

Røros kommune postmottak@roros.kommune.no  

Røyrvik Kommune postmottak@royrvik.kommune.no  

Selbu kommune postmottak@selbu.kommune.no  

Skaun kommune postmottak@skaun.kommune.no  
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Snillfjord kommune postmottak@snillfjord.kommune.no  

Snåsa Kommune postmottak@snasa.kommune.no  

Steinkjer Kommune postmottak@steinkjer.kommune.no  

Stjørdal Kommune postmottak@stjordal.kommune.no  

Trondheim kommune tk.postmottak@trondheim.kommune.no  

Tydal kommune postmottak@tydal.kommune.no  

Verdal Kommune postmottak@verdal.kommune.no  

Verran Kommune postkasse@verran.kommune.no  

Vikna Kommune vikna@vikna.kommune.no  

Ørland kommune postmottak@orland.kommune.no  

Åfjord kommune  postmottak@afjord.kommune.no  
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Persontransporttilbudet på jernbane - årlig dialogmøte med
fylkskommunene 2019

Vi viser til vårt brev av 25.11.17 (vår ref.: 201701972-1) vedrørende prosess for regionalt initierte
forslag til endringer i togtilbud og årlige dialogmøter mellom Jernbanedirektoratet og
fylkeskommunene om dette.

I tillegg til innspill om ruteendringer på kort sikt ønsker vi i møtet også dialog om mer langsiktig
utvikling av togtilbudet som en del av et samlet kollektivtilbud i fylket.

Foreløpig agenda for møtetvil være dialog om:

1. Ruteendringer på kort sikt (desember 2020)
2. Fremdriftsplan for Trafikkpakke 2
3. Perspektivanalyse 2050 – Jernbanesektorens fremtidsbilde
4. Ny Rutemodell Trønderbanen – to tog i timen Melhus-Steinkjer
5. Eventuelt

Direktoratet ønsker innspill som gjelder både langsiktige og mere omfattende endringer av
togtilbudet, så vel som mindre justeringer som kan gjennomføres ved ruteendringer de kommende
år. Frist for oversendelse av slike forslag er 1. juni. Se vedlegg 1.

Endringer vil normal tidligst kunne implementeres 18 måneder etter dette.

Som tidligere omtalt ønsker vi at fylkeskommunen samordner innspill og ønsker fra kommuner og
andre regionale interesser.

Trøndelag Fylkeskommune
Fylkets husPostboks 2560
7735 STEINKJER

Dato: 26.04.2019

Saksref.: 201701972-12

Deres ref.:

Sider: 3
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Vi vil ta kontakt med fylkeskommunens samferdselsavdeling for å avtale tidspunkt for møte så snart 

som mulig. 

Med vennlig hilsen 

Anne Skolmli Terje Sivertsvoll 

Sjef for regional samhandling Nord- og Midt-Norge Senioringeniør 

 

 

  

  

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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Vedlegg 1: Prosess for regionalt initierte forslag til endringer i togtilbud 

1. Fylkeskommunene fremmer skriftlig forslag om endringer i togtilbud til Jernbanedirektoratet, 

innen årlig frist 1. juni 

Forslagene sendes til post@jernbanedirektoratet.no og merkes med saksnr 201701972. 

Forslagene som omfattes av prosessen kan være: 

• Endringer i eksisterende togtilbud 

• Nye togtilbud 

• Større endringer i rutetider som har konsekvenser for andre togtilbud 

• Andre endringer som har økonomiske konsekvenser for staten 

• Endring av stoppstruktur 

• Andre forhold knyttet til togtilbudet 

Forslagene må inneholde: 

• En beskrivelse av endringsforslaget med begrunnelse for forslaget til endring i 

togtilbudet 

• Planer fra fylkeskommunene for hvilke tiltak fylkeskommunene vil iverksette lokalt for å 

støtte opp under endringen, for eksempel bedre koordinering mot lokal rutegående 

transport, arealplanlegging, knutepunktutvikling, parkeringstiltak med mer 

• Et eventuelt anslag av den effekten foreslått endring vil ha for antall reisende 

Forslagene vil vurderes opp mot følgende kriterier: 

• Praktisk gjennomførbarhet 

• Ledig kapasitet i infrastruktur, påvirkning på driftsstabilitet, tilgjengelighet til personell 

og materiell 

• Behov for investeringer i infrastruktur mv 

• Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

• Offentlig kjøp 

 

2. Direktoratet vurderer forslagene og involverer ved behov andre aktører som togoperatører, Bane 

NOR SF, Norske tog AS og Entur AS. 

 

3. Direktoratet gir endelig tilbakemelding til fylkeskommunene. Her redegjøres det for videre 

prosess for de forslag som kan gjennomføres med tanke på iverksettelse av endringen og de 

tiltak fylkeskommunene selv forutsettes å utføre. 

 

4. Endringen trer i kraft fra avtalt ruteterminskifte (natt etter andre lørdag i desember). 

 

Normalt sett vil denne prosessen, fra fylkeskommunene oversender sine søknader til eventuell 

tilbudsforbedring iverksettes, ta 18 måneder. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: K20  

Arkivsaksnr.: 19/1470    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ETABLERING AV MILJØSELSKAPET REMIDT IKS  

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommunestyre vedtar å delta i etableringen av ReMidt IKS og ReMidt Næring AS fra 1.1.2020.  

1. Kommunestyret vedtar å gå inn i miljøselskapet ReMidt IKS (org.nr. 975 936 333), med den 

målsetting å sikre innbyggerne framtidsrettede og kundeorienterte løsninger, som samtidig bidrar 

til å øke materialgjenvinningen på en kostnadseffektiv måte.  

 Frøya kommunes eierandel på vedtakstidspunktet er 3,9 %.  

 Som følge av vedtatte kommunesammenslåing vil eierbrøken bli justert fra 1.1.2020, jf. 

vedlagte utkast til ny selskapsavtale. 

 

2. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til ny selskapsavtale for miljøselskapet ReMidt IKS, 

herunder vedlagte retningslinjer for valgkomité.  

 Eier- og ansvarsandelen til hver kommune som slutter seg til samarbeidet, beregnes ut ifra 

folketallet ved første årsskifte etter hvert kommunevalg.  

 Kommunen hefter for selskapets samlede forpliktelser i henhold til sin eierandel i selskapet.  

 Selskapets totale låneramme til investeringsformål er 400 mill. kroner. 

 

3. Frøya kommunestyre tildeler miljøselskapet ReMidt IKS enerett på innsamling, transport, 

behandling og omsetning av alt avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling 

og behandling av slam fra slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg mv. 

 Videre tildeles ReMidt IKS enerett på innsamling og handtering av alt avfall fra kommunens 

egen virksomhet. 

 ReMidt IKS kan, for avgrensede oppgaver innenfor selskapets ansvarsområde, tildele enerett 

videre til andre offentligrettslige organ. Denne enerettstildelingen skal alltid være tidsbegrenset.  

 Enerettstildelingen skjer med hjemmel i anskaffelsesforskriftens § 2-3. 

 Alle oppgaver som ReMidt IKS er tildelt ved enerett skal kompenseres ut ifra 

selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34.  

 Enerettstildelingen begrunnes med at den valgte løsning gir best miljømessig effekt gjennom 

økt materialgjenvinning og er den løsning som også gir lavest pris i forhold til alternative 

løsninger som er utredet. Enerett anses som en nødvendig og hensiktsmessig løsning for å 

bidra til at nasjonale mål om økt materialgjenvinning og reduksjon av klimautslipp nås. 

 Enerettstildelingen kunngjøres av kommunen og på Selskapets hjemmeside.  



 

4. Kommunestyret slutter seg til prinsippet om lik pris for like tjenester, som betinger at alle 

eierkommunene vedtar like renovasjons- og slamforskrifter. 

 Kommunen tar de felles lokale forskriftene opp til sluttbehandling, etter at de har vært på en 

forutgående høring, jf. forvaltningslovens § 37. 

 I forbindelse med sluttbehandlingen av forskriftene har kommunen til intensjon å delegere 

forvaltningsmyndighet til ReMidt IKS, jf. forurensingsloven § 83. 

 

5. Frøya kommunestyre vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom kommunen og ReMidt 

IKS.  

 

6. Kommunestyret vedtar å delta i stiftelsen av et nytt næringsselskap ReMidt Næring AS, som har 

til formål å drive forvaltning og næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, 

herunder oppkjøp av selskaper, eie aksjer i andre selskaper og fast eiendom. 

 Frøya kommunes direkte eierandel utgjør 7,31 %, fastlagt ut ifra de verdiene som overføres fra 

selskapene/kommunene til ReMidt Næring AS på stiftelsestidspunktet.  

 Kommunen vedtar å gå inn med 7.310 kroner i aksjekapital. Kapitalinnskuddet dekkes fra 

ramme rådmann. 

 Framlagte forslag til vedtekter og aksjonæravtale godkjennes. 

 

 

Vedlegg: 

 
1. Beslutningsunderlag – ReMidt IKS 

2. Selskapsavtale for miljøselskapet ReMidt IKS 

3. Retningslinjer for valgkomiteen i miljøselskapet ReMidt IKS 

4. Samarbeidsavtale mellom eierkommunene og miljøselskapet ReMidt IKS  

5. Konsernstruktur, verdivurdering og eierandeler i ReMidt-konsernet 

6. Høringsutkast til felles renovasjonsforskrift 

7. Høringsutkast til felles slamforskrift 

8. Vedtekter for ReMidt Næring AS 

9. Aksjonæravtale for ReMidt Næring AS 

 

I tillegg er disse dokumentene vedlagt som bakgrunn:  

 

1. Intensjonsavtalen, dat. 27.08.18/25.04.19, mellom NIR, HAMOS og Envina 

2. Beslutningsplan – Kommunestyremøter i juni 2019 

3. Notat fra advokat Hanne S. Torkelsen – 29.03.19 

4. Logg – ansatteinvolvering 2018/2019,  

5. herunder referat fra drøftingsmøter med tillitsvalgtes organisasjoner 

6. Presentasjon fra eiermøte 25.04.19 

7. Avsjekk om skatteplikt 07.05.19 

8. Verdsetting Envina IKS pr. 31.12.18 – Revisjon Midt-Norge SA 

9. Verdsetting HAMOS Forvaltning IKS pr. 31.12.18 – Revisjon Midt-Norge SA  

10. Verdsetting NIR IKS og estimat næringsaktivitet i NIR-kommunene pr. 31.12.18 - NIR 

 

Saksopplysninger:   

 



Samfunnet er i endring. Både nasjonale og internasjonale myndigheter påvirker vår hverdag. Blant 

annet gjennom strengere krav til å gjenbruke avfall som ressurs og råstoff i ny produksjon. 

Avfallsmarkedet er globalt, som også påvirker oss lokalt. I tillegg er det også et sterkt miljøfokus i 

samfunnet som påvirker renovasjonsbransjen mer enn mange andre bransjer. Derfor ligger framtida i å 

bli et miljøselskap som kan svare på forventningene i samfunnet.  

Innbyggerne er i endring. I tråd med samfunnsutviklingen forventer innbyggerne bedre løsninger, bedre 

tilbud og sterkere miljøfokus. Dette påvirker vår hverdag i renovasjonsbransjen, og krever at vi hele 

tiden strekker oss mot å gi innbyggerne det de vil ha. Kunden i fokus er ikke lenger et begrep 

forbeholdt detaljvarehandelen, det griper også inn i vårt arbeid. God kommunikasjon og stort 

kundefokus er vesentlig for å være med på den utviklingen innbyggerne forventer.  

Teknologien er i endring. Det skjer fort og det krever både kompetanse og store volum i produksjonen 

for å forsvare helt nødvendige investeringer, både for samtida og framtida. Teknologien trekker 

bransjen mot heldigitaliserte selvbetjente løsninger for kundene, mer avansert utstyr knyttet til 

transport og logistikk, og ikke minst ny teknologi for sortering av avfall for å unngå at den viktige 

ressursen som avfallet utgjør kommer på avveie.  

Ansatte er i endring. Det knyttes store forventninger til medarbeiderne, og medarbeiderne stiller krav 

om gode utviklingsmuligheter, oppdatert kompetanse og nye utfordringer. Som aktør i 

renovasjonsbransjen må vi sørge for at medarbeiderne til enhver tid har den gode og fagspesifikke 

kompetansen som samfunnet, innbyggerne og miljøet krever. Gode arbeidsmiljø krever medarbeidere 

med fokus på kunnskapsdeling og rom for egen kompetanseutvikling med trygge arbeidsplasser. 

Kommuner og interkommunale selskaper er i endring. Små kommuner eller renovasjonsselskap vil ikke 

alene kunne bære de investeringene som trengs for å ta hensyn til de endringene vi står foran. Derfor 

søker NIR, HAMOS og Envina å danne et nytt selskap, for å ta hensyn til disse og for å være 

proaktive i utviklingen. Dette vil gi et selskap som vil bli det nest største i Midt-Norge etter 

Renholdsverket i Trondheim.  Det vil bli et sterkt miljøselskap sør i Trøndelag og på Nordmøre. 

I henhold til Forurensingslovens § 30 har kommunen et særlig ansvar for å samle inn 

husholdningsavfall. Tradisjonelt har de fleste kommunene gjort dette selv, og man benyttet gjerne sine 

egne kommunale deponi til å bli kvitt avfallet på 1980-tallet. På 1990-tallet kom det nye krav, og flere 

kommuner gikk sammen i egne avfallsselskap, slik som for eksempel NIR IKS som ble etablert i 1989, 

HAMOS Forvaltning IKS i 1995, og Envina IKS i 2003. I 1999 kom det et forbud mot å deponere 

våtorganisk avfall, og i 2009 fikk man et forbud mot å deponere organisk avfall. Etter dette gikk mer 

av avfallet til energigjenvinning i et forbrenningsanlegg.   

Etter 2010 har det stadig kommet flere og strengere krav til avfallsbransjen. Stortinget har i 2018 

vedtatt 21 konkrete tiltak i Stortingsmelding nummer 45 om «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og 

sirkulær økonomi». Etter dette har Miljødirektoratet i oktober 2018 sendt forslag til 

Miljødepartementet om krav til at 70 % av mat- og plastavfallet utsorteres innen 2035. Dette som en 

nasjonal oppfølging av EU sine krav om 65 % materialgjenvinning i 2035. Det er også stilt tilsvarende 

strenge krav innen byggavfall og emballasjeavfall.  

De fleste kommuner og selskaper på Nordmøre og i Trøndelag er i dag rustet til å drive tradisjonell 

innsamling av husholdningsavfall og drifte sine gjenvinningsstasjoner med de krav man hadde tidligere. 

Sør i Trøndelag og på Nordmøre samler man inn restavfall, papp/papir og plastemballasje. Nord i 



Trøndelag (+ Tingvoll) har man lenge også samlet inn våtorganiske avfall. Videre har man returpunkt 

for glass- og metallemballasje, og man samarbeider med forskjellige organisasjoner når det gjelder 

innsamling av tekstiler. NIR har innsamling av glass- og metallemballasje i flere av sine kommuner, 

først ut var Kristiansund i 2012.   

Til tross for dette har selskapene i sør en materialgjenvinningsgrad på bare 33 %, mens man i nord 

ligger litt over på grunn av innsamlet matavfall (44 %). Uansett er det langt opp til EU sine krav om 

65 % materialgjenvinning i 2035. 

Dette betyr at man må jobbe enda mer systematisk med materialgjenvinning. I tillegg til å samle inn 

kildesortert matavfall og glass- og metallemballasje, må det også jobbes med å legge til rette for at mer 

avfall kommer inn og sorteres på gjenvinningsstasjonene. Dette stiller krav til lengre åpningstider, fri 

levering og bedre tilrettelagte stasjoner.  Dette igjen forutsetter mer kunderettede tiltak og 

kommunikasjon. Selskapene må stadig utvikle seg og tilby bedre løsninger ovenfor kundene. Dette 

krever ressurser og kapasitet. 

Med bakgrunn i dette har HAMOS og NIR i 2018, og Envina i 2019 inngått en intensjonsavtale om å 

danne et nytt og fremtidsrettet miljøselskap. Selskapet skal dannes ved at man fusjonerer dagens 3 

selskaper, samt virksomhetsoverdrar ressurser fra de kommunene som har drevet deler av ordningen 

selv.  

Det nye selskapet vil omfatte 17 kommuner fra 1.1.2020, med til sammen 130 000 innbyggere. 

Selskapet vil ha en omsetning på rundt 250 millioner og betjene 100 000 tonn avfall. Selskapet vil ha 

om lag 100 årsverk. 

I de vedlagte saksdokumentene er det beskrevet nærmere hvordan man har jobbet med å utvikle 

prosjektet. Det har vært nedsatt 6 arbeidsgrupper innenfor ulike områder. Det har vært et omfattende 

prosjekt med stor deltakelse og involvering av de ansatte. Det er etablert en styringsgruppe med 

representanter fra eierne, styre, ledelse og ansatte. Det har vært avholdt felles eiermøte (25.4.2019) 

med rådmenn og ordførere. Det har også vært viktig å ivareta alle de ansattes rettigheter, og det har 

vært avholdt allmøter og drøftingsmøter lokalt i de 3 selskapene og i NIR-kommunene.  

Kommunestyret blir i denne saken bedt om å ta stilling til alle formaliteter i forbindelse med 

opprettelsen av et nytt selskap. Disse er beskrevet i detalj i de vedlagte saksdokumenter. Her blir det 

gitt en oppsummering: 

I. Styringsdokumenter 

a. Selskapsavtalen er den formelle avtalen som etablerer det nye selskapet. Her beskrives formål, 

eierforhold, delegering av forvaltningsmyndighet og klagenemnd, struktur og ansvarsområde. 

Lånerammen er satt til kr 400 millioner. Ansvaret for denne er fordelt på kommunene etter 

eierbrøken. 

b. Retningslinjer for valgkomiteen 

c. Samarbeidsavtale mellom eierkommune og selskapet. Denne regulerer forholdet mellom 

ReMidt IKS og den enkelte eierkommune. 

II. Selskapet tildeles enerett innenfor avfallsområdet etter anskaffelsesforskriftens § 2-3. Denne 

enerettstildelingen kan videredelegeres av selskapet til annet offentligrettslig organ. Slik tildeling 

skal være begrunnet og tidsbegrenset. Tildelinger som kan være aktuelle er: 



a. Sesam Ressurs AS: Dagens selskaper vurderer å tildele Sesam Ressurs AS enerett til 

håndtering av restavfallet. Dette slik at man sammen med de andre selskapene i Midt-Norge 

kan ettersortere restavfallet for å få ut mer ressurser til materialgjenvinning. 

b.  EcoPro AS: Tilsvarende vil man tildele EcoPro enerett til håndtering av våtorganisk avfall, 

slik at man får ut biogass og gjødsel. 

III. Det ligger med forslag til kommunale renovasjons- og slamforskifter. Disse skal etter 

forvaltningsloven ut på høring før endelig vedtak i kommunestyrene.  Forskriftene må være like i 

alle eierkommunene for å kunne gjennomføre prinsippet om lik pris for like tjenester i selskapet. 

Det forutsettes at forskriftene blir vedtatt av den enkelte kommune i løpet av 2020. I forskriften 

ligger delegering av forvaltningsmyndighet på renovasjonsområdet.  

IV. Vedtekter og aksjonæravtale for næringsselskapet ReMidt Næring AS er vedlagt.  

V. Konsernstruktur og verdifastsettelse. Denne viser fordelingen mellom lovpålagte tjenester og 

næringsvirksomhet. Videre viser den eierbrøk og behov for eventuelle kontantinnskudd. Figuren 

under viser delingen mellom de lovpålagte oppgavene i ReMidt IKS og næringsselskapene i 

ReMidt Næring AS.   

a. Det er lagt til grunn at ReMidt IKS skal eie 20% av næringsselskapet, for å utnytte synergier 

mellom virksomhetene.  

b. Anleggsmidler som abonnentene tidligere har finansiert over renovasjonsgebyret overføres 

vederlagsfritt ReMidt IKS. Eventuell restgjeld på de samme anleggsmidlene overføres til 

ReMidt IKS. 

 

 

 

 

 

Økonomiske forhold 

Oppsummert er de eksisterende verdiene i kommunene og selskapene fordelt på lovpålagt del og 

næringsdel. Verdiene i dagens lovpålagte del finansierer opp ReMidt IKS slik:  



 

Innbyggere 

01.01.2019 Selskap

Eierandel 

dagens selskap Eierandel

 Tilleggs-

innskudd 
 kr  kr/innb. Kr kr kr/inn

Kristiansund 24 274            NIR 44,5 % 18,9 % 8 492 250,66       350         1 346 257     9 838 507,65  405

Averøy 5 849              NIR 10,7 % 4,5 % 2 345 239,41       401         25 422           2 370 661,25  405

Tingvoll 3 045              NIR 5,6 % 2,4 % 1 081 040,18       355         153 130        1 234 170,54  405

Sunndal 7 106              NIR 13,0 % 5,5 % 2 772 289,49       390         107 847        2 880 136,58  405

Halsa 1 574              NIR 2,9 % 1,2 % 165 270,02          105         472 689        637 958,76     405

Smøla 2 134              NIR 3,9 % 1,7 % 706 384,15          331         158 549        864 932,66     405

Aure 3 553              NIR 6,5 % 2,8 % 1 011 144,74       285         428 924        1 440 068,29  405

Oppdal 6 975              NIR 12,8 % 5,4 % 2 475 710,52       355         351 330        2 827 040,90  405

Totalt NIR 54 510            100,0 % 42,4 % 19 049 329,16    3 044 147     22 093 477      

Surnadal 5 928              HAMOS 11,5 % 4,6 % 2 402 680,78       405         -                 2 402 680,78  405

Hemne 4 228              HAMOS 8,2 % 3,3 % 1 713 652,89       405         -                 1 713 652,89  405

Snillfjord 999                 HAMOS 1,9 % 0,8 % 404 905,21          405         -                 404 905,21     405

Hitra 4 694              HAMOS 9,1 % 3,6 % 1 902 527,60       405         -                 1 902 527,60  405

Frøya 5 068              HAMOS 9,9 % 3,9 % 2 054 113,73       405         -                 2 054 113,73  405

Agdenes 1 693              HAMOS 3,3 % 1,3 % 686 190,72          405         -                 686 190,72     405

Rennebu 2 501              HAMOS 4,9 % 1,9 % 1 013 681,62       405         -                 1 013 681,62  405

Meldal 3 905              HAMOS 7,6 % 3,0 % 1 582 737,59       405         -                 1 582 737,59  405

Orkdal 12 086            HAMOS 23,5 % 9,4 % 4 898 582,99       405         -                 4 898 582,99  405

Skaun 8 231              HAMOS 16,0 % 6,4 % 3 336 110,92       405         -                 3 336 110,92  405

Rindal 2 028              HAMOS 3,9 % 1,6 % 821 969,74          405         -                 821 969,74     405

Totalt HAMOS 51 361            100 % 39,9 % 20 817 154          -                 20 817 154      

Midtre Gauldal 6 246              Envina 27,4 % 4,9 % 772 806,05          124         1 758 763     2 531 569,53  405

Melhus 16 562            Envina 72,6 % 12,9 % 2 049 185,68       124         4 663 567     6 712 752,89  405

Totalt Envina 22 808            100 % 17,7 % 2 821 992             6 422 331     9 244 322        

Totalt ALLE 128 679         5                             100,0 % 42 688 475          9 466 478     52 154 953      

Kommunene ReMidt IKS

Eksisterende verdier kr Ny verdi

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næringsdelen finansierer opp ReMidt Næring AS slik: 



 kr kr/innb.  % kr kr/innb. % kr kr/innb. %

Kristiansund 6 157 466            254 3,77 % 1 048 409          43              0,64 % 7 205 875            297 4,42 %

Averøy 1 483 687            254 0,91 % 152 728              26              0,09 % 1 636 415            280 1,00 %

Tingvoll 772 410               254 0,47 % 39 025                13              0,02 % 811 435               266 0,50 %

Sunndal 1 802 544            254 1,10 % 606 236              85              0,37 % 2 408 780            339 1,48 %

Halsa 399 269               254 0,24 % 170 827              109            0,10 % 570 096               362 0,35 %

Smøla 541 321               254 0,33 % 183 024              86              0,11 % 724 346               339 0,44 %

Aure 901 272               254 0,55 % 273 118              77              0,17 % 1 174 390            331 0,72 %

Oppdal 1 769 314            254 1,08 % 200 997              29              0,12 % 1 970 311            282 1,21 %

Totalt NIR 13 827 284,18   8,47 % 2 674 363,82    1,64 % 16 501 648,00   10,11 %

Surnadal 1 503 727            254 0,92 % 13 963 018        2 355        8,56 % 15 466 744         2609 9,48 %

Hemne 1 072 496            254 0,66 % 9 958 778          2 355        6,10 % 11 031 274         2609 6,76 %

Snillfjord 253 411               254 0,16 % 2 353 079          2 355        1,44 % 2 606 491            2609 1,60 %

Hitra 1 190 704            254 0,73 % 11 056 411        2 355        6,77 % 12 247 115         2609 7,50 %

Frøya 1 285 575            254 0,79 % 11 937 344        2 355        7,31 % 13 222 918         2609 8,10 %

Agdenes 429 455               254 0,26 % 3 987 751          2 355        2,44 % 4 417 206            2609 2,71 %

Rennebu 634 416               254 0,39 % 5 890 942          2 355        3,61 % 6 525 359            2609 4,00 %

Meldal 990 562               254 0,61 % 9 197 973          2 355        5,64 % 10 188 535         2609 6,24 %

Orkdal 3 065 796            254 1,88 % 28 467 785        2 355        17,44 % 31 533 581         2609 19,32 %

Skaun 2 087 917            254 1,28 % 19 387 584        2 355        11,88 % 21 475 501         2609 13,16 %

Rindal 514 433               254 0,32 % 4 776 822          2 355        2,93 % 5 291 255            2609 3,24 %

Totalt HAMOS 13 028 493         7,98 % 120 977 487      74,13 % 134 005 980       82,11 %

Midtre Gauldal 1 584 392            254 0,97 % 1 893 307          303            1,16 % 3 477 699            557 2,13 %

Melhus 4 201 201            254 2,57 % 5 020 324          303            3,08 % 9 221 525            557 5,65 %

Totalt Envina 5 785 593            3,54 % 6 913 631          606            4,24 % 12 699 224         7,78 %

Totalt ALLE 32 641 370,40   20 % 130 565 482      80,00 % 163 206 852       100,00 %

Kommunene

Ny eierandel

ReMidt næring

Andel via ReMidt IKS Direkte eid

 

Samlet blir dette: 

Totalverdi
kr kr/innb. % kr kr/innb. %

Kristiansund 15 995 974,10     659              18,86 % 17 044 382,66     702 7,91 %

Averøy 3 854 348,38        659              4,55 % 4 007 076,63       685 1,86 %

Tingvoll 2 006 580,75        659              2,37 % 2 045 605,26       672 0,95 %

Sunndal 4 682 680,73        659              5,52 % 5 288 916,83       744 2,46 %

Halsa 1 037 227,62        659              1,22 % 1 208 054,47       768 0,56 %

Smøla 1 406 253,96        659              1,66 % 1 589 278,43       745 0,74 %

Aure 2 341 340,36        659              2,76 % 2 614 458,42       736 1,21 %

Oppdal 4 596 354,92        659              5,42 % 4 797 351,94       688 2,23 %

Totalt NIR 35 920 760,81     659              42,36 % 38 595 124,64     17,92 %

Surnadal 3 906 407,45        659              4,61 % 17 869 424,99     3014 8,30 %

Hemne 2 786 148,90        659              3,29 % 12 744 927,27     3014 5,92 %

Snillfjord 658 316,64           659              0,78 % 3 011 396,01       3014 1,40 %

Hitra 3 093 231,54        659              3,65 % 14 149 642,53     3014 6,57 %

Frøya 3 339 688,42        659              3,94 % 15 277 032,03     3014 7,09 %

Agdenes 1 115 645,72        659              1,32 % 5 103 396,85       3014 2,37 %

Rennebu 1 648 098,01        659              1,94 % 7 539 040,47       3014 3,50 %

Meldal 2 573 299,78        659              3,03 % 11 771 272,71     3014 5,47 %

Orkdal 7 964 379,29        659              9,39 % 36 432 164,39     3014 16,92 %

Skaun 5 424 028,29        659              6,40 % 24 811 612,20     3014 11,52 %

Rindal 1 336 402,55        659              1,58 % 6 113 224,34       3014 2,84 %

Totalt HAMOS 33 845 646,60     659              39,91 % 154 823 134         71,89 %

Midtre Gauldal 4 115 961,70        659              4,85 % 6 009 268,28       962 2,79 %

Melhus 10 913 954,15     659              12,87 % 15 934 278,14     962 7,40 %

Totalt Envina 15 029 915,84     659              17,72 % 21 943 546           10,19 %

Totalt ALLE 84 796 323,25     100,00 % 215 361 804,85   100,0 %

Kommunene
 ReMidt IKS inkl 20% 

eierandel i ReMidt Næring AS 

Totalverdi

ReMidt Konsern

 

 



Viser for øvrig til eget vedlagt dokument for Konsernstruktur, verdivurdering og eierandeler i ReMidt-

konsernet (dok. 5.).  

Etter ens vedtak er fattet 

Forutsatt at dette blir vedtatt i samtlige kommunestyrer, vil dagens representantskap oppnevne et 

interimsstyre for ReMidt IKS etter sommeren. Interimsstyret skal bestå av 2 representanter + 

ansattrepresentant fra hvert av dagens 3 styrer. Til sammen 9 personer. Interimsstyret har ansvaret for 

å ansette daglig leder, vedta budsjett, fremme forslag på renovasjons- og slamgebyr for 2020 og ellers 

behandle saker av felles interesse.  

Oppsummering 

For Frøya det viktig at man lokalt er med i arbeidet for å oppnå kravene om 65% materialgjenvinning. 

For å nå disse kravene må man aktivt delta i den sirkulære økonomien. Miljøselskapet ReMidt IKS vil 

være et viktig verktøy for kommunen for å nå disse målsetningene. Gjennom å samle ressursene i de 17 

kommunene vil man mer systematisk kunne jobbe med tiltak slik at man når nasjonale og 

internasjonale krav både nå og i fremtiden. 

Vurdering: 

 
Rådmann innstiller på at Frøya kommunestyre vedtar å delta i etableringen av ReMidt IKS og ReMidt 

Næring AS fra 1.1.2020.  
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REMIDT 
 

 Bra på kort sikt, avgjørende på lang sikt 

- sammen om framtidas avfallsløsninger. 

 
 

• For miljøet: Framtidas krav til materialgjenvinning fordrer nye og effektive 
avfallsløsninger. Gjennom økt volum kan vi ta i bruk ny teknologi som gir 
ønsket miljøgevinst. 
 

• For kundene: Vi skal få mest mulig ut av renovasjonsgebyret. Et stort 
selskap kan drives mer effektivt enn tre mindre. Bedre tjenester og 
kundetilpasset tilbud – alt til selvkost 
 

• For ansatte: Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver med trygge, lokale 
arbeidsplasser og kompetente medarbeidere. Sammen skal vi bygge større 
kompetansemiljø for alle våre ansatte og kunder. 
 

• For eiere: Med innovative og bærekraftige løsninger skal vi sikre lokal 
verdiskaping med fremtidsrettede arbeidsplasser. Miljøutfordringer skal 
løses i et sirkulært perspektiv. 
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1 BAKGRUNN OG STATUS 

1.1 Bakgrunn 

Samfunnet er i endring. Både nasjonale og internasjonale myndigheter påvirker vår hverdag. Blant annet 

gjennom strengere krav til å gjenbruke avfall som ressurs og råstoff i ny produksjon. Avfallsmarkedet er 

globalt, som også påvirker oss lokalt. I tillegg er det også et sterkt miljøfokus i samfunnet som påvirker 

renovasjonsbransjen mer enn mange andre bransjer. Derfor ligger framtida i å bli et miljøselskap som kan 

svare på forventningene i samfunnet. 

Innbyggerne er i endring. I tråd med samfunnsutviklingen forventer innbyggerne bedre løsninger, bedre 

tilbud og sterkere miljøfokus. Dette påvirker vår hverdag i renovasjonsbransjen, og krever at vi hele tiden 

strekker oss mot å gi innbyggerne det de vil ha. Kunden i fokus er ikke lenger et begrep forbeholdt 

detaljvarehandelen, det griper også inn i vårt arbeid. God kommunikasjon og stort kundefokus er 

vesentlig for å være med på den utviklingen innbyggerne forventer. 

Teknologien er i endring. Det skjer fort og det krever både kompetanse og store volum i produksjonen for 

å forsvare helt nødvendige investeringer, både for samtida og framtida. Teknologien trekker bransjen mot 

heldigitaliserte, selvbetjente løsninger for kundene, mer avansert utstyr knyttet til transport og logistikk, 

og ikke minst ny teknologi for sortering av avfall, for å unngå at den viktige ressursen som avfallet utgjør, 

kommer på avveie. 

Ansatte er i endring. Det knyttes store forventninger til medarbeiderne, og medarbeiderne stiller krav om 

gode utviklingsmuligheter, oppdatert kompetanse og nye utfordringer. Som aktør i renovasjonsbransjen 

må vi sørge for at medarbeiderne til enhver tid har den gode og fagspesifikke kompetansen som 

samfunnet, innbyggerne og miljøet krever. Gode arbeidsmiljø krever medarbeidere med fokus på 

kunnskapsdeling og rom for egen kompetanseutvikling med trygge arbeidsplasser. 

Kommuner og interkommunale selskaper er i endring. Små kommuner eller renovasjonsselskap vil ikke 

alene kunne bære de investeringene som trengs for å ta hensyn til de endringene vi står foran. Derfor 

søker NIR, HAMOS og Envina å danne et nytt selskap, for å ta hensyn til disse og for å være proaktive i 

utviklingen. Dette vil gi et selskap med mer enn dobbelt så mange innbyggere, som vil bli det nest største i 

Midt-Norge.  Det vil bli et sterkt miljøselskap sør i Trøndelag og på Nordmøre. 

1.2 Status 

Med dette bakteppet, innledet HAMOS, NIR og Envina sonderingssamtaler, hvor det ble sett på om det 

var grunnlag for et tettere samarbeid enn fra sak til sak. Ut av dette kom det en intensjonsavtale mellom 

HAMOS og NIR, som ble undertegnet i august 2018. Envina tiltrådte samme avtale i april 2019. Dette 

dokumentet bygger videre på rammene lagt i intensjonsavtalen. Intensjonsavtalen er vedlagt. 

Utredningen av et felles innovativt miljøselskap viste kjapt potensiale. Et slikt felles selskap ventes å få 

større muskler og være bedre rustet for de utfordringene som kommer i framtiden.   
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1.3 Dagens organisering 

Selskapene NIR, HAMOS og Envina er alle interkommunale selskaper innenfor avfallssektoren, men har 

forskjellige funksjoner og organisering. Der hvor HAMOS og Envina ivaretar eierkommunenes samlede 

ansvar innenfor gjenvinningssektoren, er NIR eierkommunenes kompetansesenter. HAMOS har i dag 11 

eierkommuner, NIR har 9 eierkommuner og Envina har 2 eierkommuner. 

HAMOS, med sitt samlede ansvar for renovasjon og tømming av slamavskillere, praktiserer lik tjeneste til 

lik pris i alle sine eierkommuner. Det vil si at hente- og bringeordningene er like i alle kommunene, det er 

en gjenvinningsstasjon i hver kommune og all kundeservice blir behandlet internt i HAMOS. Denne 

samordningen har blitt jobbet med siden 1995, da HAMOS ble opprettet.  

NIR på sin side er eierkommunenes kompetansesenter innenfor avfallssektoren. Selskapet er ansvarlig for 

innkjøp og kontraktsoppfølging, samordner informasjonen og holdningsskapende arbeid blant 

innbyggerne, samt har ansvaret for nedstrøms avsetning av de ulike avfallsfraksjonene. Resten av 

renovasjonsordningene drifter kommunene selv. De 9 eierkommunene har alle litt forskjellige løsninger, 

avtaler og organisering.  

Envina har også totalansvaret for sine eierkommuners renovasjonsordninger, men ikke håndtering av 

slamavskillere. Selskapet har like innsamlings- og bringeordninger i sine kommuner, og driften foregår i 

egenregi. Det er gjenvinningsstasjoner i begge kommunene. Envina har en egen bruktbutikk i Melhus 

sentrum. Samordningen mellom løsningene har Envina jobbet med siden oppstarten i 2004.  

 

Område HAMOS NIR Envina 

Antall ansatte 35 5 + ca. 70 i kommunene 19 

Eiere Orkdal, Hemne, 
Snillfjord, Agdenes, 
Surnadal, Rindal, 
Meldal, Hitra, Frøya, 
Skaun, Rennebu 

Kristiansund, Smøla, Aure, 
Halsa, Averøy, Sunndal, 
Oppdal, Tingvoll, (Rauma) 

Melhus, Midtre Gauldal 

Organisatoriske 
funksjoner 

Har alle funksjoner 
internt i selskapet 

NIR: 
Innkjøp 
Råd-
givning 
Komm-
unikasjon 

NIR-
kommunene: 
Drift 
Servicetorg 
Forvaltning 

Har alle funksjoner internt i 
selskapet 

Gjenvinningsstasjo
ner 

11(1 i hver 
kommune) 

10(11) 3 

Leveringspris 
gjenvinnings-
stasjon 

Fri levering Varierer fra fri levering til 
betaling for alle fraksjoner 

Betaling for usortert og 
treverk, ellers fri levering 

Forskrift Felles forskrift Hver kommune har egen 
forskrift 

Felles forskrift 

Innbyggertall 51 361 (01.01.2019) 54 510 (01.01.19) (61 997 
med Rauma) 

22 649 (01.01.2019) 

Normal-
abonnement 

3 437,50 (2019 inkl 
moms) 

3 364,- (2019 inkl moms) 3 597,- (2019 inkl moms) 

Antall fraksjoner 
hentet 

3 4/3 3 
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1.4 Målbilde 

I innledende diskusjoner mellom NIR og HAMOS, og senere Envina, ble de overordnede målene ved et 

felles selskap identifisert. Følgende målsetninger er satt for det nye selskapet.  

Selskapet skal bidra til å skape merverdi for hver enkelt kunde og samfunnet rundt. 

 

 

Mål 
 

Kompetansebygging  Sikre trygge, lønnsomme og framtidsrettede arbeidsplasser   

Optimalisere drift  Beste praksis, effektivisering – skape merverdi  

Redusere risiko  Økonomisk, personellmessige, kvalitet, beredskap  

Forbedret omdømme  Kunder, eierne, ansatte  

Økt attraktivitet  Ansatte, leverandører, behandlingsanlegg, samarbeidspartnere m.fl.   

For miljøet 

• Innfri og videreutvikle miljøambisjonene til kundene og eierne. 

• Oppfylle miljøkrav og målsetninger fra myndigheter. 

• Ta i bruk ny teknologi for å oppnå miljøgevinster. 

 

For kundene 

• Økt kvalitet gjennom mer robuste 

fagmiljø og moderne hjelpemidler. 

• Stordriftsfordeler som vil komme 

kundene til gode gjennom en begrenset 

økning i avfallsgebyret. 

 

For eierne 

• En avfallstjeneste som ligger under 

landsgjennomsnittet på gebyrnivå, og er 

bedre på kvalitet. Vinn-vinn for både 

kunder og miljøet. 

• Sørger for at eierkommunene har et 

avfallsselskap som andre vil samarbeide 

med, slike at man oppnår beste praksis i 

større regioner. 

• Være en effektiv og rasjonell organisasjon, 

som driver med kontinuerlig forbedring, 

slik at abonnentene ikke har et høyere 

gebyr enn nødvendig. 

 

For ansatte 

• Et større kompetansemiljø som gjør at 

man kan tiltrekke seg og beholde 

kompetente medarbeidere. 

• Bedre kompetanse innen forskjellige 

deler av avfallsbransjen, samtidig som 

man har lokal forankring. 

For regionen – området alle eierkommunene 

dekker 

• Styrke regionens konkurransekraft. 

• En sterk, lokal aktør som leverer god 

kvalitet. 

• God lokalkunnskap og nærhet til kundene. 
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1.5 Potensiale for synergieffekter og stordriftsfordeler 

I et nytt selskap vil det være potensiale for synergieffekter og stordriftsfordeler kontra dagens 

organisering. Her er en oversikt over de viktigste områdene.  

Område: Stordriftsfordel: 

Organisasjon Færre dublerte funksjoner i selskapene og kommunene 

Drift Effektivisering av drift og forbedrede renovasjonsløsninger 

Trenger ikke ta hensyn til kommunegrenser 

Bedre logistikk - høyere fyllingsgrad under transport, bedre utnyttelse av 

ruter 

Mulighet for hospitering på tvers av lokasjoner, noe som bidrar til 

kunnskapsoverføring mellom gjenvinningsstasjoner 

Utvikling Slipper utvikling av dublerte og mangedublerte systemer og teknologier 

Innkjøp Større innkjøp som gir bedre avtaler 

IKT Lavere lisenskostnader der hvor det er per program (mindre der det er per 

lisens) 

Kommunikasjon Lik informasjon kan sendes ut til flere, men blir bare laget en gang 

Materialgjenvinning Økt materialgjenvinning til en lavere pris da store investeringer kan gjøres i 

fellesskap 

Større ressurser gjør det mulig å være i forkant av utviklingen og tilby nye 

gjenvinningsløsninger tidligere 
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2 ARBEIDETS FORM 

Etter at intensjonsavtalen ble signert 27.08.2018 ble det konstituert en styringsgruppe bestående av: 

• Representantskapsledere for de to selskapene 

• Styreledere 

• Nestleder i styrene  

• Daglig ledere 

• Kommunalsjef i Kristiansund kommune 

• Tillitsvalgt Fagforbundet fra HAMOS 

• Plasstillitsvalgt Fagforbundet fra NIR-kommunene 

• Tillitsvalgt NITO fra NIR 

På nyåret 2019 kom det også med: 

• Hovedverneombud i Kristiansund kommune 

• Hovedtillitsvalgt Fagforbundet fra Kristiansund kommune  

• Hovedverneombud i HAMOS 

• Plassverneombud i HAMOS 

Etter Envinas tiltreden til intensjonsavtalen i april 2019 kom det også til representanter derfra. Disse er: 

• Daglig leder i Envina 

• Styreleder i Envina 

• Representantskapsleder i Envina 

• Tillitsvalgt i Fagforbundet i Envina 

 

Fra da av utgjorde styringsgruppa totalt 20 personer. 

Første styringsgruppemøte ble holdt 27.08.18. Her ble det gitt fullmakt til de daglige lederne i selskapene 

å utrede og arbeide med hvordan det nye selskapet skal se ut. Det ble avgjort at de skulle beskrive seks 

hovedområder av organisasjonen: organisering og ledelse, avfallsløsninger og driftsform, kvalitet- og 

utviklingsarbeid, kommunikasjon og kundeservice, anskaffelser og kontraktsoppfølging, og eierskap og 

eierstyring. I dette arbeidet ble det involvert medarbeidere i organisasjonene som har disse områdene 

som sine daglige virker. Disse seks gruppene er omtalt som arbeidsgruppene. Mandatet til 

arbeidsgruppene var å bruke sin kjennskap til organisasjonene og dagens modeller, for å anskueliggjøre 

hvordan den nye organisasjonen burde se ut, basert på erfaring og trender i bransjen og i verden forøvrig.   

Denne rapporten er en oppsummering av det styringsgruppa og arbeidsgruppene har diskutert. Sammen 

har det kommet fram en anbefaling til hvordan det nye selskapet bør organiseres og vist gevinster ved en 

slik organisering. Tilslutt følger en oppsamling av ulike risikoområder som arbeidet har identifisert. 

Arbeidsgruppenes arbeid og forslag har fungert som et diskusjonsunderlag for styringsgruppa, og de har 

samlet kommet fram til denne rapporten.  
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3 OPPSUMMERING AV ANBEFALING 
I løpet av utredningen har det kommet klart frem at det er fordelaktig for både kunder, miljøet, ansatte, 

eiere og regionen at NIR, HAMOS og Envina og deres eierkommuner danner et nytt, felles selskap. Det nye 

selskapet skal legge opp driften slik at det blir det ledende renovasjonsselskapet i landet. Dette skal kunne 

sees igjen i kundetilfredshet, materialgjenvinningsgrad og renovasjonsgebyr. For å nå disse målsetningene 

skal selskapet fokusere på å ha god organisering, drift, utvikling, kommunikasjon, innkjøp og eierstyring.  

Anbefalingen fra styringsgruppa er at det dannes et felles selskap, ReMidt IKS, som får totalansvaret for 

eierkommunenes lovpålagte forplikter med renovasjon og tømming av slamavskillere. Selskapet 

organiseres som et interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskaper, da dette er en god 

balansegang mellom selskapets utviklingsbehov og politikernes styring. Selskapet tildeles enerett på 

håndtering av husholdningsavfall og delegeres begrenset forvaltningsmyndighet.  

Det nye selskapet vil kunne utvikle og standardisere tjenestene i hele området. Dette gjøres gjennom å ha 

kunden i fokus, samtidig som man vil dra nytte av stordriftsfordeler. Det skal bygges videre på styrkene i 

dagens selskaper. Oppgaver som i dag utføres i egenregi skal fortsatt utføres i egenregi eller utvidet 

egenregi. Selskapet skal ha en desentralisert struktur, som innebærer at ansvar for enkelte oppgaver blir 

ivaretatt ved dedikerte avdelingskontor. En slik administrativ organisering forutsetter felles IT-plattform. 

I driften av selskapet skal det arbeides med økt tilgjengelighet for kundene på tjenestene selskapet tilbyr. 

For de ansatte skal det fokuseres mer på HMS, og selskapet skal satse på ny teknologi. 

For selskapet vil økt tilgjengelighet på tjenester, holdningsskapende arbeid og kundeservice være viktige 

grunnpilarer. Selskapet skal være til for kundene i eierkommunene, og ha en tydelig profil i området.  

For å bli et ledende renovasjonsselskap er kvalitet- og utviklingsarbeid avgjørende. Dette vil være 

nødvendig for å bevege selskapet mot framtida. Ved å samle alle eierkommunene i ett selskap vil man 

kunne muliggjøre dette raskere, da man i fellesskap vil ha større ressurser enn hver kommune alene. For å 

sikre kvalitet og miljømessighet i alle ledd skal selskapet ISO-sertifiseres. 

Selskapet vil kjøpe inn mange tjenester, og dette skal gjøres på en god måte. Et større fellesskap vil ha 

bedre mulighet for å profesjonalisere innkjøpsprosessene. Som et IKS skal selskapet ta særlig ansvar i 

disse prosessene for å bedre miljø og sosiale forhold.  

Selskapet ønsker bevisste eiere, og det er derfor vesentlig at hver kommune har en eierstrategi for 

selskapet. Dette er spesielt viktig i forhold til rolle- og forventningsavklaringer med selskapet. Selskapet 

skal legge til rette for at eierne skal kunne utøve en god eierstyring. ReMidt skal også ha en klar 

eierstrategi overfor sine datterselskaper.  

Påfølgende side viser en punktvis oppsummering av hva styringsgruppa anbefaler som hovedelementer 

inn i det nye selskapet. I beskrivelsen av hvert av arbeidsområdene er dette mer detaljert beskrevet.  
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Arbeidsområde Selskapet skal 

Organisering og ledelse … organiseres etter lov om interkommunale selskaper 
… ha en desentralisert struktur 
… fortsette å utføre de tjenestene som i dag utføres i 
egenregi. Ingen ansatte skal miste jobben som følge av 
omorganiseringen 
 

Avfallsløsninger og driftsform … ha totalansvaret for eierkommunenes plikter innen 
renovasjon og tømming av slamsavskillere 
… ha likt tjenestetilbud til alle innbyggerne i området 
… oppfylle stordriftsfordeler innen planlegging og drift 
… være en god arbeidsgiver som er opptatt av de ansattes 
forhold og utviklingsmuligheter 
… teste og ta i bruk ny teknologi i drift 
 

Kvalitet- og utviklingsarbeid … være ledende på kvalitet- og utviklingsarbeid i bransjen 
… ha skybasert IKT som muliggjører for desentralisert 
organisering 
… ISO-sertifiseres 
 

Kommunikasjon og kundeservice … ha god kundeservice 
… være tilgjengelig og troverdig i sin kommunikasjon mot 
kundene 
… ha tilbud om undervisning i klasserom og bedriftsbesøk 
… være spesielt gode på kundeservice 
… bygge en sterk merkevare og et godt omdømme 
… være en tilrettelegger for holdningsskapende arbeid 
 

Anskaffelser og kontraktsoppføling … bli en mer profesjonell innkjøper 
… kjøpe tjenester der det ikke er formålstjenlig å utføre dem i 
egenregi 
… legge til rette for små og mellomstore bedrifter 
… bidra til innovasjon og utvikling gjennom anskaffelser 
… ha fokus på sosiale forhold, miljø- og kvalitetsmål i sine 
anskaffelser 
… bli bedre på oppfølging av inngåtte kontrakter 
 

Eierskap og eierstyring … legge til rette for at eierne skal komme med føringer og 
forventninger til selskapet 
… ha en klar eierstrategi overfor datterselskaper 
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4 ORGAN I SERI N G OG LEDE LSE

Overordnet formål for organisering og ledelse:
ReMidtskal bygges og tuftes på den kompetanse og det verdigrunnlagetsom allerede finnes i de

samarbeidende selskapene.

Hovedaktivitet:

Etablere et nytt,innovativt, framtidsrettet og kostnadseffektivt miljøselskap.

4.1 Gevinster

4.2 Beskrivelse av organisering og ledelse i selskapet

Det meste av informasjonen om selskapet fremgår av Selskapsavtalen som vedlagt. Punktene under er en

utdyping av hvilke avveiinger som er tatt underveis i diskusjonene.

Selskapet Selskapsform
o Ved organiseringsom interkommunalt selskap har selskapet nok

autonomi til å arbeide for å oppfylle materialgjenvinningsmålene,
samtidig som organisasjonsformen sørger for demokratisk styring
av selskapet gjennom representantskapet. Det er den
selskapsformen som tilrettelegger for best eierstyring.

o Mer demokratisk styringi et IKSenn i et AS.
Konklusjon: Selskapet forankres i lov om interkommunale selskaper, som
avtalt i intensjonsavtalen.

Styresammensetning
Det nedfelles i selskapsavtalen at det skal være 7 styremedlemmer, herav 2
ansattevalgte. Det er viktig med et handlekraftig styre, og det fordrer at
det ikke er for mange representanter. For videre utgreing, se vurdering i
«Notat fra Advokat Hanne S. Torkelsen 29.02.19», side 12-13. Instruks til
valgkomitéen utarbeides for å sikre kompetanse oggeografisk spredning.
Se vedlagt utkast til instruksfor valgkomiteen.

For miljøet

• Større potensiale
for å bedre miljøet
over et større
område

•Bedre
forutsetninger for
å nå miljøkravene

For kundene

•Et nytt selskap vil
gi en helhetlig
tjeneste til
kundene både
hjemme og på
hytta

For eierne

•Stordriftsfordeler
•Fordeler risiko ved
investeringer
mellom flere eiere

•Mer robuste
funksjoner, som
ikke blir like
sårbare og
avhengig av
enkeltpersoner

For ansatte

•Større fagmiljø
•Forbedret
rekruttering

For regionen

•Et handlekraftig
avfallsselskap som
setter regionen på
kartet i bransjen

•Bidra til en
bærekraftig og
attraktiv region
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Eierfordeling 
 

Deltakernes eier- og ansvarsandel 
Ved oppstart vil eierandelene i selskapet være som følger:  

Aure kommune      2,8 % 
Averøy kommune      4,6 % 

Frøya kommune      3,9 % 
Heim kommune      4,8 % 
Hitra kommune      3,9 % 

Kristiansund kommune    18,9 % 
Melhus kommune    12,8 % 

Midtre Gauldal kommune      4,8 % 
Oppdal kommune      5,4 % 

  Orkland kommune    14,0 % 
Rennebu kommune      1,9 % 

Rindal kommune      1,6 % 
Smøla kommune      1,7 % 
Skaun kommune      6,4 % 

Sunndal kommune      5,5 % 
Surnadal kommune      4,6 % 
Tingvoll kommune      2,4 % 

 

Eierandelen er foreslått justert etter hvert kommune- og 
fylkestingsvalg. Dette sørger for at hver kommune har likt 
ansvar per innbygger. En annen form er å bare justere ved 
inntreden og uttreden av kommuner. Dette kan derimot slå 
uheldig ut hvis noen kommuner har veldig vekst eller nedgang.  

Konklusjon: Eierandelen fastsettes etter folketallet i 
deltakerkommunene og justeres ved årsskiftet etter hvert kommune- 
og fylkestingsvalg.  
 
Representantskapet og dets sammensetning: 

Selskapets representantskap skal være sammensatt med 
minimum én representant fra hver av eierkommunene jfr. IKS-
loven § 6. For hver representant skal det være to personlige 
vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Dette for å sørge for 
at det alltid møter en representant fra hver kommune. 

 
Medlemmene av representantskapet har stemme etter sin 
kommunes eierandel i selskapet. Alternativt kan store 
kommuner ha flere representanter, mens små har en, og hver 
representant har en stemme. Siden selskapet vil få et tosifret 
antall eiere, er det ønskelig at hver av eierne bli enige i sine 
respektive kommuner før sakene behandles i 
representantskapet. Det anbefales derfor at 
representantskapet stemmer etter eierandel. 

Konklusjon: Det stemmes etter eierandel i representantskapet. 
 
Ved oppstart skal det være avtalt en verdsettelse av eiendelene til alle 
eieren, slik at kommunene bidrar likt etter folketall. Se for øvrig 
dokument om Konsernstruktur, verdivurdering og eierandeler. 

 
Ansattemedvirkning 
 

Styrerepresentasjon: 
Viser til § 10 i Lov om interkommunale selskaper som fastsetter de 
ansattes rett til representasjon i styret. Krav til minimum 2 
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ansattevalgte med personlige varamedlemmer, hvis virksomheten 
har over 50 ansatte. 
 

Arbeidsmiljøutvalg: 
Viser til arbeidsmiljølovens § 7-1, alle virksomheter med minst 50 
ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg. 
 
Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange 
representanter. Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør 
være representert. Utvalget skal ha minimum fire medlemmer. 
Bedriftshelsetjeneste skal være representert i utvalget. 
Bedriftshelsetjenesten skal være et rådgivende og uavhengig organ, 
og representere både arbeidsgiver og arbeidstakersiden. 
Bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett. 

 
Vernetjenesten: 

Det er viktig for selskapet å ha en fungerende vernetjeneste i alle 
ledd i organisasjonen. Dette skal gjøres ved å bygge videre på det 
beste av vernetjenesten i selskapene og kommunene i dag. 

 
Forvaltningsoppgaver Det foreslås å delegere avgrenset forvaltningsmyndighet til selskapet. 

Kommunens myndighet etter lokale renovasjons- og slamforskrifter 
delegeres til selskapet, med unntak av kommunestyrets myndighet om 
fastsetting av gebyrer. Dette for å sikre likebehandling av kunder i hele 
selskapets område. Det er også viktig for selskapet å ha kontroll over 
abonnementsregister for en mest mulig effektiv tjeneste. 

 
Enkeltvedtak som fattes i medhold av delegert myndighet, kan påklages 
etter forvaltningslovens bestemmelser. Dette betinger et eget 
klageorgan, fordi innbyggerne kan oppleve ulik behandling av like saker 
hvis en velger en modell med lokale klagenemder. Derfor foreslås det å 
ha egen klagenemd i selskapet.  
 
Konklusjon: Forvaltningsmyndighet delegeres til selskapet som også har 
sin egen klagenemd. 
 

Daglig ledelse og 
administrativ 
organisering 

Styret i det nye selskapet rekrutterer og ansetter daglig leder. 
 

Føringer for den administrative organiseringen utarbeides. Ingen 
ansatte skal miste jobben som følge av dannelsen av ReMidt, hverken i 
dagens selskaper eller i kommunene. Oppmøteplassen for de ansatte vil 
være lik som i dag. Dannelsen av ReMidt er en 
virksomhetsoverdragelse, noe som er regulert av arbeidsmiljøloven 
kapittel 16.  
 
Selskapets arbeidsgiverorganisasjon vil være KS Bedrift. 
 
Heltidsstillinger i NIR-kommuner overføres som hovedregel til 
selskapet. For deltidsstillinger diskuteres det med hver kommune hva 
som er hensiktsmessig. Noen steder vil det være aktuelt å kjøpe 
stillingsprosenter av kommunene.  
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Selskapets administrasjon vil være fordelt på minst tre lokasjoner, 
Kristiansund, Melhus og Orkanger.  

o En desentralisert administrasjon forutsetter felles IT-plattform 
m.m.  

 
Driftsorganisasjonen vil organiseres slik at tjenestetilbudet til 
innbyggerne kan videreutvikles på en effektiv måte, både for de ansatte 
og kundene. 

o Ved fordeling av framtidige oppgaver skal det vektlegges og 
bygges videre på de forskjellige styrkene som allerede finnes i 
de tre selskapene og kommunene. 

 
Lønns- og arbeidsvilkår  

o Selskapets ansatte på ulike lokasjoner skal ha like vilkår.  
o Lønns- og arbeidsvilkår harmoniseres slik at unødvendige 

forskjeller mellom kommunene og selskapet unngås. 
o Tariffavtalen til ReMidt vil være «Hovedtariffavtalen for 

konkurranseutsatte bedrifter». Ansatte som overføres fra 
kommune til selskapet vil derfor få en ny tariffavtale.  

 
Selskapet skal ha lærlinger til enhver tid, innen blant annet 
transportfagene, gjenvinningsfaget og kontorfaget. 
 
Selskapet skal gå foran med godt eksempel når det gjelder godt og 
inkluderende arbeidsmiljø i egne organisasjon. Det skal spesielt legges 
til rette for ulike arbeidsmarkedstiltak, blant annet gjennom egne 
samarbeidsavtaler med vekstbedrifter.  
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5 AVFALLSLØSN I N GER OG DRI FTSFORM

Overordnet formål for avfallsløsninger og driftsform:

Selskapetskal ivareta eierkommunenes samlede ansvar innen avfallssektoren.

Hovedaktivitet:

Selskapet skal være et fullintegrert selskap, som leverer alle tjenestene til innbyggeren knyttet til

renovasjon.

5.1 Gevinster

5.2 Beskrivelse av avfallsløsninger og driftsform i selskapet

Premisser for avfallsløsninger og driftsform som lagt i intensjonsavtale
Ivaretar eierkommunenes lovpålagte forpliktelser innen avfallssektoren:

• Helintegrert selskap med delegert forvaltningsmyndighet og kontroll på hele verdikjeden.
• Tjenester som utføres med egne ansatte skal videreføres i egenregi eller utvidet egenregi.
• Sette ut på anbud der det er formålstjenligog det eksisterer et fungerende marked.

Ivareta selskapenes og kommunenes løpende avtaler og forpliktelser i avfallssektoren.

Føringer for driftsmodell

Likt tjenestetilbud til abonnentene i alle eierkommunene
Understøtte eiernes klima-og miljøtiltak, samt gjøre tiltak i egen drift

Nå nye nasjonalekravtil materialgjenvinning
Utstrakt bruk av teknologi, slik at det kan bidra til optimal drift

Etter Forurensningsloven skal det være en differensiertgebyrmodell som stimulerer til ønsket adferd

For miljøet

•Distribusjon av
beste praksis over
et større
geografisk område,
med større
avfallsmengder

•Når materialgjen-
vinningsmålet
raskere med større
avfallsmengder og
mer kompetanse

For kundene

•Økt kompetanse i
kundeservice

•Økt tilgjengelighet
av tjenestetilbudet

•Lavere kostnader
for samme
tjeneste

•Standardisering av
ordninger

For eierne

•Kvalitetsforbedr-
inger, samt
stordrifts-fordeler,
slik at de totale
tjenestene blir
bedre per
gebyrkrone

•Profesjonell
organisasjon i alle
ledd

For ansatte

•Et større
kompetansemiljø
innen avfallsfagene

•Mer interessante
arbeidsoppgaver

•Motiverende å
arbeide for et
selskap som vil
være best i klassen

For regionen

• Fungerende
avfallsmarked i
regionen

•Næringslivet tilbys
gode løsninger

•Skape nye og
opprettholde
lokale
arbeidsplasser
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Henteordninger Organiseringen av henteordninger skal gjøres på en logistikkmessig optimal måte.  
o Det skal tas i bruk elektronisk henteregistrering. 
o Logistikk-kompetanse skal bygges internt, slik at den kan forbedres 

kontinuerlig uten begrensende kontrakter. 
o Legge til rette for mer nabodeling, slik at man får færre dunker, med mer 

avfall i hver. 
Samordning og lik praktisering av renovasjonsforskriften skal være et fokusområde. 
Arbeide for bedre HMS for ansatte som arbeider med henteordninger. 

Henteordning for husholdning – bestrebe like god eller bedre servicegrad som i dag. 
Henteordning skal innebefatte lovpålagte og ønskede fraksjoner, som f. eks: 

o Papp- og papir 
o Glass- og metallemballasje 
o Plastemballasje 
o Matavfall  
o Restavfall 

Henteordning for hytter i tettbebygde strøk vil ha tilsvarende fraksjoner, men annen 
tømmefrekvens enn husholdning. 
For andre hytter er det returpunkt med full kildesortering. 
Avfallstaxi skal tilbys i hele området. 

Gjenvinningsstasjon Minimum en gjenvinningsstasjon i hver kommune som hovedregel. 
Tilrettelegge for økt tilgjengelighet for både husholdning, fritid og næring: 

o Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner 
o Lengre åpningstider 
o Utrede selvbetjente gjenvinningsstasjoner for optimal drift og bedre service 

Jobbe med kontinuerlig forbedring på alle gjenvinningsstasjoner: 
o Optimalisere bemanning 
o Organisere stasjonene for høyest mulig materialgjenvinningsgrad  
o Finne gode måter å skille husholdnings- og næringskunder på 

Praktisere fri levering på gjenvinningsstasjoner for husholdningskunder: 
o Videre kan det være aktuelt å utrede registrering av leverte mengder fra 

hver enkelt kunde, men det fordrer at man finner et enkelt system for 
registrering, slik at kost/nytte blir optimalisert.  

Legge til rette for gode løsninger for ombruk: 
o Utrede døgnåpne løsninger for ombruk 
o Finne gode måter å måle ombruk på 

Omlasting Sikre optimale omlastingsløsninger for både økonomi og miljø, slik at 
stordriftsfordeler oppnås: 

o Forbedre ruteplanlegging 
o Legge til rette for komprimering der det er hensiktsmessig 

Behandling Utrede mulighet for sentral ettersortering av grovavfall for høyere 
materialgjenvinningsgrad. 
Jobbe for kontinuerlig forbedrede nedstrømsløsninger. 
Sette miljø foran økonomi der det gir høy miljøgevinst. 

  

Side 17 av 64



Side 16av 24

6 KVALI TETS- OG U TVI KLI N GSARBEI D

Overordnet formål for kvalitets-og utviklingsarbeid:

Selskapetskal være blant de ledene selskapene på kvalitet-og utviklingsarbeid

Hovedaktivitet:

For å møte eiernes og kundenes framtidige forventninger skal selskapet ha fokus på kvalitet-og

utviklingsarbeid

6.1 Gevinster

6.2 Beskrivelse av kvalitets- og utviklingsarbeid i selskapet

ReMidtskal være i forkant av bransjen. Selskapet skal være med på å utvikle beste praksis (BAP). Dette
skal utføres internt i organisasjonen og i samarbeid med andre.
Arbeidet som utføres skal gagne kvaliteten, miljøet, HMSog økonomi, helst flere av disse.

Område: Beskrivelse:
IKT Det nye selskapet må ha en felles IT-infrastruktur. Dette er heltavgjørende.

Denne må være skybasert, slik at man kan jobbe distribuert på flere lokasjoner.
Må gi mulighet for standardiserte integrasjoner, uten bindinger til
fagsystemleverandører.

Integrert datainnsamling:
o Slik at det kan lages gode nøkkeltall
o Slik at fagsystem kan utveksle informasjon

Ta i bruk mest mulig hyllevare innen IT, som flere leverandører tilbyr, for
fleksibilitet.
Bruk av fagsystem etter beste felles praksis.
Felles intranett for kommunikasjon og selskapskultur i sky.
Elektronisk ruteregistrering.

Kvalitet Selskapet skal ha et felles sett med rutiner og prosedyrer.

For miljøet

•Fremoverlente
løsninger som gir
høyere
materialgjenvinni
ngsgrad

For kundene

• En moderne
renovasjons-
tjeneste med
kundevennlige
løsninger

For eierne

•God utnyttelse av
gebyret

•Et renovasjons-
selskap rigget for
framtiden

•Et grundig
kvalitetsarbeid
med fokus på
prosedyrer og
rutiner vil kunne
hindre kostbar
feilretting

For ansatte

•Følelse av å jobbe
i et moderne
miljøselskap

•Utvikling av
arbeidsprosesser
for bedret
arbeidsmiljø,
både psykososialt
og fysisk

For regionen

• En pådriver og
mulig samarbeids-
partner for andre
aktører i regionen
når det gjelder
utvikling
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Selskapet skal arbeide med kontinuerlig forbedring i hele organisasjonen på drift, 
kvalitet, miljø og HMS. 
Den kontinuerlige forbedringen skal følges opp med dynamiske nøkkeltall basert 
på data fra drift og økonomi. 
Selskapet skal ISO-sertifiseres etter ISO9001 og ISO14001, samtidig som det skal 
jobbes med å sertifiseres etter ISO45001.  
Miljø-og kvalitetssystem skal innføres i hele organisasjonen. 

Utvikling/prosjekt Selskapet skal være et innovativt miljøselskap, som tar i bruk ny teknologi når 
dette fører til kvalitet- eller produksjonsforbedringer: 

o Automatisere og digitalisere flest mulig av manuelle prosesser. 
o Arbeide for flest mulig selvbetjeningsløsninger, som oppleves som enkle 

for kundene. 
Søke samarbeid og finansiering for utviklingsprosjekter og kompetanseutvikling 
Ha piloteringer i noen deler av selskapet på utviklingsprosjekter, for å deretter 
spre det i organisasjonen. 
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7 KOM M U N I KASJON OG KU N DESERVI CE

Overordnet formål for selskapets kommunikasjon og kundeservice:

ReMidtskal være spesielt god på kommunikasjon med innbyggeren og på tjenestekvalitet.

Hovedaktivitet:

Kommunikasjonskanalene skal være lett tilgjengelig og gi pålitelig og troverdig informasjon om selskapets

ulike tjenester. Selskapet skal kjennetegnes ved høy grad av kundeservice og gode,selvbetjente løsninger.

7.1 Gevinster

7.2 Beskrivelse av kommunikasjon og kundeservice i
selskapet

Basert på erfaringer fra de tre selskapene i dag, er det god grunn til å tro at et større selskap vil gi flere

positive ringvirkningernår det gjelder kommunikasjon og kundeservice.

Område: Beskrivelse:
Kommunikasjon og
kundeservice 24/7

o Kommunikasjonen med innbyggerne skal gjøres med utgangspunkt i digitale
plattformer. Selskapet skal etterstrebe troverdighet, tilgjengelighet, åpenhet
og tydelighet.

o Chatrobot skal benyttes til å besvare spørsmål utenfor kontortid. Roboten
jobber med utgangspunkt i selskapets informasjon på egne nettsider.

o Selvbetjente løsninger for innbyggerne. I dette ligger blant annet å bygge
opp «Min side» som informasjonskanal i størst mulig grad.

o Ta i bruk digital postkasse (eks. DigiPost, SvarUt) som det foretrukne
alternativetved brevutsendelse, men være behjelpelig for kunder som ikke
er digitale.

o Utvikle en brukerportal, en «Min side», som skal være oversiktlig og lett å
finne frem på. Her vil detvære mulig å ha oversikt over abonnementet, samt
at det skal legges opp til skjema for søknader, spørsmål og tilbakemelding.

o Utvikle kunde-app med funksjonalitet for varsling av tømmekalender,
pushvarsling og annen relevant informasjon. Ses i sammenheng med
utvikling av «Min side».

For miljøet

•Mer
holdningsskapende
arbeid vil gi bedre
kildesortering

•Stordriftsfordeler gir
mulighet for bedre
tjenester med mer
materialgjenvinning

•Flere digitale
tjenester gir mindre
papirforbruk

For kundene

•Bedre kundeservice
24/7

•Flere selvbetjente
løsninger

•Bedre tilgjengelighet

For eierne

•Mer fornøyde og
opplyste innbyggere

•Lik pris for lik tjeneste
uanhengig av hvilken
kommune eierne
representerer

•Økonomiske
besparelser som følge
av digitalisering og
stordriftsfordeler,
kommunikasjons-
materiale må lages
bare en gang.

For ansatte

•Mer kompetanse på
kundebehandling

•Del av et større
arbeidsmiljø med mer
kompetanse

•Mulighet for å gå mer
i dybden

•Flere hender og
hoder å fordele
arbeidet på gir større
samlet kapasitet

For regionen

•En tydeligere stemme
regionalt og nasjonalt
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Holdningsskapende 
arbeid 
 

o Bygge opp et godt pedagogisk opplegg til bruk i skoler. Opplegget skal være 
basert på kompetansemålene i læreplanverket. Skoler skal ha tilbud om 
både undervisningstilbud i klasserommet og bedriftsbesøk ved den lokale 
gjenvinningsstasjonen. 

o  Nettsider og sosiale medier skal være prioritert kommunikasjonskanal i det 

holdningsskapende arbeidet rettet mot innbyggerne. 

o Selskapet skal fungere som en koordinator og motivator for frivillige krefter 

som arbeider mot forsøpling. 

 

Kundeservice og 
kundesenter 
 

o Kunden skal få svar på sin henvendelse fra kompetente og serviceorienterte 
medarbeidere. Selskapet skal prioritere korte svarfrister uansett 
kommunikasjonsplattform. Kunder som ønsker personlig kontakt fremfor 
selvbetjente løsninger, skal få det. 

o Det skal utarbeides en standard for kundeservice og -behandling som ligger 
til grunn for alle henvendelser fra kunder. 

o  Ansatte med daglig arbeid i driftsavdelinger skal gjennomføre intern 
skolering i behandling av kunder. Alle besøkende ved gjenvinningsstasjoner 
skal forlate området med et positivt inntrykk. 

Merkevare- og 
omdømmebygging 
 

o Det skal gjennomføres regelmessige kundeundersøkelser som en del av 
selskapets kontinuerlige forbedringsarbeid. Tilbakemeldinger fra 
innbyggerne skal tas hensyn til i arbeidet med å gjøre det lett for kundene å 
utføre ønskede handlinger. 

o  Selskapet skal delta i og hevde seg blant de beste i nasjonale 
kundetilfredshetsmålinger. 

o  Selskapet skal være en tydelig stemme i bransjen, både regionalt og 
nasjonalt. 

o  Selskapet skal være en synlig og en tydelig aktør i lokale og regionale 
medier. 

o  Det er vesentlig at ansatte føler identitet og eierskap i selskapet. 
Omdømmebygging foregår døgnet rundt. 

o  Merkevaren (navn og visuelt uttrykk) som det nye selskapet representerer 
skal være kjent for innbyggerne. 
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8 AN SKAFFELSER OG KON TRAKTSOPPFØLGI N G

Overordnet formål anskaffelser og kontraktsoppfølging:

ReMidtskal stille tydelige krav ved innkjøp og følge opp leveransene.

Hovedaktivitet:

Selskapet skal bestrebe seg alltid på å gjøre gode anskaffelser og følge oppinngåtte kontrakter.

8.1 Gevinster

8.2 Beskrivelse av anskaffelser og kontraktsoppfølging i
selskapet
Et nytt og større selskap vil kunne føre til en profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen. Dette er et ønske

fra både dagens selskaper og kommuner, da det settes stadig større krav til mer effektive og

samfunnsansvarlige innkjøp.

• Innkjøp av eksterne tjenester og produkter skal gjøres når detikke er formålstjenlig å utføre det i
egenregi.

• Mer dedikerte ressurser til anskaffelser og kontraktsoppfølging for en mer profesjonalisert
funksjon.

• Arbeide fram en systematikk for prosessen, fra anbud, kontraktsinngåelse, kontraktsoppfølging
og evaluering.

• Bidra til utvikling av offentlig anskaffelser, for mer samfunnsansvar, miljøansvar og økonomi:
o Alene og i samarbeid med FoU-miljø og andre selskap

Område: Beskrivelse:
Anskaffelser o Selskapetskal være en kompetent bestiller som vekter pris, kvalitet-og

miljøaspekter, og som legger til rette for innovasjon i anskaffelsene.
o Potensial for å forenkle, forbedre og effektivisere offentlige anskaffelser

gjennom digitalisering skal utnyttes.
o Selskapet skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig

effektiv ressursbruk basert på forretningsmessighet og likebehandling.

For miljøet

• Utarbeide
kompetanse på
innkjøp som
fokuserer på
miljøaspekter

• Kan prøve ut nye
miljøvennlige
løsninger i deler av
selskapet

For kundene
•Innkjøp som har fokus

på miljø, effektivitet,
kvalitet og lokalt
næringsliv bidrar til
en god avfallstjeneste
og et godt nærmiljø

For eierne

• Stordriftsfordeler i et
større selskap

•Sammen blir vi en
sterkere stemme i
forhold til
leverandører og
samarbeidspartnere
som Sesammen

•Større på
spesialkontrakter,
f.eks farlig avfall

For ansatte

• Det vil bli et større
fagmiljø innen
anskaffelser og
kontraktsoppfølging.
Noen kan ha dette
som hovedoppgave

For regionen

•En kompetent
innkjøper som bidrar
til at små og
mellomstore
bedrifter får økt
konkurransekraft

•Mer ryddige
kontrakter for
kontraktspartnere i
regionen



Side 21 av 24 

 

o Selskapet skal utarbeide oversiktlige og enkle anbudsdokumenter. 
Anbudsdokumenter skal forenkles ved å skille mellom generelle krav og 
beskrivelser unike for den enkelte konkurranse. 

o Drift og innkjøp skal ha et godt samarbeid, slik at innkjøpene er gode i drift.  
o Det skal etableres standarder for vekting av tildelingskriterier, aktuelle krav 

til økonomi, miljø, sertifiseringer osv.  
o Selskapet skal søke samarbeid om anskaffelser for ytterligere å effektivisere 

ressursbruken. 
o Sluttførte innkjøp skal evalueres for kontinuerlig å forbedre innkjøpene og 

prosessen.  
 

.Kontraktsoppfølging o Videreutvikle rutiner og retningslinjer for god kontraktoppfølging og 
fakturahåndtering (prisjustering, indekser, fakturagrunnlag).  

o Lage systematikk i kontraktsoppføling som legger til rette for automasjon 
slik at oppfølging blir mindre ressurskrevende.  

o Inngåtte avtaler må operasjonaliseres ved at kontraktens vilkår innarbeides 
i virksomhetens rutiner og prosedyrer.  

o Under/etter kontraktsinngåelse skal det utarbeides en oppfølgingsplan der 
behovet for driftsmøter, kontroller, revisjoner osv. vurderes og ansvar for 
oppfølging fordeles. 

o Tydelige kontrakter som har gjennomførbare sanksjonsmuligheter. 
 

Miljø- og 
samfunnsansvar 

o ReMidt skal ha vilje og oppdatert kunnskap til å ta ansvar ut over selve 
avfallshåndteringen. Selskapet skal være en aktiv pådriver ovenfor 
leverandører og produsenter til kontinuerlig å redusere miljøbelastningen 
ved anskaffelsene og ta et utvidet samfunnsansvar. Det vil si at miljøansvar 
skal vektes. 

o Selskapet skal stille krav til og følge opp vilkårene og arbeidsmiljøet til de 
ansatte som jobber for underleverandørene. Sosial dumping skal 
forebygges. 

o Selskapet skal sørge for å utarbeide anbud slik at lokale, kompetente 
tilbydere også kan levere tilbud. Dette for å stimulere det lokale 
næringslivet i regionen. 
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9 EI ERSKAP OG EI ERSTYR I N G

Overordnet formål for selskapets eierskap og eierstyring:

Eierkommunene og selskapetskal ha en eierstrategi som sikrer betryggende eierstyring i deltakende

selskaper.

Hovedaktivitet:

Eierstyring er viktig for å kombinere innbyggernes behov og samfunnets verdier med effektivitet og

lønnsomhet.

9.1 Gevinster

9.2 Beskrivelse av eierstrategi og eierstyring i selskapet

Det er viktig for ReMidtat eierne har en eierstrategi for selskapet. Denne bør inneholde eiernes formål

med selskapet, selskapets mandat og handlingsrom, føringer og forventninger, samtretningslinjer for

styringsmekanismer og styringsdialog.

Eierstrategi o Selskapeter opprettet for å ivareta samfunnsansvaret og for å levere de
grunnleggende tjenester til innbyggerne innenfor tjenestene avfall og
gjenvinning, samt tømming av slamavskillere.

o Eierkommunene bør ha en åpen og klart uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i
ReMidt IKS.

o Kommunens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for
en bærekraftig og langsiktig verdiskaping til det beste for eierne, ansatte og
samfunnet for øvrig. Selv om virksomheten er lagt ut i et selskap, har
kommunestyret det overordnede ansvaret. Der er derfor viktig å opprettholde
god folkevalgt styring.

o For å underbygge vedtektene og regulere styringen vil det være hensiktsmessig å
utarbeide andre styringsdokumenter. Disse er ikke lovfestet, men er med på å
sikre bevisst eierstyring og å tilstrebe åpenhet og gjennomsiktighet i den
kommunale tjenesteproduksjonen.

For miljøet

• Kan ansvarliggjøre
eierne for
miljøpåvirkning
gjennom
eierstrategi

• Kan ta et utvidet
samfunnsansvar

For kundene

•Trygghet
•Eierskap til
selskapet

For eierne

•Tydelig
avgrensning av
ansvar

•Forventninger til
selskapet uttrykkes
i årlig revisjon av
eiermeldingen

•Tydelige
kommunikasjons-
linjer

•Videreføring av
kommunenes
samfunnsansvar

•Lokal verdiskaping

For ansatte

•Forutsigbarhet

For regionen

•Lokal verdiskaping
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o Som en hovedregel anbefales det at kommunestyret oppnevner sentrale 
folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet (representantskapet). 
Hoveddelen av informasjonsflyten mellom selskapet og eierne vil foregå gjennom 
representantskapet.   

 

Lokal 
verdiskaping – 
deltakelse i 
hele 
verdikjeden  
 

o Eierkommunene vil gjennom ReMidt sikre lokal styring og kontroll med 
tjenesteproduksjonen til innbyggerne. Dette skal skje på en bærekraftig og 
kostnadseffektiv måte, der det tilrettelegges for lokal verdiskaping. Ved offentlige 
tjenestekjøp skal anskaffelsene utformes slik at også lokale anbydere kan delta. 

o Hvis det ikke finnes fungerende markeder skal tjenesten produseres med egne 
ansatte eller gjennom eierskap i egne virksomheter.  

 

Deltakelse i 
andre 
virksomheter 
 

o Selskapet vil i flere tilfeller operere i et marked i konkurranse med andre aktører. 
Derfor vil det være nødvendig å skille ut den markedsrettede delen av 
virksomheten i eget selskap for å unngå rolleblanding. Det vil også være 
nødvendig i de tilfeller der en samarbeider med andre rettssubjekt. 

o Begrunnelsen for å delta i andre selskap skal være basert på samfunnsansvaret 
som ReMidt har for å bidra til lokale eller regionale løsninger for avfallsforedling 
og å sikre innbyggerne gode og forutsigbare løsninger til riktig pris.  

 

Risikoavveiing 
og styring av 
datterselskap 
 

o Ledelsen i det enkelte selskap har ansvar for risikostyring og internkontroll i 
selskapet, og skal på denne måten bidra til å sikre: 

• Utnyttelse av forretningsmessige muligheter 
• Målrettet, sikker, kvalitets- og kostnadseffektiv drift 
• Pålitelig finansiell rapportering 
• Overholdelse av gjeldende lover og regler 
• Drift i tråd med ReMidts styrende dokumenter, herunder krav til 

etikk og samfunnsansvar. 
o En eiermelding er en årlig «status» til eierkommunene over ReMidt sitt eierskap i 

de selskap som selskapet selv har eierandeler i. 
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10 RISIKOOMRÅDER  
RISIKOOMRÅDER KONSEKVENS TILTAK 

For store kulturforskjeller Forskjellige bedriftskulturer, som kan trenere 
dannelsen av det nye selskapet 

Ha kulturbyggende og 
identitetsskapende aktiviteter 

For store geografiske 
avstander 

Ikke utnyttelse av felles overkapasitet 
Lite felles kultur 
Terskler for å ta kontakt, mye avstand 

Tilrettelegge med gode 
kommunikasjonsverktøy 
Ha fokus på kultur- og 
relasjonsbygging innad i 
organisasjonen  
Sørge for gode styringssystemer 
 

Kontraktene kan bli så 
store at noen lokale 
leverandører blir 
ekskludert 

Får ikke den konkurransen man ønsker 
Forringelse av lokalt næringsliv 

Risikovurdere dette aspektet i alle 
anskaffelser 
I anskaffelser der det finnes lokalt 
fungerende markeder skal 
anbudene utarbeides slik at også 
små og mellomstore bedrifter kan 
levere tilbud, dvs. at de skal være 
mulig å dele opp.  
Nærhet skal vektlegges i 
utarbeidelse av anbudsdokumenter.  

For store 
nedstrømskontrakter 
som kan ødelegge 
markedet 

Unødvendig høy kostnad 
Plassutfordringer 

Sørge for gode systemer for å 
kontrollere avfall fra 20 
gjenvinningsstasjoner samtidig  

Kompetansekrig mellom 
kommuner og IKS 

Dårlig forhold mellom ansatte og ledelse i 
kommune og IKS 

Ha informasjonsdeling mellom IKS 
og kommune. Unngå unødvendige 
forskjeller mellom IKS og kommune 

Mindre direkte folkevalgt 
styring 

Større avstand mellom kommunenes 
politikere og selskapet 

Innfører regelmessige eiermøter 
Selskapet bidrar til kommunenes 
eierskapsmelding 

Med større kontrakter 
blir man mer sårbar hvis 
det først går galt 

Må plutselig overta eller finne andre 
løsninger på tjenester som må leveres, f. eks 
som RenoNorden-kontrakter 

Ha gode risikovurderinger  
Ha god dialog med andre IKS-
avfallsselskaper om erfaringer og 
kunnskap vedrørende 
entreprenører. 
Innhente bakgrunnsinformasjon om 
selskaper ved inngåelse av større 
kontrakter 

Mister kontakt mellom 
drift og innkjøp  

Innkjøp som ikke dekker behovet  
Innkjøp som ikke fungerer i drift 
Dårlig stemning i organisasjonen 
Unødvendig bruk av investeringsmidler 

Involvere brukerne av innkjøpene 
tidlig i prosessen for å sammen 
utarbeide en kravspesifikasjon.  
Involvere drift i 
utvelgelsesprosessen 
Evaluere alle innkjøp for 
kontinuerlig å forbedre prosessen 
og rutinene.  

Manglende felles rutiner 
på tvers av lokasjoner 
 

Lite som minner om et felles selskap Arbeide med forankring av 
kvalitetsledelsesverktøy i hele 
organisasjonen 

Klarer ikke å ta ut 
stordriftsfordeler/det tar 
lengre tid 

De økonomiske stordriftsfordelene uteblir 
eller trekker ut i tid 

God planlegging og synliggjøring av 
prioriterte stordriftsfordeler 

Mister lokalkunnskap 
og/eller lokal forankring.  

Lite kunnskap om lokale forhold, som kan gå 
utover kundetilfredsheten 

Ha ansatte med kjennskap til lokale 
forhold rundt om i området. 
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SELSKAPSAVTALE FOR ReMidt IKS 
 

 

§ 1 SELSKAPET 

Selskapets navn er ReMidt IKS.  

 

Selskapet er et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) av 29.01.1999 

nr. 6. 

 

 

§ 2 DELTAKERE 

Selskapet eies av: 

Aure kommune   adresse   org.nr 

Averøy kommune 

Frøya kommune 

Heim kommune 

Hitra kommune 

Kristiansund kommune 

Melhus kommune 

Midtre Gauldal kommune 

Oppdal kommune 

Orkland kommune 

Rennebu kommune 

Rindal kommune 

Smøla kommune 

Skaun kommune 

Sunndal kommune 

Surnadal kommune 

Tingvoll kommune 

 

Andre kommuner kan tas opp i Selskapet. 

 

Det er ikke betalt kapitalinnskudd i Selskapet. 

 

 

§ 3 FORRETNINGSKONTOR 

Selskapet har kontor i Kristiansund kommune, Melhus kommune og Orkland kommune, med 

forretningsadresse i Orkland kommune. 

 

 

§ 4 FORMÅL  

Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegert myndighet å utføre den 

forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, 

behandling og omsetning av avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt 

delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. 
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Selskapet kan også håndtere avfall fra næringslivet, og konkurranseutsatt husholdningsavfall, så lenge 

det ikke kommer i strid med kommunenes interesser. 

 

Selskapet har enerett til å samle inn og behandle det avfall som eierkommunene er lovpålagt å håndtere, 

jf. forurensingsloven § 30 og § 29, samt eierkommunenes eget næringsavfall og farlig avfall som samles 

inn fra næringslivet iht. mottaksplikt. Selskapet har også enerett til å samle inn og behandle slam fra 

slamavskillere og tette tanker. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. 

forurensingsloven § 34.   

Selskapet har myndighet til å delegere enerett videre til en annen offentlig oppdragsgiver som definert i 

anskaffelsesloven § 2, der selskapet finner det nødvendig for en økonomisk og miljømessig optimal 

håndtering av oppgavene.  

Selskapet har ikke erverv som formål.  

 

Selskapet kan utføre forvaltningsoppgaver for eierkommunene på andre områder.  

 

Selskapet skal søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en 

måte som minst tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller. 

 

 

§ 5 EIERANDEL OG ANSVAR 

Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel i selskapet. Ansvar- og 

eierandelen justeres etter kommunenes folketall ved første årsskifte etter hvert kommunevalg eller på 

tidspunktet for inntreden av nye eierkommuner. Ansvars- og eierbrøken fastsettes med én desimal.  

 

Ved ikrafttreden av denne avtale er eierandelene slik: 

Aure kommune  2,8 % 

Averøy kommune  4,6 % 

Frøya kommune  3,9 % 

Heim kommune  4,8 % 

Hitra kommune  3,9 % 

Kristiansund kommune 18,9 % 

Melhus kommune 12,8 % 

Midtre Gauldal kommune 4,8 % 

Oppdal kommune  5,4 % 

Orkland kommune 14,0 % 

Rennebu kommune  1,9 % 

Rindal kommune  1,6 % 

Smøla kommune  1,7 % 

Skaun kommune  6,4 % 

Sunndal kommune  5,5 % 

Surnadal kommune  4,6 % 

Tingvoll kommune  2,4 % 

 

Selskapet skal fordele kostnader og fastsette forslag til gebyr og priser med utgangspunkt i lik pris for 

samme servicenivå i eierkommunene.  Deltakerne skal vedta likelydende renovasjonsforskrifter.  
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Avfallsgebyrene fastlegges av det enkelte kommunestyre, jf. forurensingsloven § 34. 

 

 

§ 6 AVGRENSET FORVALTNINGSMYNDIGHET  

Eierkommunens myndighet etter forurensingsloven til å treffe enkeltvedtak i medhold av 

renovasjonsforskriftene er delegert til Selskapet, jf. forvaltningsloven § 83 annet ledd.  

 

Enkeltvedtak som fattes i medhold av delegert myndighet, kan påklages etter forvaltningslovens 

bestemmelser til selskapets klagenemnd.  

 

 

§ 7 ORGANISASJON 

Selskapet skal ledes av representantskap, styre og daglig leder. 

 

Om habilitet gjelder IKS-lovens § 15. 

 

 

§ 8  REPRESENTANTSKAPET 

 

§ 8.1 Representantskapets sammensetning 

Selskapets representantskap skal være sammensatt med én representant fra hver av eierkommunene. 

For hver representant skal det være to personlige vararepresentanter i prioritert rekkefølge. 

Representantene har stemmerett etter sin kommunes eierandel i selskapet. 

 

Kommunestyret i den enkelte eierkommune velger medlemmene og varamedlemmene for en periode på 

4 år. Valgene følger valgperioden for kommunestyrene. Medlemmer av styret kan ikke være medlemmer 

i representantskapet. 

 

§ 8.2 Representantskapets myndighet 

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet, som er selskapets øverste 

myndighet. 

 

Representantskapet skal behandle følgende saker: 

 

a) Selskapets reviderte årsregnskap med årsberetning 

b) Fastsetting av godtgjørelse til representantskapsleder, styret, valgkomite, klagenemd, samt 

revisor. 

c) Valg: 

• leder og nestleder i representantskapet for 2 år av gangen 

• styremedlemmer med varamedlemmer 

• styreleder og nestleder 

• valgkomite 

• revisor ved skifte av denne 

• medlemmer til den interkommunale klagenemnd 

d) Retningslinjer for valgkomiteen  

e) Retningslinjer for den interkommunale klagenemnd 
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f) Forslag fra styret til budsjett og økonomiplan. 

g) Forslag fra styret til avfallsgebyrer; innstilling ovenfor kommunene. 

h) Forslag fra styret til låneopptak når lånesum overstiger styrets lånefullmakt. 

i) Forslag fra styret om avhendelse eller pantsettelse av fast eiendom eller andre større 

kapitalgjenstander eller investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller 

flere av deltakerne. 

j) Endring av selskapsavtalen eller forslag til eierkommunene om slik endring, jf. selskapsavtalens 

§ 18. 

k) Forslag om utelukkelse av deltakere i henhold til § 16. 

l) Forslag fra styret til langtidsplaner og vesentlige endringer i metoder/systemer. 

m) Andre saker som kreves behandlet av styret, revisor, eller minst 1/3 av representantskapets 

medlemmer eller andeler. 

 

Det skal avholdes minst to representantskapsmøter i året. Det første møtet skal avholdes innen utgangen 

av april måned og representantskapet skal da behandle sakene nevnt i punktene a – c. Innen utgangen 

av november måned skal det avholdes møte til behandling av sakene f – g. Øvrige saker behandles ved 

behov og representantskapet kan innkalles i samsvar med IKS-lovens § 8. 

 

§ 8.3 Saksbehandlingen i representantskapet 

Representantskapet er vedtaksberettiget og gjennomfører saksbehandlingen i samsvar med IKS- lovens 

§ 9. Valg skal skje skriftlig dersom ett av representantskapets medlemmer krever det. 

 

Kopi av møteinnkalling med saksliste og møtebok for hvert representantskapsmøte sendes 

eierkommunene. 

 

 

§ 9   STYRET 

 

§ 9.1 Styrets sammensetning 

Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 av styrets medlemmer med 3 varamedlemmer i prioritert 

rekkefølge velges av representantskapet, etter forslag fra valgkomiteen. Disse velges for 4 år av gangen, 

men slik at halvparten av styret er på valg hvert andre år. 2 styremedlemmer med personlige 

varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. IKS-loven § 10.  Dersom ansettelsesforholdet opphører 

i perioden, trer vedkommende ut av rollen, og det foretas nyvalg av og blant de ansatte. 

De ansattes representanter skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det skal fattes enkeltvedtak. De 

ansattes representanter har heller ikke rett til å delta i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers 

forberedelse til forhandlinger med arbeidstaker, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsorganisasjoner 

eller oppsigelse av tariffavtaler. 

 

Styrets leder og nestleder velges for 2 år av gangen. 

 

Ved valg av styremedlemmer skal først og fremst selskapets behov for kompetanse innenfor relevante 

fagområder vektlegges.  
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§ 9.2 Styrets myndighet 

Styret har ansvaret for selskapets forvaltning og ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets 

virksomhet, jf. IKS-loven § 13. 

 

Styret har myndighet til å ansette, si opp/avskjedige daglig leder samt fastsette dennes ansettelsesvilkår. 

 

Styret kan foreta låneopptak i henhold til representantskapets vedtatte budsjett og etter departementets 

godkjenning. Styret kan vedta deltakelse med eierinteresser i andre selskap innenfor selskapets 

formålsområde. 

 

§ 9.3 Saksbehandlingen i styret 

Innkalling til styremøte og saksbehandlingen i styret skal gjennomføres i samsvar med IKS-lovens §§ 11 

og 12. 

 

§ 9.4 Signatur – prokura 

Selskapet tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg, og styret kan meddele prokura. 

 

§ 9.5 Møte- og talerett 

Representantskapsleder og første varamedlem til styret har møte- og talerett i styremøter. 

 

 

§ 10 DAGLIG LEDER 

Selskapet skal ha en daglig leder som forestår den daglige ledelse av selskapet og følger de retningslinjer 

og pålegg som styret har gitt, jf. IKS-loven § 14. 

 

Den daglige leder er leder for selskapets øvrige ansatte og har myndighet til å ansette, si opp/avskjedige 

samt fastsette lønnsvilkår for bedriftens ansatte innenfor de rammer som følger av arbeidslivets avtaler. 

 

 

§ 11 VALGKOMITE  

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Komiteen innstiller til 

representantskapet ved valg til styret og klagenemnda. Komiteen foreslår også overfor 

representantskapet godtgjørelse til valgte medlemmer, altså representantskapsleder, styret, valgkomite 

og klagenemd.  

 

 

§ 12 OPPTAK AV LÅN 

Selskapet kan ta opp lån etter vedtak i representantskapet, jf. selskapsavtalens § 8.2 og § 9.2, til drift 

innenfor en ramme på kr. 5 000 000 og til investeringer innenfor en ramme på kr 400 000 000. Lån utover 

disse rammer krever samtykke fra eierkommunene.  

 

For øvrig gjelder reglene om låneopptak i IKS-loven § 22. 

 

 

§ 13 REGNSKAP 

Selskapet skal føre regnskap etter regnskapsloven. 
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§ 14 KLAGENEMND – BEHANDLING AV ENKELTSAKER 

Selskapet skal ha en særskilt interkommunal klagenemnd som skal behandle klager på enkeltvedtak fattet 

av ReMidt IKS iht. delegert myndighet innenfor husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon. 

Representantskapet vedtar retningslinjer for klagenemnda og oppnevner medlemmer.  

 

Vedtak i enkeltsaker avgjøres av administrasjonen og kan påklages til klagenemnda. Før saken 

oversendes klagenemnda, skal styret ta standpunkt til om vedtaket skal omgjøres eller avvises, jf. 

forvaltningslovens § 33, eller gi en innstilling til klagenemnda. 

 

 

§ 15 UTTREDEN 

Hver enkelt eierkommune kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet i henhold til IKS-loven § 30.  

Dersom deltakerne ikke blir enige om annet, fastsettes utløsningssummen til andelens nettoverdi, jfr. IKS-

loven § 30, ved oppsigelsesfristens utløp. Ved uttreden før 5 år etter ikrafttredelse av denne avtalen 

kommer IKS-lovens § 30 tredje ledd til anvendelse, jf. Selskapsavtalens § 2 siste ledd.  

Har en deltaker meldt uttreden, kan representantskapsmedlem utpekt av den uttredende deltakeren ikke 

ha ledende posisjoner i selskapet etter tidspunkt for melding om uttreden.   

Dersom partene ikke blir enige om en utløsningssum skal partene i fellesskap bli enige om en uavhengig 

autorisert revisor som skal foreta en bindende verdifastsettelse av selskapet. Kostnadene til revisor skal 

deles likt av deltakerne.  Dersom partene ikke kan enes om en uavhengig revisor, skal tvisten bringes inn 

for en sakkyndig voldgiftsrett iht. lov om voldgift. 

 

 

§ 16 UTELUKKELSE 

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakere 

enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet i henhold til reglene i IKS-

loven § 31. Ved utelukkelse skal det økonomiske oppgjør være som ved uttreden. 

 

 

§ 17 OPPLØSNING 

Ved oppløsning av selskapet gjelder reglene i IKS-loven §§ 32 – 37. 

 

 

§ 18 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 

Vedtak om endring av selskapsavtalen skal besluttes i henhold til IKS-lovens § 4, 2. og 3. ledd. 

 

 

§ 19 TVISTER 

Eventuelle tvister om forståelse av denne selskapsavtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger 

mellom deltakerne. 

Tvist mellom eierkommunene angående forståelsen og gjennomføring av denne avtale avgjøres ved 

voldgift i henhold til lov om voldgift, med mindre partene blir enig om at tvisten skal behandles ved 

ordinære domstoler. 
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§ 20 IKRAFTTREDEN 

Denne selskapsavtale trer i kraft når den er vedtatt av alle deltakerne, og tidligst fra 01.01.20.  
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RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN I ReMidt IKS 
 
0. OPPNEVNING  
 
Jf. Selskapsavtalen § 8.2.c skal representantskapet oppnevne valgkomiteen. Sammensetningen av 
valgkomiteen skal gjenspeile eiersammensetningen på en god måte, blant annet slik at både små og 
store eierkommuner er representert.  
 
1. MANDAT 
 
Valgkomiteens mandat er å innstille overfor representantskapet i saker som angår styrets 
sammensetning og deres vilkår. Styret skal være selskapets organ og ha dets interesser som 
hovedfokus.  
 
Ved valg av styremedlemmer skal selskapets behov for kompetanse vektlegges. Med kompetanse 
menes både formal, politisk og erfaringsbasert kompetanse. I tillegg skal nødvendig lokalkunnskap 
tilstrebes.  
 
2. SAMMENSETNING OG VALG  
 
Valgkomiteen består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer, jf. selskapsavtalen § 11.  
 
Valgkomiteens medlemmer velges av representantskapet, for fire år av gangen, slik at halvparten er 
på valg hvert andre år.   
 
Valgkomiteens leder velges av representantskapet. 
 
 
3. OPPGAVER 
 
Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til representantskapet om: 

• Styrets sammensetning og tre varamedlemmer i rekkefølge, jfr. selskapsavtalen § 9.1. 

• Valg av styrets leder og nestleder, for to år, jfr. selskapsavtalen § 9.1 

• Forslag til godtgjørelse til valgte medlemmer, jfr. selskapsavtalen § 11. 
 

 
4. SAKSBEHANDLINGSREGLER 
 
Det er valgkomiteens leder som innkaller til møter. Daglig leder er valgkomiteens sekretær. 
 
Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder og ett medlem er til stede. 
 
Det skal føres protokoll fra møtene, og protokollen underskrives av medlemmene. 
 
Valgkomiteen skal kartlegge styrets kompetanse, slik komiteen finner det formålstjenlig.  
 
Valgkomiteen skal ta hensyn til myndighetenes krav om likestilling, jf. IKS-loven §10. 
 
Valgkomiteen skal avgi sin innstilling senest to uker før representantskapsmøtet. 

Side 34 av 64



Side 1 av 4 

 

SAMARBEIDSAVTALE 
mellom 

Eierkommunene i ReMidt IKS 
og 

Miljøselskapet ReMidt IKS 
 
 

0.0 BAKGRUNN 
Det tre interkommunale renovasjonsselskapene Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap 
(NIR), HAMOS Forvaltning (HAMOS) og Envina fusjonerer inn i et nytt innovativt, framtidsrettet 
og kostnadseffektivt miljøselskap, kalt ReMidt IKS (Selskapet). 
 
For å oppnå samarbeidsgevinster er det en forutsetning at renovasjonsordningene 
harmoniseres og at tjenestetilbudet blir likt i alle eierkommunene.  
 

 
1.0 SAMARBEIDSAVTALER 

I forbindelse med etableringen av Selskapet inngås det egne likelydende avtaler som regulerer 
samarbeidet i skjæringspunktet mellom eierkommunene og Selskapet. 

 
1.1 Eiermøter 

 Selskapet er tjent med forutsigbarhet for å løse sin oppgave på vegne av alle eierne og 
 husholdningene i eierkommunene. Hver enkelt eierkommune er på samme tid eier, 
 bestiller og kunde.  
 

I et selskap som eies av 17 ulike demokratiske organ kan eiermøter være en god arena å ta 
opp saker på et uformelt nivå. Form og innhold på eiermøtet bestemmes ut fra hva som skal 
drøftes. Eiermøte er en uformell arena hvor selskapets utvikling og strategi kan luftes, drøftes 
og diskuteres. 

 
Det er selskapet som inviterer til eiermøtene. En eller flere eierkommuner kan også be om at 
det avholdes eiermøte. Deltakerne kan variere ut fra agendaen på møtet, og kan være politikere 
eller administrasjonen fra eierkommunene. Representantskapsmedlemmene og ordførerne skal 
alltid inviteres. 
 
1.2 Fagforum 

 Dialog om tjenesteproduksjon, samt bestillerrollen kommuniseres gjennom den/de 
 fagansvarlige i kommuneadministrasjonen og administrasjonen i selskapet. Denne 
 dialogen er hjemlet i denne samarbeidsavtalen og møtene benevnes Fagforum ReMidt.  
 

Det er selskapet som inviterer til møte i Fagforum ReMidt. Fagforum har møte minst én gang i 
året, og det føres referat fra møtet. Kommunenes eierrepresentanter skal ikke møte på 
fagforum. 

 
 
2.0 MÅLSETTING 

Selskapet skal sørge for å ivareta eierkommunenes lovpålagte forpliktelser innen 
avfallssektoren. Husholdningene skal sikres en best mulig miljø- og ressursvennlig 
avfallsbehandling, med fokus på ombruk, materialgjenvinning og god kundeservice.  
 
Tjenestene til Selskapet skal være bærekraftige og kretsløpsbaserte. De skal leveres til lavest 
mulig kostnad for den enkelte og samfunnet rundt. 
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3.0 ANSVARSFORDELING 

Selskapsavtalen slår fast at det skal være lik pris for lik tjeneste i alle eierkommunene. Dette 
betinger at det må vedtas like renovasjons- og slamforskrifter i alle eier-kommunene. 
 
 Selskapet skal være et fullintegrert selskap, som leverer alle tjenestene til husholdningene 
knyttet til avfallshåndteringen.  
 
Selskapet er abonnentenes førstekontakt. Dette innebærer at selskapet også er ansvarlig for å 
informere brukerne av selskapets tjenester, på best mulig måte og så raskt og effektivt som 
mulig. 
 
Selskapet skal bistå eierkommunene i avfallsspørsmål som hører inn under kommunenes 
ansvarsområde. Selskapet overtar ikke etterdrift av kommunale deponi.  

 
 
4.0 TJENESTETILBUD 

 
4.1 Avfall til gjenvinning fra husholdningene 
Selskapet skal ha en helhetlig renovasjonsordning, som innebærer en kombinasjon av et hente- 
og bringesystem.  
 
I hver kommune skal det være minst en gjenvinningsstasjon hvor alle typer avfall kan leveres.  
 
Renovasjonsforskriftene legger opp til differensierte avfallsgebyrer etter abonnentenes 
individuelt valgte servicenivå. Gebyrdifferensieringen skjer på grunnlag av avfallsmengder, 
avfallstyper, hjemmekompostering, nabodeling av oppsamlingsenheter og forhold knyttet til 
adkomst.  
 
Det er etablert egen ordning for hytterenovasjon i alle eierkommunene, hvor det også skal 
tilrettelegges for kildesortering av avfallet. 

 
4.2 Avfall til gjenvinning fra eiernes egen virksomhet 
Selskapet er i selskapsavtalen tildelt enerett på innsamling og behandling av alt avfall fra 
eierkommunenes egen drift. Dette skal drives til selvkost. 
 
4.3 Slam fra private enkeltanlegg 

 Selskapet er ansvarlig for å sørge for tømming av private og offentlige septiktanker, i 
 henhold til de utslippstillatelser som er gitt av forurensningsmyndigheten. Videre er 
 selskapet ansvarlig for godkjent behandling av slammet og avsetning av  restproduktene. 
  
 Etter endt behandling skal næringsstoffene utnyttes og føres inn i nye kretsløp, mens 
 energien i slammet skal om mulig gå til produksjon av biogass. 
 
 Eierkommunene påtar seg å stille med et godkjent påslippspunkt for avvanning av 
 innsamlet slam. 
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5.0 OPPGAVEFORDELING 
 
5.1 Kompetanseoverføring 
Selskapet vil særlig i starten være avhengig av å bygge videre på den erfaring og kompetanse 
som finnes i eierkommunene. Kommune stiller derfor til rådighet for Selskapet alle 
abonnementsopplysninger og tømmehistorikk, herunder fri bruksrett til digitale kartverk.  
 
5.2 Fakturering og innfordring 
Selskapet vil stå for utfakturering og innkreving av slam- og avfallsgebyrene.  
 
I den utstrekning kommunen delegerer forvaltningsmyndighet i henhold til kommunale forskrifter 
vil Selskapet forestå all saksbehandling og forberedende klagebehandling.  
 
I enkeltsaker hvor bruk av legalpant må gjøres gjeldende, så skal kommunen vurdere å frigi 
denne til Selskapet. 
 
5.3 Avfalls- og slamgebyr 

 Selskapet skal ha like tjenester og gebyr ut til alle eierkommunene. Det er 
 kommunestyret selv som fastsetter gebyrene til kommunens abonnenter.  
 

Hvis kommunen har egne kostnader ut over det Selskapet tar ansvar for så må dette dekkes inn 
av den enkelte kommune med et særskilt gebyrpåslag. Det vil i så fall være Selskapet som 
krever inn dette påslaget for vedkommende kommune, for utbetaling ved årets slutt.  
 
5.4 Høring i plansaker 
Selskapet skal være høringsinstans for eierkommunene i plansaker og i forbindelse med 
byggesaker der det stilles krav til godkjent renovasjonsteknisk plan før igangsettingstillatelse 
innvilges. 
 
 

6.0 ØKONOMISKE FORHOLD 
 
6.1 Løpende kontraktsforpliktelser 
Selskapet overtar alle kontraktsforpliktelser som eierkommunene har med under-entreprenører, 
leverandører m.m.  
 
6.2 Selvkost 

 Selskapet skal ha ett felles selvkostfond for hvert tjenesteområde. 
 

I starten vil kommunene/selskapene forvalte ulike selvkostfond, alt etter tidligere  tilhørighet. 
Disse fondene skal forenes til ett selvkostfond i løpet av Selskapets to første driftsår, gjennom 
økte eller reduserte avfallsgebyret alt etter saldoen på inntredelsestidspunktet. 
 
6.3 Delvis forskuddsbetalte slamtømming 

 Ved slamtømming, der tømmefrekvensen er lengre enn ett år, har kommunene/selskapene 
 vanligvis krevd inn deler av gebyret i terminer på forskudd. Kommunene/selskapene overfører 
 disse slamgebyrene, fra egne selvkostfond til Selskapet felles slamfond, innen 1.1.2020. 
 

6.4 Eiendomsskatt  
Eierkommunene fritar Selskapet for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 7a, for 
den delen av virksomheten som er rettet inn mot lovpålagte oppgaver som ikke skal gå med 
overskudd over tid. 
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7.0 SAMFUNNSANSVAR 

 

7.1 Inkluderende arbeidsmiljø 

 Selskapet skal gå foran som et godt eksempel når det gjelder godt og inkluderende 

 arbeidsmiljø i egen organisasjon. Det skal spesielt legges til rette for ulike 

 arbeidsmarkedstiltak, blant annet gjennom egne samarbeidsavtaler med  vekstbedrifter o.l. 

 

7.2 Lærebedrift 

Selskapet skal være en godkjent lærlingebedrift og til enhver tid ha flere lærlinger innenfor ulike 

fagområder. 

 

7.3 Motvirke sosial dumping 

Selskapet skal stille krav og følge opp utførelse av arbeidsmiljø og arbeidsmarkeds-tiltak hos 

leverandører. Videre skal Selskapet ha rutiner for å sjekke at sosial dumping ikke forekommer.   

 

7.4 Beredskap 

 Selskapet skal etablere beredskapsordninger som kan hjelpe eierkommunene i forbindelse med 

uforutsette hendelser, tilgang på kritisk utstyr og behandlingskapasitet, herunder smittevern.  

 

7.5 Interessepolitisk arbeid 

Selskapet kan delta i interessepolitisk arbeid og fronte egne, eierkommunenes og miljøets 

interesser i aktuelle fora.   

 

7.6 Utviklingsarbeid 

Selskapet skal drive systematisk utviklingsarbeid hvor kunnskap fra forskning og  praktisk 

erfaring tas i bruk for å innføre nye eller forbedre eksisterende prosesser, systemer og tjenester. 

Utviklingsarbeidet kan skje i samarbeid med ledende forskningsmiljø i regionen.  

 

7.7 Informasjon og holdningsskapende arbeid 

Selskapet skal være en tilrettelegger og koordinator for holdningsskapende arbeid innen avfall, 

gjenvinning og miljø. Selskapet skal gi innbyggere og eierkommuner god og oppdatert 

informasjon om avfall- og miljøsaker.  

 

Selskapet skal ha spesielt fokus på holdningsskapende arbeid blant barn og unge. 

 

 

 

Sted/dato: 

  

        

Ordfører (samtlige)     Representantskapsleder, ReMidt IKS 
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Dokument 5: Konsernstruktur, verdivurdering og 

eierandeler i ReMidt-konsernet 

 

 

 

  

Innhold 
Metodikk og modell ................................................................................................................................ 2 

Verdivurdering ReMidt IKS ...................................................................................................................... 3 

Verdivurdering ReMidt Næring AS .......................................................................................................... 4 

Totalt for ReMidt IKS og konsernet ......................................................................................................... 5 

Beregning og vurdering av verdier .......................................................................................................... 5 

Verdivurdering selvkostområdet ......................................................................................................... 5 

Tomter ................................................................................................................................................. 5 

Multiplikator ........................................................................................................................................ 5 

Vekting ................................................................................................................................................. 5 

Verdi av økt markedstilgang ................................................................................................................ 6 

Omstillingsfond ................................................................................................................................... 6 

Mer om beregninger av eksisterende verdier ......................................................................................... 6 

Beregning eksisterende verdier for selvkost i ReMidt IKS .................................................................. 6 

Beregning av direkte eid andel i ReMidt Næring AS ........................................................................... 6 

Vedlegg .................................................................................................................................................... 7 

Verdivurdering næringsvirksomhet..................................................................................................... 7 

 

 

Selskapenes revisorer har utarbeidet 3 dokumenter med verdivurdering per 31.12.2018. Disse ligger 

med som vedleggsdokumentasjon som vedlegg g, h og i. 
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Metodikk og modell 
Verdivurderingen er to-delt med separate verdivurderinger av selvkostvirksomheten i HAMOS 

Forvaltning IKS, Envina IKS, Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS/eierkommunene, og 

tilsvarende næringsinntekter i selskapene/datterselskapene. 

For ReMidt IKS har man beregnet verdier og innskudd per innbygger, mens man for ReMidt Næring 

AS har beregnet verdier per eierkommune i de aktuelle selskapene. Figuren under viser delingen 

mellom selvkost og næring i ReMidt-konsernet. 

 

Side 40 av 64



3 
 

Verdivurdering ReMidt IKS 

 

For hvert selskap/kommune har man beregnet verdien av selvkost per innbygger. Hamos-

kommunene har den høyeste verdien per innbygger på kr 405. Envina- og NIR-kommunene har 

lavere verdi per innbygger som tabellen over viser. Disse kommunene må derfor bidra med 

tilleggsinnskudd for å komme opp til kr 405 per innbygger. Kolonnen «Ny verdi» viser totalen per 

kommune for ReMidt IKS. 

ReMidt IKS skal ha 20% eierskap i ReMidt Næring AS. Verdien av dette finner man når 

næringsselskapet verdsettes. Under er dette vist til å være kr 254 per innbygger.  
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Verdivurdering ReMidt Næring AS 

 

Kolonnene Andel via ReMidt IKS skal utgjøre 20% av aksjekapitalen. Dette er beregnet til kr 32,6 

millioner, noe som utgjør kr 254 per innbygger. For hvert selskap/NIR-kommune er det en rest i 

forhold til dette. Dette kommer fram i kolonnen Direkte eid. For Hamos- og Envina-kommuner er det 

henholdsvis samme sum per kommune, mens den varierer for NIR-kommunene som har drevet 

næring i egen regi. Kolonnen til høyre, Ny eierandel, viser eierbrøken per kommune totalt når man 

summerer opp direkte- og indirekte eierandeler. 
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Totalt for ReMidt IKS og konsernet 

 

 

Beregning og vurdering av verdier 
 

Verdivurdering selvkostområdet 
Verdien av selvkostområdet settes til kr 0. Dette begrunnes med:   

• Dette er tidligere kjøpt og finansiert av abonnentene. 

• Bokført verdi av eiendelene avskrives i takt med nedbetaling av lån. Eventuelle restverdi har 

en tilsvarende andel lån. 

• Selvkostområdet skal gå i balanse over 5 år, og dermed ikke gi avkasting. 

Tomter 
Tomter eid av kommuner/IKS til selvkostvirksomhet legges inn i modellen til kr 0. Der tomtene har en 

betydelig høyere markedsverdi, legges det skjønnsmessig inn et påslag i forhold til dette. Der 

kommuner/IKS p.t. ikke har tomt, så legges inn verdien av en tomt som tingsinnskudd. 

Multiplikator 
Multiplikatoren brukes til å finne verdien av en fremtidig inntektsstrøm. Teoretisk ligger denne 

vanligvis i intervallet 8 og 12. Ved en vurdering av denne ser man på: Struktur av gjeld/kapital; 

inntjening; markedsandeler og -størrelse.  Videre om selskapet er hel- eller deleid. 

Vekting  
Når man vurderer resultatet ser man på et vektet gjennomsnitt av de 3 siste årene (2016-18). I 

utgangspunktet teller årene 40/40/60. Der dette avvikes er det gitt en forklaring. 
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Verdi av økt markedstilgang 
Ut fra en gjennomsnittvurdering av ytterligere markedstilgang for næringsavfall, så legges det inn en 

verdi på hver NIR-kommuner på 10%. For Envina-kommunene er denne satt til 5%. 

Omstillingsfond 
Omstillingsfondet etableres av og for NIR-kommunene. Dette da de kommunene har et større behov 

for omstilling enn de som allerede er etablert i et IKS. Et etablert IKS har selvstendige fagsystemer, 

kontor- og arkivsystemer med mer.  

Mer om beregninger av eksisterende verdier 

 

Beregning eksisterende verdier for selvkost i ReMidt IKS 
Eksisterende verdier på kr 42.688.475 i tabellen på side 3 framkommer fra tabellen under. 

 

 

Beregning av direkte eid andel i ReMidt Næring AS 
Den direkte eide andelen i ReMidt Næring AS er summert opp til kr 130,6 millioner på side 4. For 

hver kommune ligger det flere datasett ved denne verdivurderingen.  

• Verdien av datterselskap som driver næring, fordelt per kommune. 

• Opptjent egenkapital oppgitt fra revisor, fratrukket eventuelle selvkostfond til tilhører 

innbyggerne i hver kommune. 

• Verdi av økt markedstilgang satt til 10% for NIR-kommuner, og 5% for Envina-kommuner. 

• Kommunens andel av ReMidt IKS sitt 20% direkteeierskap i ReMidt Næring er trukket fra. 
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Vedlegg 
 

 

 

Verdivurdering næringsvirksomhet 
Verdivurdering av datterselskapene som driver næring er gjort i tabellen under.  
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Her har man vektet selskapene med 30/30/40 for 2016-18, med unntak av Kystmiljø som er et 

oppstartselskap med bedre resultat i 2018, og Envina som etter Klæbu sin uttreden fra og med 2018 

også har dette som normalår.  

Multiplikatoren er vurdert til 12 for Retura Sør-Trøndelag AS basert på kapitalstrukturen (lite/sikker 

gjeld). Envina Næring AS har relativt mer gjeld knyttet til dette. Fradraget er hentet fra revisor sin 

beregning av «Avkastningsverdi næringsvirksomhet» 

Tilsvarende tall for NIR-kommunene basert på omsetningen i 2018: 
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Felles renovasjonsforskrift for ReMidt IKS 

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser  
§ 1-1 Formål  

Forskriften har som formål å sikre at husholdningsavfallet kildesorteres og håndteres i henhold til 

avfallshierarkiets prioriteringer. Dette skal gjøres ved en miljø- og klimavennlig, helsemessig hygienisk, 

brannforebyggende og kostnadseffektiv oppbevaring, innsamling, transport og behandling av 

husholdningsavfallet. 

Forskriftens bestemmelser skal anvendes slik at formålene søkes oppnådd.  

§ 1-2 Virkeområde  

Forskriften gir bestemmelser om den kommunale hente- og bringeordning for husholdningsavfall og 

gjelder alle registrerte grunneiendommer, herunder også seksjonerte deler av bygning og 

fritidseiendom.  

Forskriften gir også bestemmelser om avfallsgebyr.  

§ 1-3 Retningslinjer til forskriften  

Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser, herunder 

fastsette detaljkrav til:  

- Sortering av husholdningsavfall  

- Kategorisering av abonnement  

- Kjøreruta, tømmerutiner og frekvens  

- Innsamling av avfall utenom ordinær henteordning  

- Renovasjonsteknisk planlegging  

- Oppsamlingsenheter og felles bruk  

- Alternativ oppsamlingsenhet og bruken av disse  

- Trillebane, standplass, avfallshus og lignende  

- Hjemmekompostering  

- Leveringsbetingelser på gjenvinningsstasjoner  

- Returpunkt  

- Kommunalt samtykke for innsamling av husholdningsavfall  

 

§ 1-4 Definisjoner  

a) Abonnent: Eier eller fester av grunneiendom som omfattes av den kommunale avfallsordningen.  

b) Alternativ oppsamlingsenhet: Nedgravde beholdere, bunntømte containere, avfallssug eller 

lignende.  

c) Automatisk sidelaster: Renovasjonsbil utstyrt med en robotarm som griper fatt i og tømmer 

oppsamlingsenheten inn i bilens lasterom.  
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d) Avfallshierarkiet: Begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Beskriver 

prioriteringer i avfallspolitikken, der avfallsforebygging topper hierarkiet, så kommer ombruk, 

materialgjenvinning, energigjenvinning og til sist deponering.  

e) Boligabonnement: Enhver bebodd eiendom, leilighet m.m. har minimum ett boligabonnement. 

Med leilighet menes selvstendig boenhet med eget kjøkken, bad og WC.  

f) Bringeordning: Innsamling der abonnenten selv bringer det kildesorterte husholdningsavfallet til 

et sentralt mottakspunkt, slik som returpunkt og gjenvinningsstasjon.  

g) Farlig avfall: Avfall som ikke kan behandles sammen med annet husholdningsavfall, fordi det 

har egenskaper som kan medføre alvorlig forurensning eller skader på mennesker eller dyr.  

h) Fritidsabonnement: Enhver bebygd eiendom hvor det ikke er fast helårlig bosetting, men 

samtidig innredet for hvile og matstell, har i minimum ett fritidsabonnement.  

i) Gjenvinningsstasjon: Mottak tilrettelagt for levering av separert avfall, som ikke hentes av 

renovatør på grunn av sin type, størrelse eller tyngde. Kan være betjent eller selvbetjent.   

j) Grunneiendom: Fast eiendom som er identifisert med eget matrikkelnummer i offentlig 

eiendomsregister.  

k) Henteordning: Innsamling der det kildesorterte husholdningsavfallet hentes hos abonnenten, 

transporteres og leveres mottaks-/behandlingsanlegg.  

l) Hentested: Standplass for oppsamlingsenhet på tømmedag.  

m) Hjemmekompostering: Husholdningen tar hånd om alt sitt matavfall ved å kompostere i egen 

kompostbeholder.  

n) Husholdning: Alle typer boliger med privat hushold, også boliger som ikke benyttes 

regelmessig, herunder hytter og fritidshus m.m.  

o) Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar 

og lignende.  

p) Kommunen: Myndigheten som er tillagt kommunen er delegert og utøves av ReMidt IKS.  

q) Kildesortering: Sortering av avfall i ulike typer, der avfallet oppstår.  

r) Kjørerute: Kjørbar veg der renovasjonsbil som henter husholdningsavfallet kan komme fram og 

har muligheter for å snu på en forsvarlig måte.  

s) Oppsamlingsenhet: Samlebetegnelse for enhet som benyttes til oppbevaring av kildesortert 

avfall.  

t) Renovatør: Virksomhet eller person som samler inn kildesortert avfall og bringer det til godkjent 

mottak.  

u) Returpunkt: Ubetjent lokalt mottak hvor abonnenten kan levere visse typer kildesortert 

husholdningsavfall.  

v) Risikoavfall: Smittefarlig eller potensielt smittefarlig avfall.  

w) Samlepunkt: Der kommunen pålegger plassering av felles oppsamlingsenhet(er) for flere 

abonnenter. 

x) Trillebane: Adkomstvei eller grunn der renovatøren skal transportere oppsamlingsenheten fra 

standplass til renovasjonskjøretøy.  

y) Tømmekalender: Oversikt over dager for planlagt innsamling av avfall.  

 

Kapittel 2 – Kommunal avfallsordning  
§ 2-1 Generelt  

Kommunen har en lovpålagt plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall fra eiendommer som 

omfattes av forskriften, herunder også fritidseiendommer.  

Uten kommunens samtykke er det ikke tillatt å drive innsamling av husholdningsavfall.  
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§ 2-2 Oppgaver og ansvar  

Innsamling av avfall skal foregå etter fastsatte rutiner og i samsvar med gjeldende tømmekalender.  

Kommunen kan som tilleggstjeneste tilby henting av avfall som faller utenfor den kommunale 

innsamlingsordningen.  

Kommunen skal sørge for en hensiktsmessig bringeordning, med returpunkter og gjenvinningsstasjoner, 

for husholdningsavfall som ikke er omfattet av den kommunale henteordningen.  

Abonnenten skal kildesortere og levere husholdningsavfallet etter kommunens anvisning. Dette gjelder 

for både hente- og bringeordninger.  

Det er ikke tillatt å brenne, grave ned eller legge fra seg husholdningsavfall i det fri. Alt 

husholdningsavfall skal sorteres og leveres i godkjent oppsamlingsenhet.  

§ 2-3 Henteordning  

De ulike avfallstypene hentes regelmessig. Hentehyppigheten fastsettes gjennom retningslinjer for den 

enkelte avfallstype og slik at det ikke oppstår hygieniske problem.  

Innsamlingen skal foregå på en slik måte at ulempene i form av støy, lukt, støv og miljøutslipp blir så 

små som mulig. Det skal tas hensyn til renovatørens arbeidsmiljø.  

Renovatøren skal bringe oppsamlingsenheten tilbake til standplass etter tømming. Eventuelt søl som 

oppstår i forbindelse med tømming skal fjernes av renovatør.  

§ 2-4 Bringeordning  

Kommunen plikter å sørge for en hensiktsmessig og brukervennlig bringeordning for husholdningsavfall 

som på grunn av sin type, størrelse eller tyngde ikke er omfattet av henteordningen.  

Ved levering til et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon plikter abonnenten å overholde de til enhver tid 

gjeldende sorterings- og leveringsbetingelser. Det er ikke tillatt å sette fra seg avfall utenom beholderne 

på returpunktene. 

Kommunens kostnader ved bringeordninger er finansiert av det ordinære avfallsgebyret, og abonnenten 

betaler ikke gebyr ved faktisk bruk. 

For gjenvinningsstasjoner gjelder en øvre volumgrense for kostnadsfri levering som følger av de til 

enhver tid gjeldende leveringsbetingelser.  

§ 2-5 Hjemmekompostering mv. av våtorganisk avfall  

Abonnenten kan inngå avtale med kommunen om behandling av eget våtorganisk avfall på egen 

eiendom, etter gitte utfyllende retningslinjer. 

Det er en forutsetning at håndteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker 

seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.  

Slik avtale med kommunen vil føre til redusert avfallsgebyr.  

§ 2-6 Oppsamlingsenhetene  

Kommunen bestemmer type oppsamlingsenhet som kan benyttes. Alle standard oppsamlingsenheter 

eies og utplasseres av kommunen.  

Boligabonnenter kan selv velge et abonnement som er tilpasset husholdningens behov. Flere 

abonnenter kan samarbeide om felles oppsamlingsenhet. Når forholdene tilsier det kan kommunen 

pålegge abonnenter samarbeid om felles oppsamlingsenheter. 

Side 49 av 64



Side 4 av 8 

 

Ved gjentatt overfylt oppsamlingsenhet eller uriktig bruk kan kommunen gi skriftlig pålegg om endring av 

abonnementet, herunder utplassere nye oppsamlingsenheter som tilfredsstiller kommunens krav.  

Oppsamlingsenheten skal bare brukes til kildesortert husholdningsavfall, oppstått på egen eiendom.  

Farlig avfall og risikoavfall må aldri plasseres i oppsamlingsenhetene, men leveres i henhold til 

anvisninger fra kommunen.  

Abonnenter som er tilknyttet henteordning svarer selv for skade eller slitasje som ikke er forårsaket av 

normal bruk, og må også erstatte bortkommet eller ødelagte oppsamlingsenheter. Abonnenten må selv 

utføre renhold av oppsamlingsenhet.  

§ 2-7 Hentested  

Oppsamlingsenhet skal på tømmedag være plassert ved kjøreruta og maksimalt 5 meter fra vegkant. 

Renovatør skal utføre tømming i tidsrommet kl. 06.00 - kl. 23.00.  

Kommunen kan vedta at innsamlingen og tømmingen skal skje med bruk av automatisk sidelaster, 

oppsamlingsenheten må da plasseres på vegskulder langs kjøreruta.  

Standplass skal være lett tilgjengelig og oppsamlingsenheten skal være plassert på plant underlag. 

Trillebanen skal være fri for hindringer, brøytet og om nødvendig sandstrødd. 

§ 2-8 Kjørerute og krav til kjørbar veg  

Kommunen bestemmer kjøreruten. I hovedsak skal det kjøres etter offentlig veg, kjøring av private 

veger kun etter avtale.  

Som kjørbar veg regnes offentlig og privat veg som tilfredsstiller kravet til fremkommelighet for større 

kjøretøy både sommer og vinter. Vegen må ha tilstrekkelig bæreevne og fri sikt, ha en kjørebanebredde 

på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter i hele vegens bredde. Samtidig må det bo 

minimum to abonnenter langs vegen og det må være tilfredsstillende snuplass, utenom gårdsplassen, 

ved siste abonnent.  

Kommunen kan i særlige tilfeller pålegge abonnenten å levere avfallet til et samlepunkt mot en 

reduksjon i gebyret. Regler for dette fastsettes i egne retningslinjer. 

Abonnenten er ansvarlig for vedlikehold, brøyting og strøing av private veger som inkluderes i 

kjøreruten.  

Kommunen kan i perioder med vanskelig fremkommelighet påby et annet hentested for 

oppsamlingsenheten enn hva som kreves resten av året.  

§ 2-9 Informasjons- og opplysningsplikt  

Kommunen plikter å informere om den kommunale avfallsordningen.  

Abonnenten plikter å opplyse om forhold som kan ha innvirkning for eget abonnement. 

 

Kapittel 3 – Avfallsgebyr  
§ 3-1 Avfallsgebyret  

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskriften skal betale avfallsgebyr til kommunen. 

Satsene fastsettes slik at de primært er ment å fremme avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning.  

Kommunestyret fastsetter årlig gebyrsatsen for normalabonnementet for husholdninger og for 

fritidsboliger basert på selvkostberegninger.  

Side 50 av 64



Side 5 av 8 

 

§ 3-2 Gebyrpliktig  

I utgangspunktet omfattes alle boliger og all fritidsbebyggelse over 15 m2 av ordningen med lovpålagt 

innsamling av husholdningsavfall, og er dermed gebyrpliktig i henhold til denne forskrift. Gebyrplikten 

omfatter også permanent oppsatte campingvogner.  

Hver bebodd eiendom/leilighet utgjør minst ett boligabonnement. Gebyrplikten inntrer fra det tidspunktet 

boenheten tas i bruk, eller når bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.  

Hver bebygd eiendom/enhet hvor det ikke er fast helårlig bosetting utgjør minst ett fritidsabonnement. 

Bebygd eiendom som har stått ubebodd i 6 mnd. kan etter søknad omklassifiseres til fritidsabonnement. 

Eventuell gebyrplikt inntrer senest 6 mnd. fra det tidspunktet byggetillatelse innvilges, eller fra den dato 

brukstillatelse gis.  

Kommunen kan, etter at den lokale helsemyndighet har uttalt seg, frita bestemte eiendommer fra den 

kommunale avfallsordningen.  

§ 3-3 Differensierte avfallsgebyr for boligabonnenter  

Formålet med å differensiere gebyret for husholdningene er å stimulere til avfallsreduksjon, økt 

kildesortering og effektiv innsamling. 

Avfallsgebyret består av en fast del pr. boenhet og en variabel del etter størrelsen på 

restavfallsbeholderen. For normalabonnementet er de to delene like store. Samlet gir dette følgende 

abonnementstyper: 

a. Liten beholder:    80 % av normalabonnementet  

b. Normal beholder:  100 % av normalabonnementet 

c. Stor beholder:    135 % av normalabonnementet 

d. Ekstra stor beholder:  180 % av normalabonnementet 

e. Felles beholder på bakken:  90 % av normalabonnementet  

f. Felles beholder nedgravd:  95 % av normalabonnementet  

Abonnenten velger fritt størrelsen på oppsamlingsenheten(e) for materialgjenvinning, uten at dette 

påvirker avfallsgebyret.  

Boligabonnent som deler oppsamlingsenhet (gruppe b-d) med nabo(er) innvilges en reduksjon i 

avfallsgebyret. Ved maksimal deling betaler hver abonnent 75 % av ett normalabonnement. Om 

oppsamlingsenheten deles på færre abonnenter graderes gebyret mellom ordinært abonnement og 

maksimal deling. Minste tillatte volum pr. boenhet er 50 % av normal beholder.  

Boligabonnent som har inngått kontrakt med kommunen om hjemmekompostering mv. innvilges en 

reduksjon i avfallsgebyret på 15 % av ett normalabonnement.  

Boligabonnent som er pålagt av kommunen å frakte avfallet til et felles samlepunkt mer enn 500 meter 

fra definert kjørerute etter § 2-8, innvilges en reduksjon i avfallsgebyret på 15 % av ett 

normalabonnement inntil 5 km frakteavstand, og 20 % av ett normalabonnement over 5 km 

frakteavstand. 

Boligabonnenter som har opprettet avtale om utvidet henteavstand, betaler et tillegg på 15 % av ett 

normalabonnement pr. 10 meter ekstra henteavstand. Maksimal utvidet henteavstand settes til 50 

meter. 

Kommunen kan bestemme at avfallsgebyret skal beregnes etter vekt eller antall tømminger. 
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§ 3-4 Differensierte avfallsgebyr for fritidsabonnenter  

Avfallsgebyret for fritidsabonnenter beregnes ut fra et eget selvkostregnskap.  

Avfqallsgebyret for fritidsabonnenter består av en fast del pr. fritidsbolig og en variabel del etter den 

servicegrad kommunen tilbyr. For normalabonnementet (servicegrad 2) er de to delene like store. 

Samlet gir dette følgende abonnementstyper: 

a. Servicegrad 1  

(hytter 2,5 km fra veg, campingvogn) 50 % av normalabonnementet for fritidsboliger.  

b. Servicegrad 2  

(ordinære hytter)   100 % av normalabonnementet for fritidsboliger 

c. Servicegrad 3  

(fritidshus med egne beholdere)  150 % av normalabonnementet for fritidsboliger 

§ 3-5 Tilleggstjenester  

Kommunen fastsetter gebyret for tilleggstjenester innenfor det totale selvkostregnskapet. Selvkost 

innebærer at gebyret skal samsvare med de kostnader kommunen har ved å levere tjenesten.  

§ 3-6 Innkreving, renter m.v.  

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. 

Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 

29, § 26 og § 27 om eiendomsskatt til kommunen tilsvarende. 

 

Kapittel 4 – Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall  
§ 4-1 Søknad om samtykke  

Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall. Kommunen gir samtykke til 

innsamling av husholdningsavfall når følgende vilkår er oppfylt:  

a) Kvalifikasjonskrav  

Den som skal samle inn husholdningsavfall må være et godkjent foretak. Virksomheten må 

være skikket til å foreta og til å kunne gjennomføre den innsamling det gis tillatelse til.  

b) Krav til utførelse av oppgaven  

Innsamling av husholdningsavfall skal skje i henhold til forurensningsloven og øvrig relevant 

regelverk.  

Alt innsamlet husholdningsavfall skal transporteres til godkjent mottak uten ugrunnet opphold.  

Den som samler inn husholdningsavfall skal rapportere hvilke husholdnings-avfallstyper som 

samles inn og omfanget av innsamlingen. Rapportering gjøres til kommunen, som kan fastsette 

krav til hvordan rapportering skal skje.  

Samtykket kan ikke overdras til annet rettssubjekt. Samtykkemottaker er alene ansvarlig for 

eventuell skade virksomheten påfører tredjepart under utførelse av innsamling som det er gitt 

samtykke til.   

c) Krav til søknad og dokumentasjon  

Søknad skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om søker og utførelse som gitt i egne 

retningslinjer.  

Søknad skal inneholde en forsikring om at søker vil overholde de krav som er fastsatt i denne 

forskriftens § 4-1 bokstav b.  
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§ 4-2 Forbehold om samtykke  

Selv om vilkår for samtykke ellers er oppfylt, kan kommunen nekte å gi samtykke dersom kommunens 

mulighet for økonomisk og rasjonell drift reduseres.  

§ 4-3 Tilbakekalling av samtykke  

Kommunen kan trekke samtykke dersom:  

- Innsamling, behandling og rapportering ikke skjer i henhold til vedtak og gjeldende regelverk.  

- Forutsetningene for samtykket endres slik at innsamling i regi av samtykke-mottaker reduserer 

kommunens mulighet for økonomisk og rasjonell drift.  

- Endringer i offentlige regler og krav som har betydning for tildeling av samtykke.  

- Det foreligger forhold hos samtykkemottaker som ville gitt grunnlag for avvisning etter forskrift 

om offentlig anskaffelse.  

Opplistingen er ikke uttømmende.  

Samtykket gjelder i fem år fra vedtaksdato, dersom ikke annet er fastsatt i vedtaket.  

§ 4-4 Behandlingsgebyr  

Kommunen kan kreve gebyr for behandling av tillatelser i medhold av denne forskrift. Gebyret skal ikke 

overstige kommunens kostnader ved saksbehandling og kontroll.  

§ 4-5 Kontroll og sanksjon  

Kommunen skal føre tilsyn og kontroll med virksomheter som har fått samtykke til innsamling av 

husholdningsavfall. Tilsyn og kontroll skjer innenfor rammene av forurensningsloven kapittel 7.  

Kommunen kan kreve gebyr for gjennomføring av kontrolltiltak som skal sikre at forskriften eller vedtak 

med hjemmel i forskriften blir fulgt. Gebyret skal ikke overstige kommunens kostnader ved 

gjennomføring av kontrollen. 

 

Kapittel 5 – Beslutningsmyndighet og klageadgang  
§ 5-1 Delegering av myndighet  

Kommunens myndighet etter denne forskrift delegeres til ReMidt IKS, med unntak av kommunestyrets 

myndighet etter § 3-1 om fastsetting av avfallsgebyr.  

§ 5-2 Tilsyn  

Kommunen fører tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes og fatter enkeltvedtak i henhold til 

forskriftens bestemmelser.  

§ 5-3 Dispensasjon  

Kommunen kan i spesielle tilfeller etter søknad gi dispensasjon fra én eller flere av bestemmelsene i 

forskriften. Det er en forutsetning at en slik dispensasjon er i tråd med forskriftens formål.  

Det kan settes vilkår ved dispensasjonen.  

§ 5-4 Klage  

Enkeltvedtak som fattes i medhold av denne forskrift, kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker.  

Klagen rettes til ReMidt IKS sin klagenemd.  
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§ 5-5 Forhold til andre forskrifter og myndigheter  

Lokale helsemyndigheter har ansvar for å sikre at håndtering av avfall skjer i samsvar med Helse- og 

omsorgstjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring 

og disponering av avfallet. 

Kapittel 6 – Sanksjoner  
§ 6-1 Sanksjoner og straff  

Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter, jf. forurensingslovens kapittel 10 § 79 annet ledd. 

 

Kapittel 7 – Ikrafttreden  
§ 7-1 Ikrafttreden  

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidende. Samtidig oppheves tidligere gjeldene 

renovasjonsforskrift. 
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Felles forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, 
minirenseanlegg mv. og bestemmelser om betaling av gebyr – 
ReMidt IKS 

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser  

§ 1-1 Formål 
Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, 
transport og behandling av septikslam som oppstår i kommunen.  

§ 1-2. Virkeområde 
Forskriften gjelder tømming og transport av slam og avløpsvann fra alle slamavskillere, tette tanker, 
minirenseanlegg mv. Forskriften gjelder også fritidsbebyggelse som har slike anlegg, og for 
oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann jfr. forurensningsloven § 26. 

Alle eiendommer mv. der det er slike slamanlegg skal være med i den kommunale 
slamtømmingsordningen og betale for tømmingen. 

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke-sanitært 
avløpsvann omfattes ikke av denne forskrift. 

§ 1-3 Definisjoner 
Abonnent: Eier eller fester av grunneiendom som er tilknyttet renseinnretning.  

Avløpsvann: Alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av 
kommunale regler for avløps- og renseanlegg, og som er lagt under kommunal godkjenning, herunder 
gråvann, som er avløpsvann fra boliger og hytter uten vannklosett, og svartvann som er avløpsvann kun 
fra toalett.  

Ekstra tømming: Tømming utenom fastsatt tømmeplan. Ekstra tømming utføres innen 14 dager. 

Kommunen: Myndigheten som er tillagt kommunen er delegert og utøves av ReMidt IKS. 

Nødtømming: Tømming som må utføres innen 24 timer.  

Ordinær tømming: Planlagt tømming som skjer i den forhåndsvarslede perioden hvor tømming skjer i 
aktuelt område etter fastsatt tømmehyppighet gitt i eiendommens utslippstillatelse. 

Tilpasset tømming: Lovpålagt tømming av tette tanker som utføres etter bestilling fra abonnenten, i 
stedet for ordinær tømming. Abonnenten varsler da kommunen, som vil utføre tømming innen 14 dager. 

Tømmeplan: Ruteplan, fastsatt av kommunen, for å gjennomføre en effektiv og rasjonell tømming av 
slam for et større område. 

 
 

Kapittel 2 – Kommunal slamtømmeordning  

§ 2-1 Kommunal innsamling av slam 
Forskriften gjelder for hele kommunen, med mindre kommunen selv unntar enkelteiendommer eller 
geografiske områder, hvor det ikke er muligheter for tilfredsstillende adkomst. Ingen kan utføre tømming 
av slamanlegg uten kommunens tillatelse.  

Side 55 av 64



Side 2 av 5 
 

§ 2-1 Abonnentens plikter 
Abonnenten plikter å innordne seg kommunens tømmeplan. 

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Lokk som 
kan bli kjørt på skal være kjøresikre. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes 
av abonnenten før tømming skal utføres. Trær og busker som er til vesentlig hinder skal fjernes av 
abonnenten før tømming utføres. Hvis ikke dette er gjort må anlegget tømmes utenom fastsatt 
tømmeplan, og abonnenten kan bli ilagt ekstra gebyr. 

Abonnenten er pliktig til å holde tilsyn med eget anlegg og omgående utbedre skader på anlegget. 
Videre skal alle endringer i tekniske installasjoner, anleggsutførelse eller endret bruk varsles, jf. Plan- og 
bygningslovens bestemmelser. 

§ 2-3 Adkomst/hindringer 
Det må være kjørbar adkomstveg fram til maksimalt 50 meter fra slamanlegget. Som kjørbar 
adkomstveg regnes i dette tilfelle veg som er framkommelig og har bredde og styrke til å tåle 
slamtømmekjøretøy. Vegen må ha en fri høyde på minst 4 meter. Adkomstvegen skal ha snuplass og 
dessuten kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene slambil, eventuelt annet slamkjøretøy. 

Hele anlegget må kunne tømmes fra samme oppstillingsplass, og bunn av tank kan være maksimalt 6 
meter lavere enn høyeste terrengpunkt mellom bunn tank og oppstillingsplass. 

Anlegg som etter oppsatte tømmeplan ikke kan betjenes med slamsugebil på grunn av adkomstvegens 
beskaffenhet, vil bli betjent med tilpasset utstyr – f.eks. traktor. Kommunen bestemmer hvilke 
eiendommer som må betjenes med slikt alternativt utstyr. 

Kommunen eller den som tømmer har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av privat veg og plass, 
med mindre det kan påvises uaktsomhet. 

Dersom abonnenten ikke har kjørbar adkomstveg for slamtømmekjøretøy, kan kommunen pålegge at 
abonnenten selv sørger for at slammet fraktes bort/disponeres på en helse- og miljømessig god måte. 
Slamhåndteringen skal godkjennes av kommunen. 

§ 2-4 Tilgjengelighet til anlegget 
Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført 
tømmingen. 

Dersom abonnenten etter forhåndsvarsel ikke har klargjort slamanlegget inkl. adkomstveg for tømming, 
eller fraktet fram slammet mv., blir ikke ordinær tømming gjennomført. Ekstrakostnader som kommunen 
påføres dekkes av abonnenten. 

Det er eiers plikt å sørge for at tømming blir utført, dvs. at eier må ta kontakt med kommunens 
slamtømmer dersom tanken skal tømmes utenom den fastsatte tømmeplan, eller dersom kommunen 
ikke har registrert at abonnenten skal ha tømming i henhold til forskriften eller gitt utslippstillatelse. 

 

§ 2-5 Kommunens plikter 
Kommunen fastsetter tømmeplan, og plikter å sende varsel om tømming til abonnentene 1–2 uker før 
tømming skal skje. Fritidsabonnentene skal varsles 3–4 uker før tømming skal skje. 

Kommunen plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne forskrift i tråd med gitt utslippstillatelse 
og den tømmehyppighet som er beskrevet i § 2-6. 

Side 56 av 64



Side 3 av 5 
 

For å dekke abonnentenes ulike behov, skal kommunen i tillegg til ordinær tømming kunne tilby ekstra- 
og nødtømming, samt tilpasset tømming for tette tanker. 

Kommunen har rett til å tilbakeføre rejektvann fra slambil til slamavskilleren som tømmes. Tømmingen 
skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Etter tømming skal anlegget forlates i 
lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes. Slamsøl skal fjernes. Abonnenten varsles etter 
utført tømming. Varselet skal også inneholde opplysninger om observerte avvik, feil eller mangler ved 
anlegget. 

§ 2-6 Tømmehyppighet 
a) Eiendommer med fast bosetting og næringseiendommer tilknyttet slamavskiller, tømmes etter 

gjeldende utslippstillatelse, minimum hvert annet år.  
 

b) Eiendommer uten fast bosetting tilknyttet slamavskiller tømmes etter gjeldende utslippstillatelse, 
minimum hvert fjerde år. 
 

c) Tette tanker tømmes minimum hvert år.  
 

d) Minirenseanlegg, felles slamavskillere for flere bolig- eller hytteenheter tømmes i henhold til 
utslippstillatelse. Dersom denne er uklar må leverandørens spesifikasjon følges. 
 

e) For kommunale slamavskillere og større fellesanlegg fastsetter forurensningsmyndigheten egne 
tømmerutiner. 
 

f) I spesielle tilfeller kan forurensningsmyndighet bestemme annen tømmehyppighet. 
 

Kommunen sørger for tømming etter fastlagte tømmeplan. Abonnenter kan selv be kommunen om at 
tømmehyppigheten blir årlig, og at dette innarbeides i kommunens tømmeplan og utføres som ordinær 
tømming. Må tømmehyppigheten økes ytterligere må abonnenten selv bestille ekstra- eller 
nødtømming.  

Kommunens tømmeplan skal maksimalt variere med 6 uker i forhold til fastsatte tømmehyppighet og 
siste utførte tømming, jfr. § 2-6 a-f. 

 

 

Kapittel 3 - Slamgebyr  

§ 3-1 Gebyr 
Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskriften skal betale et årlig slamgebyr til 
kommunen. Selv om abonnenten nekter tømming eller at det av en annen grunn ikke kan foretas 
tømming, skal det likevel betales gebyr. 

Gebyret graderes etter størrelsen på anlegget og fastsettes av kommunestyret. Gebyret er sammensatt 
av oppmøtekostnader og tømme- og behandlingskostnader: 

Årsgebyr = OxT + PxVxT, der  

O – oppmøtepris – kr/anlegg  
P – pris for tømming og behandling – kr/m³ etter type anlegg: 

a) Slamavskiller 
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b) Tett tank  
c) Minirenseanlegg  

V – tankvolum – m3, minimum 4 m3 
T – tømmehyppighet – tømminger/år (for tømming hvert 4. år er T=1/4) 
 
Alle gebyr forutsetter at tømming skjer etter fastsatt tømmeplan.  
 
I tillegg til ordinært gebyr skal det, hvor det er aktuelt, betales for følgende ekstratjenester:  

- Vanskelig tilgjengelighet:    50 % påslag på oppmøtepris  
- Manglende klargjøring:   100 % påslag på oppmøtepris  
- Ekstra tømming:    75 % påslag på oppmøtepris  
- Nødtømming:   250 % påslag på oppmøtepris  

Gebyrplikt inntrer senest 6 uker etter at utslippstillatelse er gitt.  

§ 3-2 Innkreving, renter mv.  
Gebyr for slamtømming med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven 
§ 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 
1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende. 

 

Kapittel 4 – Beslutningsmyndighet og klageadgang  

§ 4-1 Delegering av myndighet 
Kommunens myndighet etter denne forskriften delegeres til ReMidt IKS, med unntak av 
kommunestyrets myndighet til å fastsette gebyr, gi vilkår for utslippstillatelse og unnta enkelte 
eiendommer eller geografiske områder etter § 2-1. 

§ 4-2 Tilsyn  
Kommunen fører tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes og fatter enkeltvedtak i henhold til 
forskriftens bestemmelser.  

§ 4-3 Dispensasjon  
Kommunen kan i spesielle tilfeller etter søknad gi dispensasjon fra én eller flere av bestemmelsene i 
forskriften. Det er en forutsetning at en slik dispensasjon er i tråd med forskriftens formål.  

Det kan settes vilkår ved dispensasjonen.  

§ 4-4 Klage 
Enkeltvedtak som fattes i medhold av denne forskrift, kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker.  

Klagen rettes til ReMidt IKS sin klagenemd.  

 

Kapittel 5 – Sanksjoner  

§ 5-1 Sanksjoner og straff 
Overtredelse av denne forskriften straffes med bøter, jf. forurensningslovens kapittel 10 § 79 annet ledd. 
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Kapittel 6 – Ikrafttreden  

§ 6-1 Ikrafttreden 
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidende. Samtidig oppheves tidligere gjeldene 
slamforskrift. 
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VEDTEKTER FOR REMIDT NÆRING AS 

 
 

1. Selskapets navn 
 

Selskapets navn er ReMidt Næring AS. 
 
 

2. Selskapets forretningskontor 
 

Selskapets forretningskontor er Orkland kommune. 
 
 

3. Selskapets virksomhet (formål) 
 

Selskapets formål er næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, herunder oppkjøp av 
selskaper, eie aksjer i andre selskaper, fast eiendom og hva dermed naturlig står i forbindelse. 

 
 

4. Selskapets aksjelkapital 
 

Selskapets aksjekapital er kr 100 000,- fordelt på 10 000 aksjer hver pålydende kr. 10,-. Selskapet 
skal ikke registreres i Verdipapirsentraen. 

 
 

5. Styret 
 
Selskapets styre skal ha fem medlemmer, med tre varamedlemmer i rekkefølge. 

 
Firmaet tegnes av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap, og styret kan meddele 
prokura.  

  
 

6. Valgkomite 

Selskapet skal ha valgkomité. Valgkomiteen foreslår kandidater til styret og honorar for 
styremedlemmene. Valgkomiteen skal ha minst tre medlemmer. Selskapets generalforsamling velger 
valgkomiteens medlemmer som velges for ett år av gangen.  

 
 

7. Ordinær generalforsamling 
 
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår. 
Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal 
gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved 
fullmektig med skriftlig fullmakt.   

 
Generalforsamling kan avholdes andre steder enn i forretningskommunene. Beslutninger av 
generalforsamlingen kan også vedtas utenfor møte i samsvar med aksjelovens bestemmelser. 
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På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 

 

• Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte 

• Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse. 

• Valg av styre, herunder valg av styrets leder og nestleder 

• Andre saker som styret forelegger eller som en aksjeeier ønsker å behandle når den har fremsatt 

skriftlig krav om det senest to uker før generalforsamlingen. 

• Saker av strategisk og viktig betydning for selskapet 

 
Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret finner dette nødvendig, eller når revisor eller 
aksjonærer som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen krever at generalforsamlingen skal 
behandle en bestemt sak. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst en ukes skriftlig varsel. 
Hvis en ekstraordinær generalforsamling er krevet av revisor eller 1/10 av aksjekapitalen i samsvar 
med ovenstående, skal generalforsamlingen avholdes senest innen en måned etter at kravet ble 
fremsatt.  

 
Generalforsamlingen skal velge en møteleder. Styrets leder, eller annen person utpekt av styret åpner 
møtet og leder dette inntil møteleder er valgt.  

 
 

8. Forholdet til aksjelovgivningen 
 

For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse. 
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AKSJEEIERAVTALE – ReMidt Næring AS 

 
0. BAKGRUNN / ETABLERING  

Aksjonærene er enig om å etablere Selskapet i forbindelse med etableringen av et nytt innovativt 
miljøselskap for de lovpålagte tjenestene innenfor miljø- og gjenvinningsområdet. 

Gjennom å skille ut næringsaktiviteten fra de lovpålagte oppgavene i et eget aksjeselskap, kan 
eierne rendyrke næringsutviklingen knyttet til miljø- og gjenvinningssektoren. 

Selskapet skal være aktivt og kunne tilby sine kunder et bredt spekter av tjenester innen 
avfallshåndtering. 

 

1. ÅPNINGSBALANSE 
Ved etableringen av Selskapet skal det utarbeides en åpningsbalanse om reflekterer verdien på 
stiftelsestidspunktet, med grunnlag i reviderte og godkjent årsregnskap pr. 31.12.2018. 

 

2. EIERFORHOLD 
Alle kommunene som deltar som eier i ReMidt IKS kan være eier av Selskapet. Videre skal ReMidt 
IKS ha en eierandel på 20% i Selskapet. 
 
Datterselskap som utfører oppgaver i henhold til enerettstildeling og samtidig er offentligrettslige 
organ, så som SeSam Ressurs AS og Ecopro AS, skal søkes tilbakeført til ReMidt IKS når 
forholdene ligger til rette for det. ReMidt IKS fremmer eventuelt et slikt krav og verdsettingen skal 
skje etter bestemmelsene i Aksjelovens § 4-17 femte og sjette ledd.  
 
Hvis andre eksterne eiere ønsker å bli eier i Selskapet skal dette godkjennes med 2/3 flertall av 
generalforsamlingen i Selskapet. 
 
Nye aksjonærer forplikter seg å tiltre denne aksjonæravtalen. 
 
2.1  Opsjon på erverv av aksjer i Selskapet 
Alle kommunene som deltar som eier i ReMidt IKS (pr. 1.1.2020) kan, innen 31.12.2024, erverve 
aksjer i Selskapet tilsvarende den eierbrøk vedkommende kommune har i ReMidt IKS på 
etableringstidspunktet. 
 
Kommuner som ønsker å utøve sin opsjonsrett skal varsle Selskapets styre, innen utløpet av mars 
måned det året retten ønskes gjort gjeldende.  
 
2.2  Rettet emisjon og prising av aksjer 
Ved bruk av opsjonen i 2.1 vil generalforsamlingen vedta og gjennomføre en rettet emisjon mot 
aktuell ny eier. Emisjonen gjennomføres, senest to måneder etter at generalforsamlingen er holdt, 
ved utstedelse av nye aksjer og at Selskapets aksjekapital utvides tilsvarende. 
 
Emisjonsbeløpet settes slik at prisen per aksje settes lik inngangsverdien for øvrige eiere på 
etableringstidspunktet for Selskapet. 
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3. FORKJØPSRETT 
Ved overdragelse av aksjer i Selskapet, gjelder aksjelovens bestemmelser om forkjøpsrett blant 
aksjonærene. Uavhengig av dette skal Aksjonærene fritt kunne overdra sine aksjer i Selskapet til 
annet selskap som vedkommende har kontrollerende innflytelse over, uten å utløse forkjøpsrett. 

 
 
 

4. UTBYTTEPOLITIKK 
Det skal legges opp til en forutsigbar utbyttepolitikk. Aksjonærene forventer et årlig utbytte på 40% til 
60% fra Selskapet og underliggende heleide datterselskaper.  
 
 

5. STYRET 
Styret velges på generalforsamlingen, etter innstilling fra en egen valgkomité som er oppnevnt av 
generalforsamlingen. 

To styremedlemmer, derav styrets leder, skal nomineres av miljøselskapet ReMidt IKS. 

 

6.  UTØVELSE AV AKSJONÆRRETTIGHETER/-PLIKTER 
Aksjonærene forplikter seg til å stemme i selskapets generalforsamling i tråd med de rettigheter og 
forpliktelser som er inntatt i denne Aksjonæravtalen. 
 
Ved aksjetransaksjoner er det, med mindre annet avtales, selgers ansvar å sørge for at nye 
aksjonærer oppfyller Aksjonæravtalen, eventuelt sammen med selgeren. 
 
 

7. REFORHANDLING AV AKSJONÆRAVTALEN 
Hele Aksjonæravtalens punkt 2 kan først endres etter 31.12.2024. For øvrig kan Aksjonæravtalen 
reforhandles og endres hvis minst 2/3 av aksjonærene er enig om dette.  
 
 

8. MISLIGHOLD 
Mislighold av denne Aksjonæravtalen foreligger når en Aksjonær opptrer i strid med 
Aksjonæravtalen eller de forutsetninger Aksjonærene har lagt til grunn for det samarbeidet som 
Aksjonæravtalen regulerer. 
 
Dersom en aksjonær gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av Aksjonæravtalen, har de andre 
Aksjonærene rett til å kreve at aksjene selges til dem eller til Selskapet for videresalg til bestående 
eller nye aksjeeiere.  Innløsningssummen fastsettes etter reglene i Aksjelovens § 4-17 femte og 
sjette ledd. 
 
Gjentatte og/eller vedvarende mislighold vil være å anse som et vesentlig mislighold. 
 
 

9. TVISTER 
Tvister vedrørende forståelsen av denne Aksjonæravtalen, dens innhold eller fortolkning, skal søkes 
løst gjennom forhandlinger. Aksjonærene plikter å starte forhandlinger innen 30 dager etter at de 
øvrige Aksjonærene er meddelt skriftlig om forholdet. Blir tvisten ikke løst innen 60 dager etter at 
forhandlingene tok til, bringes saken inn for Voldgiftsrett i Sør-Trøndelag tingrett eller Lov om voldgift 
av 14. mai 2004. 
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Voldgiftsretten skal bestå av 3 medlemmer som oppnevnes av Aksjonærene i fellesskap. Blir ikke 
Aksjonærene enig om voldgiftsrettens sammensetning innen fire uker fra begjæring av voldgift, 
oppnevnes voldgiftsrettens medlemmer av Sør-Trøndelag tingrett. 
 
 

10. ANTALL EKSEMPLARER 
Nærværende avtale er inngått i 18 eksemplarer, ett til hver av aksjonærene. 
 

 

Sted/dato: 

 

Sign. 
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Beslutningsplan miljøselskapet ReMidt IKS 
I ReMidt IKS er det hele 21 kommuner som skal være deltakere (17 etter kommunesammenslåinger). 
For å få til dette samarbeidet er det avgjørende at kommunene fatter ens vedtak, slik at lik pris for lik 
tjeneste kan komme alle de 130 000 innbyggerne til gode.  

Datoer for beslutning i de ulike kommunestyrene er som følger:  

Dato Kommune 
11. juni Aure 

Rindal 
12. juni Sunndal 
13. juni Halsa 

Smøla 
Tingvoll 

18. juni  Hemne  
Kristiansund 
Melhus 

19. juni Agdenes 
Averøy 
Orkdal 
Rennebu 
Snillfjord 

20. juni Frøya 
Hitra 
Midtre Gauldal 
Oppdal 
Skaun 
Surnadal 

26. juni Meldal 
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Notat
Til: HAMOS Forvaltning IKS v/Trygve Berdal og NIR IKS, v/Hilde

Harstad
Fra: Advokat Hanne S. Torkelsen
Dato: 29 mars 2019
Kopi:
Emne: Sammenslåing av HAMOS Forvalting IKS (HAMOS)og Nordmøre

Interkommunale RenovasjonsselskapIKS (NIR)

1. Innledning

Det vises til møte 20 februar 2019, hvor det ble reist en del problemstillinger knyttet til
sammenslåing av HAMOS og NIR, gjennom et nytt interkommunalt selskap, ReMidt IKS.
Vi har mottatt og gjennomgått utkast til styringsdokument av 14.2.19, utkast til
selskapsavtale, retningslinjer til valgkomiteen, utkast til felles renovasjonsforskrifter og
retningslinjer for valgkomiteen.

Vi er bedt om å gjennomgå utkastene til styringsdokument, selskapsavtale og felles
renovasjonsforskrifter og vurdere enkelte problemstillinger som trenger avklaring. Dette
notatet omhandler følgende i punkt 3 Vurderinger og anbefalinger:

3.1 Forholdet til anskaffelsesregelverket

3.2 Juridisk grunnlag for enerett

3.3 Felles renovasjonsforskrifter og delegasjon av forvaltningsmyndighet

3.4 Felles interkommunal klagenemnd

3.5 Ansatte: Virksomhetsoverdragelse og pensjon

3.6 Innskudd og Verdsettelsesprinsipper

3.7 Praktisk gjennomføring av sammenslåing

3.8 Kontrakter som videreføres

3.9 Selskapsavtalen – kommentarer til endringsforslag



 
          2 

 

 

 

2. Bakgrunn  
 
NIR og HAMOS har etablert en styringsgruppe som skal utrede muligheter for 
sammenslåing.  
 
HAMOS har ca. 35 ansatte og eies av 11 kommuner (Orkdal, Hemne, Snillfjord, Agdenes, 
Surnadal, Rindal, Meldal, Hitra, Frøya, Skaun og Rennebu kommune). NIR har 5 ansatte og 
eies av 9 kommuner (Kristiansund, Smøla, Aure, Halsa, Averøy, Sunndal, Oppdal, Tingvoll 
og Rauma). Rauma skal tre ut av NIR og gå inn i samarbeid med RIR IKS.  
 
På grunn av kommunesammenslåinger vil det være noe færre eierkommuner i det nye 
selskapet. Heim kommune vil bl.a. bestå av deler av Snillfjord, samt Hemne og Halsa 
kommune. Orkland kommune vil bestå av deler av Snillfjord, samt Orkdal, Agdenes og 
Meldal kommuner. En del av Snillfjord kommune slås sammen med Hitra kommune. Det 
nye selskapet vil bestå av 15 eiere. Det har vært samtaler med Envina IKS, som eies av 
Melhus kommune og Midtre-Gauldal kommune, men det er ikke avklart om Envina ønsker 
å gå inn i det nye samarbeidet.  
 
Selskapene har ulik organisering. HAMOS har all kompetanse og alle medarbeidere ansatt i 
egen bedrift, har felles renovasjonsforskrifter og praktiserer lik pris for like tjenester. NIR 
organiserer renovasjonstilbudet på vegne av kommunene, samordner informasjon og 
holdningsskapende arbeid blant innbyggerne, har ansvar for nedstrømsløsninger, men den 
enkelte kommune drifter og finansierer bl.a. avfallsinnsamling selv (innsamling og 
gjenvinningsstasjoner). Hver NIR kommune har ulike løsninger, avtaler og 
renovasjonsforskrift. Utvidet samarbeid innebærer også at det vil bli overdratt ansatte og 
utstyr direkte fra eierkommunene til NIR til det nye selskapet. 
 
Ambisjonen er å praktisere lik tjeneste til lik pris, overta alle kontrakter og finne felles 
løsninger for alle eierkommunene i det nye selskapet. Dette innebærer også ønske om å ha 
felles renovasjonsforskrifter. 
 
3. Vurderinger og anbefalinger 
 
3.1 Forholdet til anskaffelsesregelverket 
 
Eierkommunene er offentlige oppdragsgivere underlagt lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser. Dersom eierkommunene skal inngå avtale direkte med ReMidt IKS, må det 
være et juridisk grunnlag for direkte tildeling av kontrakter, enten på basis av en enerett, 
eller utvidet egenregi.   
 
Det forutsettes at alle eierkommunene tildeler enerett til det nye selskapet, jf. 
anskaffelsesforskriften1 §2-3. Dersom selskapet skal drive i "utvidet egenregi" krever 
anskaffelsesforskriften §3-2 at det utøves felles kontroll over selskapet, og at selskapet 
"utfører mer enn 80 prosent av sin aktivitet for de kontrollerende oppdragsgiverne eller 
andre rettssubjekter som oppdragsgiverne kontrollerer", jf. bokstav b). 
 

                                                 
1 Forskrift om offentlige anskaffelser av 21.8.2016 nr. 974 
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Utvidet egenregi betyr at selskapet ikke kan håndtere konkurranseutsatt husholdningsavfall 
fra andre kommuner eller næringsavfall i et marked utover 20% i gjennomsnitt over 3 år2. 
Selv om hovedformålet med selskapet er å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver i h 
t forurensingsloven, kan det være ønskelig å også kunne håndtere næringsavfall fra private 
aktører, både utifra stordriftsfordeler, og fordi det kan være mangel på tilbud til 
næringslivet i området. Dersom man planlegger investering i f.eks. sorteringsanlegg o.l. kan 
utvidet egenregi innebære en begrensning i å utnytte restkapasitet i anlegget. Denne 
begrensningen gjelder ikke når selskapet tildeles enerett. 
 
I styringsdokumentet side 10 står det at man skal "legge til rette for lokalt næringsliv". – 
Med dette menes at det skal legge til rette for mindre tilbydere (som ofte har lokal 
tilhørighet), såkalte "små og mellomstore bedrifter" (SMB). Å legge til rette for SMB er 
ønskelig og lovlig. Anskaffelsesregelverket har derfor flere bestemmelser som legger til 
rette for SMB, men det er viktig at begrepsbruken ikke skaper mistanke om at selskapet 
favoriserer lokalt næringsliv. Det vil være ulovlig forskjellsbehandling og vil være i strid 
med grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsipper om ikke-diskriminering.  
 
Vi anbefaler at man legger til rette for at selskapet også skal håndtere næringsavfall – både 
fra egne eiere og fra næringslivet. Det vil ikke være mulig å pålegge private aktører å levere 
avfall til selskapet, men dersom det gjøres på frivillig basis må det være på kommersielle 
vilkår. For visse typer farlig avfall har kommunene også en plikt til å håndtere dette fra 
bedrifter, jf. avfallsforskriften.  
 
Selskapet som tildeles enerett regnes som et "Offentligrettslig organ" etter 
anskaffelsesforskriften §1-2 bokstav c), og må følge anskaffelsesregelverket ved 
anskaffelser over terskelverdiene i forskrift om offentlige anskaffelser for hele 
virksomheten.  
 
En problemstilling som kan være knyttet til andel næringsavfall er kommunale garantier for 
lån etter kommuneloven, da kommuneloven §51 nr 23 forbyr garantier knyttet til 
næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv. Hva som regnes som andres 
næringsvirksomhet når det er en virksomhet som driver blandet virksomhet, vil gjerne 
gjøres utifra vurdering av hvor stor andelen næringsvirksomhet er i forhold til 
selvkostvirksomhet. Praksis har vært at man aksepterer at virksomhet uten gevinstsiktemål 
også driver næringsvirksomhet med inntil 1/3 av den samlede virksomheten, men dersom 
det er aktuelt å ta opp lån med garantier eller kausjon fra eierkommunene, må dette 
vurderes, både utifra kommuneloven og statsstøtteregelverket.  
 
 

                                                 
2 Anskaffelsesforskriften § 3-2, bokstav b),  se også §3-4 om beregning av aktivitet 

3 Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov §14-17 om lån og §14-19 om garantier, jf. også NOU 
2016:4. Ny kommunelov trer i kraft fra høsten 2019. Se også Ot.prp.46 L (2017-2018) til ny kommunelov, 
hvor det heter: "I mange tilfeller vil ett og samme rettssubjekt drive med flere typer aktiviteter, hvor én del 
har et ideelt preg, mens øvrige deler må anses å være næringsvirksomhet. Spørsmålet om rettssubjektet 
samlet sett må anses å drive næringsvirksomhet i kommunelovens forstand, må avgjøres ut fra hvor stor andel 
næringsdelen utgjør av den samlete aktiviteten i rettssubjektet. Hvor grensen her går, er ikke omtalt i 
forarbeidene til gjeldende rett. Departementet mener at dersom næringsdelen utgjør mer enn om lag 1/3 av 
den samlete aktiviteten i rettssubjektet, må rettssubjektet normalt anses å drive næringsvirksomhet i 
kommunelovens forstand." 
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3.2 Juridisk grunnlag for enerett   
 
Anskaffelsesforskriften §2-3 lyder slik: 
 
"Anskaffelsesloven og forskriften gjelder ikke for tjenestekontrakter som oppdragsgiveren inngår med en 
annen oppdragsgiver som har en enerett til å utføre tjenesten. Dette gjelder bare når eneretten er tildelt ved 
lov, forskrift eller kunngjort forvaltningsvedtak som er forenlig med EØS-avtalen" 
 
Norsk Industri har i 2015 klaget inn til ESA praksis med å tildele enerett på kommunal 
avfallssektor i Norge. Utfallet av en slik klagebehandling kan enten føre til lukking av 
saken, fordi ESA finner at det ikke er brudd på regelverket, eller ESA kan åpne formell sak 
med tanke på videre undersøkelser.    
 
ESA har i et brev av 30.1.20184 til Norsk Industri forhåndsvarslet at ESA vil lukke saken, 
og har bedt Norsk Industri om å kommentere varselet.  Norsk Industri har inngitt motsvar, 
og ESA har via departementet kontaktet enkelte kommunale aktører som er berørt i klagen, 
og bedt om mer informasjon. Dette er besvart av departementet i brev av 20.2.2019, hvor 
departementet gir sin tilslutning til den praksis som kommunene fører. Saken vedrørende 
enerettstildeling er derfor enda ikke helt avsluttet, men ESAs forhåndsvarsel gir en del 
prinsipielle avklaringer av det som Norsk Industri har anført i sin klage.   
 
ESA konkluderer i sitt brev med at kommunene har kompetanse på avfallsområdet, og at 
alle involverte parter er offentlige oppdragsgivere iht. anskaffelsesdirektivet art. 2(1).  
 
ESA konkluderer også med at det i motsetning til f.eks. posttjenester som reguleres av 
postdirektivet 97/675, ikke er noe til hinder i EØS-avtalen og sekundærlovgivningen 
(direktiver og forordninger) for at man kan tildele enerett på avfallssektoren.  
 
ESA aksepterer dermed at kommunale myndigheter har et vidt handlingsrom til å bruke 
enerettstildeling som et middel til å oppnå miljøformål innen avfallssektoren, så lenge 
kravet til transparens i direktivet 2014/24 Art 11 er oppfylt.6   
 
ESA opprettholder dermed sitt standpunkt i sak 68457 om tildeling av enerett på restavfall 
til Returkraft (forbrenningsanlegg) og utsortert matavfall til Ecopro (biogassanlegg). I 
tillegg aksepterer ESA også at farlig avfall og kommunalt næringsavfall faller inn under 
kommunenes kompetanseområde, og kan omfattes av en enerett. Så langt har Norsk 
Industri ikke fått medhold i noen av sine påstander om ulovlig tildeling av enerett. 
 
ESA viser til at sekundærlovgivningen gjør at det ikke er nødvendig å vurdere forholdet til 
EØS-avtalen art. 36 om etableringsretten og anførselen fra Norsk Industri om at eneretten er 
en restriksjon som er i strid med EØS-avtalens etableringsfrihet.  
 
Selv om ESA ikke mener det er nødvendig, går ESA inn på dette spørsmålet i pkt 5.4.2 
"Justification of the exlcusive rights". ESA påpeker at enerettene er motivert av hensyn til 
miljø, og at ESA ikke deler Norsk Industris påstand om at enerettene er økonomisk 
motivert, sitat:  
                                                 

4 Case 78085/Document no: 867102, brev fra EFTA Surveillance Authority´s Internal Market Affairs 
Directorate til Norsk Industri av 30.1.2018 

5 Se EU-dom, C-220/06, om direktiv  97/67/EF –om liberalisering av posttjenester 
6 Anskaffelsesdirektivet Art. 11 korresponderer med den tilsvarende bestemmelsen i FOA §2-3. 
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"The investigation in this case has rather shown that all public authorities referred to in 
your complaint have invoked the concern to protect human health and the environment as 
the reason for awarding exclusive rights to inter-municipal undertakings, thus in line with 
the objectives pursued by directive 2008/98 and the relevant case-law of the Court of 
Justice. As regards certain economic factors in the award practice raised in your 
complaint, the Directorate notes that there is no evidence to presume that economic 
concerns expressed in some instances such as the need to secure future investments 
actually outweigh the overarching intention to protect human health and the environment. 
Having said this, a contradiction between the two categories of concerns is not compulsory, 
in particular if the investments planned are meant to guarantee operational continuity 
and/or to optimize overall performance." 
 
Videre har ESA sett betydningen av å kunne sikre store mengder avfall ved kostbare 
investeringer for å kunne møte moderne krav til avfallsbehandling, og få ned 
behandlingskostnadene, sitat: 
 
"Modern waste management, in order to meet environmental standards, is a cost-intensive 
undertaking. Cooperation between municipalities has led to the creation large installations 
in order to reduce the overall treatment costs, and to prepare for reception and treatment 
higher amounts of waste. This require a stable supply of significant amounts of waste over 
the whole operation period of the plant." 
 
Siden vi kan stå overfor en snarlig avklaring av handlingsrommet knyttet til tildeling av 
enerett, kan Re-Midt IKS i prosessen med å fastsette felles renovasjonsforskrifter, få 
klargjort enerett gjennom selskapsavtalen og forskriftene, som deretter kunngjøres. Dette er 
ansett av ESA å være en tilstrekkelig for oppfyllelse av FOA §2-3 om at eneretten skal være 
fastsatt i lov, forskrift eller forvaltningsvedtak og kunngjort. Forvaltningsvedtak kan vedtas 
av kommunestyrene, eller det kan være et administrativt vedtak, dersom myndigheten til å 
tildele enerett blir delegert videre.   
 
En slik fremgangsmåte vil gjøre ReMidt IKS sin handlefrihet mer robust i forhold til 
muligheten å utnytte restkapasiteten i anleggene i et marked, og derved både redusere 
behandlingskostnader og bidra til målet om økt sortering/materialgjenvinning.   
 
ReMidt IKS bør også ha muligheten til å videretildele enerett til andre offentlige 
oppdragsgivere, f.eks. Sesam Ressurs AS. Det bør derfor åpnes for videretildeling i 
selskapsavtalen, se nedenfor under §7. 

 
3.3 Felles renovasjonsforskrifter og delegasjon av forvaltningsmyndighet 
 
Lik pris for like tjenester innebærer at selskapet bør ha et felles selvkostfond, og 
likelydende renovasjonsforskrifter.  Det bør inn i selskapsavtalen at man forplikter seg til å 
vedta likelydende renovasjonsforskrifter, se nedenfor om endring i selskapsavtalen §5.  
 
Renovasjonsforskriftene må vedtas av den enkelte eierkommune, og denne 
forvaltningsmyndigheten kan ikke overdras til et interkommunalt selskap, jf. 
forvaltningsloven §83, annet ledd. Det er kun enkeltvedtak som kan videredelegeres til et 
interkommunalt selskap.  
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Hva som er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og renovasjonsforskriften må avgjøres 
basert på en tolkning av forvaltningsloven § 2 b; "Enkeltvedtak, et vedtak som gjelder 
rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer".  Et forvaltningsvedtak er 
definert i §2 bokstav a); "vedtak,  en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig 
myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til 
private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter)".   
Bokstav c) definerer forskrift som "et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et 
ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer". 
 
Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å si når det foreligger et enkelt vedtak og når det 
er en forskrift. Et enkeltvedtak kan rette seg mot flere personer eller rettssubjekter, og 
likevel være et enkeltvedtak. 
 
Om skillet sier Jan Fritdjof Bernt i kommentarer til forurensingsloven §2: 
 
"En typisk forskrift vil regulere med sikte på fremtiden og for mange under ett, slik at disse 
blir ensartet behandlet og den enkelte får sitt forhold bedømt etter en forut eksisterende 
norm, på samme måte som etter en lov. Enkeltvedtak regulerer derimot en bestemt fastlagt 
foreliggende situasjon – ofte med detaljer nettopp med sikte på den konkrete sak, slik at 
borgeren får myndighetenes avgjørelse når det aktuelle, individuelle tilfelle foreligger. 
Innholdet av denne avgjørelsen kan følge direkte av lov eller forskrift, altså av 
rettsanvendelse, eller det kan være basert på utøving av et større eller mindre spillerom for 
ikke-rettslig normerte skjønnsmessige avveininger fra forvaltningens side, såkalt 
forvaltningsskjønn eller «fritt skjønn». 
Utgangspunktet for grensedragningen mellom enkeltvedtak og forskrift er den formelle 
utformingen av vedkommende avgjørelse. Er avgjørelsen etter ordlyden rettet til en eller 
flere bestemte personer, er det enkeltvedtak. Er den rettet mot en ubestemt krets, er det en 
forskrift." 
 
Forurensingsloven tillegger forvaltningsmyndighet til kommunen i andre saker enn 
innsamling og behandling av husholdningsavfall. F.eks. kan kommunen ved kommunale 
aksjoner ved akutt forurensing pålegge virksomhet som har beredskapsplikt etter 
forurensingsloven §40 å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i privat beredskap. 
Dette vil være enkeltvedtak som kan delegeres til et interkommunalt selskap. Det er derfor 
nødvendig å ta inn i renovasjonsforskriftene (eller eget delegasjonsvedtak) hvilken 
forvaltningsmyndighet som delegeres til selskapet, og hvilken myndighet som fortsatt skal 
utøves av kommunen.  
 
Det kan fastsettes i renovasjonsforskriftene at selskapet kan vedta utfyllende retningslinjer 
med mer tekniske detaljer forutsatt at renovasjonsforskriftene er tilstrekkelig utfyllende i 
forhold til rettigheter og plikter til privatpersoner, slik at retningslinjene ikke kan anses å 
være forskrift som må ut på høring mv. Det kan også vedtas at myndighet til å fatte 
enkeltvedtak er delegert til ReMidt gjennom bestemmelser i renovasjonsforskriften. 
 
 
3.4 Felles klageorgan 
  
Forvaltningsloven §28 annet ledd bestemmer at: "For enkeltvedtak som er truffet av 
forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen 
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kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget 
eller en eller flere  særskilte  klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget" 
 
Loven har ingen klar regel om hvem som er klageinstans når det er et interkommunalt 
selskap som treffer enkeltvedtak der dette er delegert i medhold av forurensingsloven §83, 
annet ledd. I forarbeidene7til forurensingsloven heter det: 
 
"Miljøverndepartementet ser det imidlertid ikke som hensiktsmessig å fastsette en egen 
regel om klageinstansen for interkommunale/fylkeskommunale selskaper i 
forurensingsloven. Klageinstans for slike selskaper fastsettes i selskapets vedtekter, og 
departementet kan ikke se noen grunn til en særregulering av dette på forurensingslovens 
område. Se for øvrig rundskriv H-12/94 fra Kommunal og arbeidsdepartementet der det 
antas at kontor-kommunens klagenemnd kan være klageorgan for inter(fylkes)kommunale 
styrers vedtak." 
 
Det bør fastsettes en felles interkommunal særskilt klagenemnd i selskapsavtalen. Hvordan 
denne skal utformes er ikke regulert i loven eller forarbeidene, men det er en fordel at både 
lokale forhold og hensyn til ensartethet og likebehandling ivaretas. Det kan overlates til 
representantskapet å fastsette retningslinjer. Representantskapet kan også beslutte at 
valgkomiteen skal benyttes til å foreslå kandidater til klageorganet. 
  
Kommuneloven §40 nr 3 c) har en særlig inhabilitetsregel som gjelder ved behandling av 
klager etter forvaltningsloven §28 annet ledd: 
 
 
"Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte som var med på 
å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved 
klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen." 
  
Den som har vært med på å avgjøre den opprinnelige klagen kan ikke saksbehandle og 
legge til rette for klagebehandling. Dersom det er en underordnet som har behandlet 
søknadene og avslått, kan den overordnede delta i forberedelse til klagebehandling. I 
juridisk teori er det lagt til grunn at man skal kunne ta praktiske hensyn ved å gjennomføre 
klagebehandling, slik at f.eks. rådmenn kan saksbehandle saker for kommunenes særskilte 
klagenemnder, der de ikke har reelt medvirker til saksbehandling fra de underordnede. Men 
det er en forutsetning at vedkommende ikke reelt har medvirket til behandling av selve 
avgjørelsen. Dersom styret saksbehandler og legger til rette for klagebehandling, er dette en 
god løsning, se også forslag til selskapsavtale §14.  
 
Se forslag til ny selskapsavtale §14. 
 
 
3.5 Ansatte: Virksomhetsoverdragelse og pensjon 
 
Det legges til grunn at de ansattes rettigheter skal ivaretas som en virksomhetsoverdragelse 
etter arbeidsmiljøloven kap. 16.  
 

                                                 
7  Ot.prp. nr. 48 1995-96 om lov om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern om 

forurensinger og om avfall  
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Det bør også presiseres at man legger til grunn at det nye selskapet skal overta ansvaret for 
alle forpliktelsene, herunder reguleringsansvar og bruttogarantiforpliktelser på de ansatte, 
også for ansatte som er sluttet i selskapene og som HAMOS og NIR fortsatt har 
forpliktelser overfor. Dersom dette ikke er en forutsetning, og NIR avvikles, vil KLP kreve 
et avviklingstilskudd for tidligere pensjonsforpliktelser, som kan utgjøre nokså høye beløp, 
avhengig av hvor store forpliktelsene er. KLP kan gi en beregning og oversikt over dette. 
NIR kommunene skal ikke avvikles, og det vil ikke være behov for å kreve 
avviklingstilskudd fra tidligere ansatte i kommunene, som er sluttet eller som ikke 
overføres til det nye selskapet. Det vil derfor ikke være behov for at det nye selskapet 
overtar disse forpliktelsene.  
 
3.6 Innskudd og verdsettelsesprinsipper  
  
En eventuell innskuddsplikt for eierkommunene må fremgå av selskapsavtalen, jf. IKS-
loven §5, og forslag til regulering i selskapsavtalen §5.  Ingen av eierkommunene til 
HAMOS har betalt innskudd, og det er heller ikke behov for å regulere innskuddsplikt.  
 
Det må etableres en ny åpningsbalanse, hvor eiendeler som skytes inn i selskapet oppgis. 
Det må derfor foretas en kartlegging av anleggsmidler m.v. og det må oppnevnes en 
finansiell rådgiver [eks. revisor] som kan foreta verdsettelsen.  
 
Det er mange verdsettelsesmetoder, og vanligvis vil en finansiell rådgiver kombinere 
metodene, for å finne mest mulig riktig resultat.  
 
Det kan være verdsettelse basert på multipler fra sammenlignbare selskaper 
(selskapssammenlignbar analyse), verdsettelse basert på multiplikatorer fra 
sammenlignbare selskaper i salgstransaksjoner (Transaksjonssammenlignbar analyse). For 
datterselskapene som driver kommersiell virksomhet kan aksjeverdien eller neddiskontert 
kontantstrøm være en brukbar metode (Discounted Cash Flo Analysis).   
 
Siden NIR og HAMOS er virksomheter som har som oppgave å gjennomføre lovpålagte 
oppgaver til selvkost, er det mer naturlig å ta utgangspunkt i substansverdien 
(Substansverdi modell). Dette er noe annet enn bokført verdi, som ofte ikke gir en riktig 
verdifastsettelse. Under substansverdimodellen forsøker man å regne seg frem til hva som 
er markedsverdien av eiendelene på verdsettelsestidspunktet. Det tas utgangspunkt i hva 
man vil kunne på regne å få ved en samlet avhendelse minus gjeld. Anleggsmidler kan 
vurderes utifra gjenanskaffelsesverdi minus slit og elde.  
 
Kommersielle selskaper verdsettes gjerne utifra kontantstrømsanalyser og utsikter til 
avkastning. 
 
Uansett hvilken metode man bruker er det usikkerhet knyttet til dette, og det innebærer en 
del skjønnsmessige vurderinger. Der det finnes et marked for varene er det ofte enklere enn 
verdsettelse av anleggsmidler, uten et fungerende marked.   
 
Selskapet må håndtere selvkostfond i tråd med prinsippene nedfelt i selvkostveiledere. Det 
kan være nødvendig å ha separate selvkostfond i en overgangsperiode.  
 
3.7 Praktisk gjennomføring av sammenslåingen  
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Siden HAMOS er eier av tomter samt bygg- og anlegg, kan det være en fordel å videreføre 
driften i dette selskapet, gjennom å bygge videre på HAMOS IKS, men endre 
selskapsavtalen og overføre virksomheten i NIR IKS til ReMidt IKS. På samme måte må 
NIRs eierkommuner overdra rettigheter, forpliktelser og aktiva som ReMidt IKS har behov 
for.  
 
Selskapsavtalen med nødvendige endringer som må vedtas av kommunestyrene, som 
endring av navn, formål, antall deltakere mv. Nedenfor i pkt 4 gjennomgås endringer som 
foreslås i selskapsavtalen.  
 
Selskapet vil være operativt på det tidspunkt alle deltakerne har vedtatt den nye 
selskapsavtalen. Ambisjonen er å få dette på plass fra 1.1.2020, og det forutsetter at saken 
er behandlet i alle eierkommuner før dette tidspunkt. 
 
Fordelen ved å videreføre driften i det selskapet med flest eierkommuner og som har fast 
eiendom er at man slipper avviklingskostnader for dette selskapet, og kostnader i 
forbindelse med overføring av hjemmel mv. Dokumentavgift kan komme opp i store beløp 
dersom man skal overføre hjemmel til nytt rettssubjekt.  
 
IKS-loven har ikke mulighet for selskapsrettslig fusjon mellom to IKS, slik at det må 
gjennomføres som en avtale om virksomhetsoverdragelse, og deretter avvikling av NIR.  
 
Avvikling av NIR gjøres gjennom vedtak på representantskapet og følger reglene i IKS-
loven §§32-35, men det kan avtales at kostnadene til avvikling skal dekkes av ReMidt IKS. 
Det er ikke nødvendig med en tidsfrist for avvikling av NIR, siden avviklingsprosessen kan 
gjennomføres mens driften fortsetter i det nye selskapet.  
 
Avvikling skjer ved at eierkommunene til NIR vedtar at selskapet skal oppløses, jf. IKS-
loven §32. Vedtaket kan behandles samtidig med ny selskapsavtale. Oppløsning av 
selskapet må godkjennes av departementet. Siden tjenestene til innbyggerne sikres gjennom 
deltakelsen i det nye selskapet, er det ingen grunn til at avviklingsvedtaket ikke vil få 
godkjennelse. Deretter oppnevner representantskapet et avviklingsstyre, jf. IKS-loven §33. 
Melding om oppløsningsvedtak og oppnevning til avviklingsstyre sendes til 
Foretaksregisteret, etter at departementet har godkjent oppløsningen. Deretter vil 
Foretaksregisteret sende varsel til selskapets kreditorer at de må melde seg til selskapet 
innen seks uker fra kunngjøring. Avviklingsstyret skal lage en avviklingsbalanse, jf. §34. 
Etter at avviklingsoppgjør er vedtatt og godkjent av representantskapet, sender 
avviklingsstyret melding til Foretaksregisteret om at selskapet er avviklet. Hvor lang tid det 
tar å avvikle NIR IKS avhenger av hvor raskt ovennevnte prosesser lar seg gjennomføre.  
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Illustrasjon: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 Kontrakter, offentlige tillatelser mv som videreføres 
 
Dersom man overdrar virksomhet i sin helhet, med alle eksisterende eiendeler, rettigheter 
og forpliktelser, kontrakter og ansatte, kan ikke en kontraktsmotpart normalt motsette seg 
en slik overdragelse. Det innebærer at det er tilstrekkelig med en notifikasjon til de 
kontraktsmotparter om at sammenslåing er gjennomført, og om nytt organisasjonsnummer. 
Det er kun en problemstilling dersom kontraktene inneholder "change of control" – 
klausuler, hvor en kontraktspart gir en medkontrahent rett til å si opp kontrakten dersom det 
skjer en endring av eierforholdene i selskapet som sitter på kontrakten.  
 
Overgangsperiode for innfasing av nye kommuner og muligheten for oppsigelse og 
avslutning av eksisterende kontrakter bør kartlegges. 
 

Eierkommuner 
HAMOS IKS 

Eierkommuner 
NIR IKS 
  
Aktiva 

 
Overtakende selskap  
Re-Midt IKS. 
 
(tidligere HAMOS),  
  

 
Overdragende 
selskap (NIR 
IKS) 

Eiendeler 
rettigheter og 
forpliktelser 

Eiendeler 
rettigheter og 
forpliktelser 
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3.9 Selskapsavtalen – kommentarer til endringsforslag 
 
Noen punkter går ut slik at nummereringen endres tilsvarende. §14 om arbeidsutvalg bør 
slettes fordi dette er forpliktelse for selskapet som følger direkte av arbeidsmiljøloven, og 
dette trenger ikke nedfelles i selskapsavtalen.  
 

§1Selskapet  
De to andre avsnittene om at selskapet er eget rettssubjekt og at det er en videreføring av 
HAMOS OG NIR er unødvendig og bør strykes. At det er eget rettssubjekt følger direkte av 
IKS-loven.  
 
Selskapets navn skal stå i selskapsavtalen og er tatt inn i §1. 
 

§3 Forretningskontor 
Selskapet kan kun ha en formell forretningsadresse, som registreres i Brønnøysund. Det er 
ingenting i veien for at det er bestemt at det skal være to kontor, eller at hovedkontoret er et 
annet sted enn forretningsadressen. Betydningen av forretningsadressen har først og fremst 
virkning i forhold til hva som er selskapets verneting ved rettstvister, og hvor 
utenforstående kan henvende seg.  
 

§4 Formål 
 
Vi foreslår at private aktørers næringsavfall tas inn i formålsbestemmelsen, se 3.1 ovenfor:  
  
Selskapet kan også håndtere avfall fra næringslivet, så lenge det ikke kommer i strid med 
kommunenes interesse. 

 
I tillegg foreslår v at det tas inn i formålsbeskrivelsen at selskapet har enerett, se pkt 3.2 
ovenfor. Eneretten bør være så presis som mulig, og beskrive hvilke typer avfall som 
omfattes. Det bør også presiseres at selskapet har myndighet til å delegere enerett videre til 
en annen offentlig oppdragsgiver, slik det f.eks. er gjort for biogassanlegget til Ecopro AS: 

 
Selskapet har enerett til å samle inn og behandle det avfall som eierkommunene er lovpålagt å 

håndtere, jf. forurensingsloven §30 og §29, samt eierkommunenes eget næringsavfall og farlig avfall 

som samles inn fra næringslivet. Selskapet har også enerett til å samle inn og behandle slam fra 

slamavskillere og tette tanker. Tjenestene skal kompenseres utifra selvkostprinsippet, jf. 

forurensingsloven §34.   

 

Selskapet har myndighet til å delegere enerett videre til en annen offentlig oppdragsgiver som 

definert i anskaffelsesloven §2, der selskapet finner det nødvendig for en økonomisk og miljømessig 

optimal håndtering av oppgavene.  
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§5 Eierandel og ansvar 
 
Innskuddsplikten er tatt ut, slik at eierandeler og ansvar blir §5. Vi foreslår en endring i 
ordlyden i §5: 
 
Selskapet skal fordele kostnader og fastsette forslag til gebyr og priser med utgangspunkt i 
lik pris for samme servicenivå i eierkommunene.   
 
Driftsbidraget kan være lik eier- og ansvarsdel, som igjen gjenspeiler antall innbyggere og 
abonnementer og vi foreslår at det tas inn i avtalen at "Fordelingsnøkkel for driftsbidrag er 
lik eier- og ansvarsdelen.". 
  
Dette innebærer at man også bør ha likelydende renovasjonsforskrifter, se pkt 3.3, og vi 
foreslår at det tas inn i selskapsavtalen §5. 
 
"Deltakerne skal vedta likelydende renovasjonsforskrifter."  
 

§7 Enerett – flyttes til formålsbestemmelsen i selskapsavtalens §4 
 

 
§9.1 Styrets sammensetning 

 
Antall styremedlemmer skal angis i selskapsavtalen, og kan kun endres ved endring av 
selskapsavtalen, som krever enstemmighet blant alle eierkommunene, jf. IKS-loven §4. 
Representantskapet kan bare velge styremedlemmer, men ikke hvor stort styret skal være. 
Forslag til retningslinjer for valgkomiteen må endres tilsvarende. 
 
Etter IKS-loven § 4 skal antall styremedlemmer angis med fast tall. Det er ikke adgang til å 
fastsette antall styremedlemmer innenfor en ramme angitt av et høyest eller lavest 
alternativ, men det skal etter §10 første ledd ha minst tre medlemmer.    
 
Det bør derfor stå: "Styret skal ha 7 medlemmer med 3 varamedlemmer" i stedet for "minst 
7". Det er valgkomiteen som foreslår medlemmer, og representantskapet velger styret, med 
unntak av ansattes representanter som velges av og blant de ansatte. Styret skal opptre på 
vegne av samtlige eiere, og ivareta selskapets interesse. Eierkommunenes innflytelse på 
valg av styremedlemmer skjer gjennom valg av styret gjennom vedtak i representantskapet.  
Eierstyring i selskaper skjer gjennom vedtak og beslutninger i representantskapet, hvor alle 
eierne er representert. Begrepet eierstyring er beskrevet i NOU 2016:4 om forslag til ny 
kommunelov:  
 
"Med begrepet eierstyring menes den styring kommunene har med slike selskaper, og den 
måten de forvalter sitt eierskap på. Den styringen som gjøres i selskapet av styret og daglig 
leder, er noe annet. Det kalles selskapsstyringen og er noe eierne ikke skal involvere seg 
direkte i. Eierstyring og selskapsstyring er således to ulike ting som gjøres av ulike 
personer/instanser. Dette må skilles fra hverandre, men samtidig er det noen grenseflater 
og krysningspunkter. Daglig leder og styret skal stå for den daglige driften av selskapet 
uten direkte inngripen fra eierne. Eierne gir gjennom formelle styringskanaler som 
vedtekter/selskapsavtale og gjennom generalforsamling (AS)/representantskap (IKS) 
styringssignaler om for eksempel målsettinger for selskapet. Dette er formelle 
styringssignaler fra eierne til styret og daglig leder som de skal styre selskapet etter." 
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Eierne bør derfor legge til rette for at det velges et kompetent og optimalt styre, som har 
ønsket kompetanse og er styringsdyktig. Et styre er et kollegialt organ, og et godt 
styresamarbeid forutsetter at man diskuterer saker og forsøker å oppnå konsensus om de 
vedtak som skal fattes. Et styre som består av 7 medlemmer hvorav 2 er ansatte 
representanter, er i utgangspunktet et tungt styre, og besluttes det at styret skal bestå av 
enda flere representanter, vil det gjerne bli for tungrodd. Generell organisasjons- og 
ledelseslitteratur anbefaler gjerne at styret er så lite som mulig, mens antall deltakere i 
representantskapet skal reflektere alle eierne. Organiserer man et styre utifra antall 
eierkommuner med fokus på lokal representasjon, risikerer man å få et tungrodd og 
ineffektivt styre som øker faren for "administrasjonsstyrte" selskaper. 
 
Ny kommunelov som trer i kraft høsten 2019 har lovbestemt at kommunene har plikt til å 
utarbeide en eierskapsmelding med prinsipper for god eierstyring som regelmessig 
behandles politisk, for å styrke kommunenes mulighet til å utøve godt eierskap8. 
 
Retningslinjene til valgkomiteen bør reflektere hva representantskapet, som velger 
styremedlemmene, ønsker at styret skal representere. Vi har derfor foreslått at §8-2 endres, 
ved at det tas inn at representantskapet skal fastsette retningslinjer til valgkomiteen. 
 
Det kan også vurderes å legge til i første avsnitt etter setningen "De ansattes representanter 
skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det fattes forvaltningsvedtak som enkeltvedtak 
eller fastsettelse av forskrifter. De ansattes representanter har heller ikke rett til å delta i 
behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med 
arbeidstaker, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller 
oppsigelse av tariffavtaler." 
 
Dette er forhold som også fører til inhabilitet for ansattes representanter. 
 

§14 Klagenemnd 
 

Det kan opprettes en egen klagenemnd i medhold av forvaltningsloven §28, som er såkalt 
"særskilt klagenemnd", se også pkt 3.3 ovenfor. 
 
Vi foreslår at overskriften i §14 endres fra klageutvalg – behandling av enkeltsaker til å 
lyde: 
 
§14 Særskilt Interkommunal Klagenemnd – Behandling av enkeltvedtak 
 
"Selskapet skal ha en særskilt interkommunal klagenemnd som skal behandle klager på 
enkeltvedtak fattet av ReMidt IKS iht delegert myndighet innenfor husholdningsrenovasjon 
og slamrenovasjon. Representantskapet vedtar retningslinjer for klagenemnda og 
oppnevner medlemmer." 
                                                 

8Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)  av 22.6.2018: §26-1 Eierskapsmelding: 
"Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal 
vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. Eierskapsmeldingen skal inneholde 
a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter som kommunen 
eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
virksomhetene nevnt i bokstav b. 
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Det er viktig at nemnda har representanter fra hver kommune med nødvendig faglig 
kunnskap. Det bør også sikres ensartethet ved saksbehandlingen. Klagenemnda kan for 
eksempel bestå av en leder og en nestleder, samt en representant fra hver eierkommune. Det 
kan bestemmes at ved behandling av klager er klagenemnda beslutningsdyktig når leder og 
nestleder samt en representant fra den aktuelle kommune klager tilhører er samlet. Det vil 
sikres at både lokale forhold og behov for ensartet praksis ivaretas.  Se også forslag til §11 
om innstilling til klagenemnda. 
  
 §15Uttreden   
 
Selskapsavtalens bestemmelse om uttreden viser til IKS-loven §30 som regulerer beregning 
av utløsningssummen og forfallstidspunktet. Tredje ledd annet punktum fastsetter øvre tak 
på utløsningssummen til verdien av deltakerens innskudd. Bakgrunnen for denne 
begrensningen er et ønske om å motvirke at en deltakerkommune trekker seg ut av 
samarbeidet ut fra snevre økonomiske egeninteresser, jf. Ot.prp. nr. 53 (1997-98) kap. 9 s. 
108.  
 
Begrensningen til verdien av innskuddet kan imidlertid fravikes i selskapsavtalen og i 
forbindelse med den enkelte uttreden, f.eks. slik at den som trer ut får utbetalt den virkelige 
verdien av selskapsandelen. Siden det ikke er betalt innskudd, kan uttreden reguleres slik i 
selskapsavtalen §15 (tidligere §18): 
 
"Dersom deltakerne ikke blir enige om annet, fastsettes utløsningssummen til andelens 
nettoverdi, jfr. IKS-loven §30, ved oppsigelsesfristens utløp.  
 
Har en deltaker meldt uttreden kan representantskapsmedlem utpekt av den uttredende 
deltakeren ikke ha ledende posisjoner i selskapet etter tidspunkt for melding om uttreden.   
  
Siden IKS-loven ikke har bestemmelser om hvordan nettoverdien skal fastsettes anbefaler 
vi at det tas inn følgende bestemmelse: 
 
"Partene skal i fellesskap bli enige om en uavhengig autorisert revisor som skal foreta en 
bindende verdifastsettelse av selskapet, dersom partene ikke blir enig om en utløsningssum. 
Kostnadene til revisor skal deles likt av deltakerne.  Dersom partene ikke kan enes om en 
uavhengig revisor, skal tvisten bringes inn for en sakkyndig voldgiftsrett i lov om voldgift." 
 

 
§19 Tvister  

 
Det er utfyllende bestemmelser om hvordan voldgift kan løses i lov av 14.5.2004 nr. 25 om 
voldgift. Vi anbefaler at det tas inn en bestemmelse i §19 (tidligere §22) om at Partene først 
skal forsøke å løse tvisten gjennom forhandlinger. Partene kan selvsagt også avtale i en 
bestemt tvist at tvisten skal løses ved alminnelige domstoler.  Vesentlig ved voldgift er at 
en avgjørelse ikke kan ankes eller kreves tilsidesatt, med mindre det er alvorlige 
saksbehandlingsfeil og mangler ved avgjørelsen som er ugyldighetsgrunn, jf. voldgiftsloven 
§43. Samtidig er voldgift gjerne mer kostnadskrevende enn ordinær domstolsbehandling, 
siden partene må betale kostnadene ved voldgiftsbehandlingen, i tillegg til kostnader for 
egne prosessfullmektiger. 
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Logg – ansatteinvolvering 
 

Representasjon i styringsgruppa 
Hamos: tillitsvalgt fra Fagforbundet, hovedverneombud og verneombud 

NIR: tillitsvalgt fra NITO 

NIR-kommunene: hovedtillitsvalgt Fagforbundet Kristiansund, plasstillitsvalgt Fagforbundet Sunndal og 
hovedverneombud i Kristiansund kommune 

Envina: tillitsvalgt Fagforbundet 

 

Nyhetsbrev 
Det er sendt ut nyhetsbrev ca. hver 14. dag om prosessen til alle ansatte i selskapene og alle ansatte som kan 
tenkes å bli berørt i kommunene, samt deres overordnede. Det første ble sendt ut i månedsskifte 
november/desember 2018.   

 

Informasjon til ansatte underveis 
Hamos 

25.09.18 – Allmøte for ansatte på avdeling vest 

26.09.18 – Allmøte for resterende ansatte i Hamos 

15.05.19 – Informasjonsmøte for ansatte på avdeling vest 

21.05.19 – Informasjonsmøte for resterende ansatte i Hamos 

Ellers er informasjon gitt kontinuerlig på selskapets mandagsmøter på Orkanger, hvor referat er tilgjengelig for 
hele organisasjonen. 

NIR 

Informasjon til de fire ansatte i NIR er gitt kontinuerlig i månedlige kontormøter.  

NIR-kommunene 

Kristiansund:  

20.06.18 Allmøte for alle ansatte på renovasjon på Hagelin i Kristiansund, holdt av daglig leder i NIR. 

07.11.18 Allmøte Hagelin, oppdatering av daglig leder i NIR. 

22.01.19 Allmøte Hagelin, oppdatering holdt av daglig ledere i NIR og Hamos. 

10.04.19 Allmøte Hagelin. Besøk av ReTrans Midt AS ved daglig leder Arild Heggdal og styrelder Torbjørn Evjen 
til drift i Kristiansund, daglig leder i NIR også tilstede.  

Oppdal 

30.01.19 Informasjonsmøte med ansatte i Oppdal kommune, holdt av daglig ledere i NIR og Hamos 

Sunndal 

07.02.19 Informasjonsmøte for ansatte på renovasjon i Sunndal kommune, holdt av daglig ledere i NIR og Hamos 
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Envina 

Envina tiltrådte ikke samarbeidet før 25.04.19. Etter positivt styrevedtak 10.04.19 og møte i styringsgruppen 
11.04.19, så ble det avholdt allmøte for alle ansatte som var tilstede fredag før påske (12.04.19). Det ble også 
avholdt informasjonsmøte med tillitsvalgt og ansattrepresentant i styret den 12.04.19, samt oppfølgingsmøte 
23.04.19.  

Det ble holdt et eget møte med de som jobber på gjenvinningsstasjonene tirsdag 14.05.19.  

Envina og ReTrans hadde allmøte onsdag 22.05.19 primært for sjåførene som skal overføres dit. 

 

Felles samling i Trondheim 
16.-17.02.19 Felles samling hvor alle ansatte som jobber i NIR og Hamos, samt alle som jobber med renovasjon i 
NIR-kommunene var invitert. Oppmøtet var godt, med ca 60% deltakelse. Arrangement ble arrangert fra lunsj til 
lunsj, lørdag til søndag. 

Her ble det gjennomgått blant annet hvorfor det nye selskapet skal dannes, hva slags målsetninger selskapet 
skal ha og hvilke trender som finnes i bransjen. Det var også en viktig arene for å bli kjent på tvers av selskap og 
kommuner.  

 

Drøftingsmøter 
Hamos 

23.05.19, se vedlagt protokoll 

NIR 

09.05.19, se vedlagt protokoll 

22.05.19 Oppdal kommune, se vedlagte protokoll 

23.05.19, Kristiansund kommune, se vedlagt protokoll 

Envina 

22.05.19, se vedlagt protokoll. ReTrans Midt deltok på møtet. 

 

Møte med Fagforbundet sentralt 
Det ble avholdt et møte med Fagforbundet 15.01.19. Her var det representanter fra sentralt, fra Trøndelag og fra 
Møre og Romsdal. Her fikk Fagforbundet informasjon om prosessen og hvordan de ansatte ivaretas.  
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DRØFTINGSREFERAT 
Omorganisering eller mulig virksomhetsoverdragelse fra Oppdal kommune til ReMidt IKS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMASJON OM MØTET: 
 
Etter arbeidsmiljøloven § 16-5 (2) skal det særskilt gis informasjon om diverse tema. Denne informasjonen 
ble formidlet i et eget skriv som ble gjennomgått på møtet (vedlegg: Drøftingsmøte). Siden det er flere 
som blir mer eller mindre berørt av denne prosessen ble det valgt å innkalle de som var tilstede. Turid M. 
Bakk hadde dessverre ikke anledning til å delta, men har blitt informert i etterkant. 
 
 
TEMA SOM BLE GJENNOMGÅTT: 
Etter en kort presentasjonsrunde, informerte Hilde Harstad om følgende: 
 
Generell info om etablering av ReMidt:  
Det var et ønske om å få forklart litt om økonomien, og en modell for eierstruktur og verdsetting ble 
gjennomgått (Vedlegg: Eierstruktur og verdsetting). HAMOS eier både delvis og helt en del 
næringsselskaper. Og siden det er sagt at alle IKS-ene skal bidra likt vil det bli forskjellige summer 
medlemskommunene må inn med. For å unngå at innskuddet til enkeltkommuner blir for stort, er det sett 
på en organisering hvor det etableres et IKS (ReMidt, som alle medlemskommunene eier like andeler i 
forhold til folketall), og et aksjeselskap (ReMidt Næring AS, hvor det til å begynne med vil bli skjevfordelte 
eierandeler). Tanken er at på sikt kan utbytte benyttes til å kjøpe opp andeler av aksjeselskapet slik at 
eierandelene utjevner seg på sikt. 
 
Det jobbes på spreng for å bli ferdig med beslutningsgrunnlaget og verdifastsettelsen. Det er håp om at 
verdifastsettelsen blir klar til torsdag 23 mai, slik at det kunne ettersendes til styremøte og 
representantskapsmøte dagen etter. Hvis dette ikke blir klart, kan representantskapet eventuelt delegere 
myndighet til styret. 
 
Selskapsavtalen og forskrifter skal legges ut på høring. 
 
Oppdal er en av de kommunene som har investert en del innenfor avfallssektoren, og har bygd opp 
renovasjonsordningen bra. 
 

Tid og sted: 22.05.19 kl. 09, Miljøstasjonen Oppdal 
Tilstede: Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Jan Nøstberg 
  Hovedtillitsvalgt NITO, Halvor Rolvsjord 

Avdelingsleder avfallshåndtering, Vidar Sundseth 
Magni Øveraas fra Oppdal kommune 
Enhetsleder Tekniske tjenester, Thorleif Jacobsen 
Nåværende Rådmann (fremtidig personalsjef), Dagfinn Skjølsvold 
Arbeidsleder miljøstasjon, Stig Volden 
Driftsoperatør miljøstasjon, Ole Tom Slettbakk 
Driftsoperatør miljøstasjon, Geir Stensheim 
Driftsoperatør miljøstasjon, Monica Løkkebakken 
Avdelingsleder vann og avløp, Tore Samskott 
Verneombud for driftsoperatørene på lageret og miljøstasjon, Hallgeir Brattset 
Daglig leder i NIR, Hilde Harstad (informerte via videokonferanseløsning) 
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Det er positive tilbakemeldinger fra både styrene og representantskapene når det gjelder etableringen av 
et felles selskap. 
 
Det kan bli aktuelt med en tidsbegrenset overgangsordning når det gjelder overdragelse av ansatte, slik 
at Oppdal kommune får tid på seg til å få på plass løsninger for de ansvarsområdene blir igjen i 
kommunen. Særlig driften av renseanlegget og teknisk vakt må planlegges nærmere. Da må Oppdal 
kommune og ReMidt inngå egne avtaler for dette. Det kan også bli aktuelt med en slik overgangsordning 
hvis ansatte blir igjen i kommunen, hvis deler av arbeidsoppgavene til den ansatte blir overtatt av ReMidt. 
 
Generelt som har betydning for de ansatte: 
Siden det kan bli en virksomhetsoverdragelse ble det gjennomgått hvordan en virksomhetsoverdragelse 
fungerer og hvilke rettigheter man har i den forbindelse. 
 
Kommunen bestemmer selv hvem som skal overdras til ReMidt. 
 
I utgangspunktet er det ikke tenkt at folk i eierkommunene skal gjøre noe av ReMidts arbeidsoppgaver. 
 
Lønn og betingelser vil videreføres som i dag. Det vil bli en harmonisering av lønn for lignende 
stillingstyper, slik at man unngår lønnsforskjeller i de forskjellige medlemskommunen av ReMidt. 
 
 
Tariffavtale og pensjon: 
De som eventuelt overdras, vil få en ny tariffavtale (Bedriftsavtalen innen KS - Tariffavtalen for 
konkurranseutsatte bedrifter) som er så godt som identisk med dagens tariffavtale. Når det gjelder 
pensjon vil det i den nye tariffavtalen være en åpning for en litt annerledes type pensjonsordning 
(hybridløsning), men det er i utgangspunktet tenkt at alle i ReMidt skal ha samme pensjonsordning som 
de har i kommunene i dag. 
 
 
Hva skjer videre med ansatte? 
Hvis opprettelsen av ReMidt vedtas av kommunestyrene vil det bli opprettet et interimsstyre i ReMidt. 
Interimsstyret skal jobbe med dannelsen av en organisasjonsstruktur, og komme med jobbtilbud til de 
ansatte som skal overdras. Interimsstyret vil bestå av personer fra alle tre IKS-ene, og 
ansatterepresentanter. Oppstart av ReMidt er tenkt fra 01.01.2020, men rolleoverføringer vil trolig ikke 
skje før etter nyttår. 
 
De ansatte vil uansett få samme oppmøtested som før, og det er tenkt at det skal være en stedlig leder 
som i dag (arbeidsleder). For de ansatte på miljøstasjonen vil det bli en endring med nærmeste leder, 
siden det er tenkt at det skal deles opp i 2 eller 3 regioner hvor det blir en driftsleder (for ansatte på 
miljøstasjoner) for hver region. Driftslederen vil fungere som et bindeledd mellom de ansatte på 
miljøstasjonene og administrasjonen i ReMidt. Uavhengig om de ansatte på miljøstasjonen blir ansatt i 
kommunen eller ReMidt vil de få muligheten til å være med å påvirke utviklingen av miljøstasjonen. 
 
Både Vidar Sundseth (avdelingsleder, avfall og renseanlegg) og Turid M. Bakk (konsulent innenfor 
avfall/slam/vann/avløp/kommunale gebyrer) kan bli overført til ReMidt, men arbeidsoppgavene vil i tilfellet 
endre seg. Det vil da bli slik at disse får mer konkrete arbeidsoppgaver enn i dag. I tillegg er det to andre 
alternativ. Alternativ 1: Ikke overdragelse, dvs. at ansatte blir igjen i kommunen og blir tildelt andre 
arbeidsoppgaver, siden store deler av dagens arbeidsoppgaver blir tatt over av ReMidt. Alternativ 2: 
Ansatte får en arbeidsgiver (kommunen eller ReMidt), men utfører oppgaver for begge parter. Det siste 
alternativet ble ikke anbefalt, siden det kan bli komplisert å forholde seg til både kommunen og ReMidt. 
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Litt av utfordringen med Vidar og Turid er at de jobber både innenfor fagfelt som er tenkt tatt over av 
ReMidt, og innenfor fagfelt som ikke er tenkt at ReMidt skal ta over. Både Vidar og Turid innehar 
kompetanse som ReMidt kunne ha fått bruk for, men det er utfordrende å bestemme seg før de får vite 
hvilken organisasjonsstruktur ReMidt skal ha. Hvilken type stillinger som kunne vært aktuelt å jobbe med 
i ReMidt blir ikke klart før interimsstyre skal begynne å se på organisasjonsstruktur.  
 
Hvor mange som skal overdras til ReMidt trenger ikke nødvendigvis være avgjort før kommunestyremøtet. 
Det anbefales at de 4 driftsoperatørene på miljøstasjonen overdras til ReMidt. Men siden det meste av 
kompetanse på renseanlegg da går ut av kommunen er det ønskelig å fremforhandle en avtale om drift 
av renseanlegget på samme måte som i dag. En slik avtale gjør at både ReMidt og kommunen blir like 
robuste som i dag i forhold til sykdom og ferieavvikling. Det anbefales at de ansatte på miljøstasjonen 
jobber i samme firma, og en alternativ løsning kan være at de forblir ansatt i Oppdal kommune og leies 
ut til ReMidt. 
 
I en eventuell avtale om leie av personell den ene eller andre veien bør det presiseres at det gjelder en 
bestemt stillingsandel, uavhengig av hvem som innehar stillingen. Dette for å sikre kompetanse på både 
renseanlegg og avfallshåndtering også i fremtiden. 
 
Rydding og vedlikehold av returpunkt: 
I dag er det ansatte ved Teknisk lager som utfører rydding og vedlikehold av returpunkt. ReMidt har i 
utgangspunktet sett for seg en servicebil som gjør denne oppgaven i flere kommuner. Siden Oppdal 
kommune er den desidert største hyttekommunen, vil det være et helt annet behov for denne oppgaven i 
Oppdal, og det er derfor foreslått at denne oppgaven gjøres på samme måte som i dag. Dette innebærer 
at driftsoperatørene på Teknisk lager forblir i Oppdal kommune, men leies av ReMidt til å følge opp 
returpunktene. Her må det inngås en skriftlig avtale om dette. 
 
Reservasjons- og fortrinnsrett: 
Arbeidsmiljøloven § 16-3 gjelder. 
 
Arbeidstaker kan motsette seg overføring. Dette utløser da en fortrinnsrett til stillinger man er kvalifisert 
for hos tidligere arbeidsgiver, i ett år fremover. 
 
Dette betyr at det er en teoretisk mulighet for at man kan miste hele eller deler av stillingen sin, men det 
oppfattes som at det er meget usannsynlig at noen vil miste jobben/ deler av jobben. Hvis en ansatt velger 
å bli igjen i Opppdal kommune, og hele eller deler av arbeidsoppgavene overføres til ReMidt, må den 
ansatte bli enig med Oppdal kommune om å bli tildelt andre arbeidsoppgaver for å fylle stillingsprosenten. 
Dette betyr at den ansatte kan få tilbud om andre arbeidsoppgaver i Oppdal kommune. 
 
 
 
 
Videre saksgang: 

- Styremøte og Representantskapsmøte i NIR: 24. mai 
- Vedtak i kommunestyrene: 11.-26. juni (Oppdal 20. juni) 
- Interimsstyre: Opprettes når alle kommunestyrene har fattet vedtak 
- Daglig leder: Ansettes av felles rep.skap når alle kommunestyrene har fattet vedtak 

 
 
De tillitsvalgte får 14. dagers frist på uttale (innen onsdag 5. juni 2019.) 
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Personalseksjonen

Møtereferat

Dato: 22.05.2019

Til stede:

Tillitsvalgte:
Astrid E Rønning - Fagforbundet.
Bengt R Brevik - NITO.
Arne Olsen – Delta.

Arbeidsgiver: Karl Kjetil Skuseth, Kommunalsjef og Synnøve Tangen,
personalsjef

NIR IKS: Hilde Harstad

Forfall:

Erling Stenberg – Tekna
Hanne Duås – Tekna

ReTrans AS: Trygve Berdal

Referent: Synnøve Tangen, personalsjef

Gjelder: Referat dra drøftingsmøte -
virksomhetsoverdragelse fra NIR til ReMidt

Sak: 2017/4708-19

Møtetid: 23.05.2019 kl. 13: 00- Møtested:
Kristiansund
kommune/Rådhuset,
Formannskapssalen

Arbeidsmiljølovens kapittel 16 styrer virksomhetsoverdragelser.

I forkant av møtet var det sendt ut følgende dokumenter:

Punkter behandlet i møtet
1. Virksomhetsoverdragelse
2. Lønns- og arbeidsvilkår. Endring i tariffavtale for samtlige
3. Endring i pensjonsavtale for personer som overføres til ReTrans AS
4. Hvordan vi skal skille hvem som skal over til ReMidt IKS og ReTrans AS
5. Innplassering i ny organisasjon
6. Reservasjonsrett
7. Vern mot oppsigelse
8. Informasjon til arbeidstakerne
9. Framdrift og milepæler

Tillitsvalgte, verneombud og ansatte ved kommunalteknikk renovasjonsavdelingen har i
løpet av prosessen vært deltakende og har blitt orientert om hva denne endringen kan
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innebære. I tillegg har hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet og hovedverneombudet i
kommunen vært med både i styringsgruppen for prosjektet og sammen med NITO vært
deltakende på informasjonsmøter med de ansatte i renovasjonsavdelingen.

Etter AML § 16-5 (2) ble det i drøftingsmøtet særskilt gitt informasjon om:

2 a, Grunn for overdragelsen
Eierkommunene til NIR IKS, HAMOS IKS og Envina IKS ønsker å samle alle tjenestene i
et sammenslått nytt selskap, ReMidt IKS, og på den måten ivareta nye og strengere
statlige krav og forventninger samt både trygge arbeidsplasser og levere enda bedre og
rimeligere tjenester til alle abonnentene i eierkommunene.

2 b, Foreslått dato for overdragelsen
Det tas sikte på virksomhetsoverdragelse fra de eksisterende IKS’ene og de kommunene
som har egne renovasjonsavdelinger fra 01.01.20. Overdragelse avhenger av at alle
eierkommunene har sluttet seg til selskapsavtalen for ReMidt IKS.

2 c, De rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for
arbeidstakerne

- Ny ledelse og nye kolleger
- Samme arbeidssted som før. Mulig samlokasjon for Kristiansundsadministrasjonen

og fagarbeidere på Hagelin når nybygg står klart der.
- Arbeidstakere skal ha samme lønn som før og samme betingelser. Det vil søkes

harmonisering etter forhandlinger med tillitsvalgte når selskapet er opprettet.
- Pensjon: ReMidt IKS, samme pensjonsavtale som kommunen. ReTrans Midt AS,

overgang til hybridpensjon følger tariffavtalens vedlegg 7 (Hver arbeidstaker får en
individuell vurdering av konsekvenser).

2 d, Endring i tariffavtale
- Arbeidstakere får ny tariffavtale – KS bedrift.

2 e, Planlagte og avholdte informasjonstiltak overfor arbeidstakere
- Fire avholdte informasjonsmøter på Hagelin for renovasjonsmedarbeiderne.
- Felles samling for alle medarbeidere i NIR og Hamos i Trondheim 16.-17.2.19.
- Felles Teamsgruppe med fortløpende informasjon om prosessen.
- Nyhetsbrev om prosessen.

Videre saksgang:
- Styremøte NIR med anbefaling: Før 24. mai.
- Representantskapsmøte: 24. mai.
- Vedtak i NIR-kommunestyrene: 11.-20. juni, Kristiansund 18.6.19.
- Interimsstyre: Opprettes etter valget.
- Daglig leder: Ansettes av felles representantskap etter valget.
- Informasjon om organisering og mulig innplassering: trolig i oktober.

- Oversikt over hvem som skal til ReMidt IKS og ReTrans AS. Hvordan skiller vi
disse? Det er en ønskelig å ta en prat med ansatte og tillitsvalgte i etterkant av
vedtakene.

- Beregning av konsekvenser av endret pensjon. Tillatelser fra den enkelte til å
beregne dette (personopplysninger).
- Arbeidsgiver v/personal skriver ut lister over ansatte, og sender til Hilde Harstad

- Informasjon om organisering og mulig innplassering for "kontorpersonale":
trolig i oktober

- Tilbud om ny stilling og frist for å benytte reservasjonsrett: oktober-november.
- Øvrig behov for informasjon?

2 f, Reservasjons- og fortrinnsrett
Lovens § 16-3 ble gjennomgått.
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- Tilbud om ny stilling og frist for å benytte reservasjonsrett: oktober-november
- Arbeidstaker kan motsette seg overføring. Dette utløser da en fortrinnsrett til

stillinger man er kvalifisert for hos tidligere arbeidsgiver, i ett år framover.

Merknader fra tillitsvalgte:

Ingen merknader.

Merknader til referatet:

Merknader og/eller kommentarer til referatet gis så snart som mulig og senest
27.05.2019.

Kristiansund, 23.05.2019

Synnøve Tangen
Ref.
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Protokoll - Drøftingsmøte for organisasjonsendring og nye kollegaer

Deltakere: Tore Berg, tillitsvalgt Fagforbundet, Mario Feller, varatillitsvalgt Fagforbundet, Nina Olsen,

Fagforbundet, Orkdal kommune, Trygve Berdal, daglig leder, lda Plassen Limi

Tid og sted: 23.05.2019, klokka 07:30, HAMOS Orkanger

Arbeidsmiljøloven kapittel L6 styrer virksomhetsoverdragelser. I dette tilfellet vil arbeidsgiver være

lik, men med endret navn og endret eierbrøk og det vil bli en organisasjonsendring. Derfor holdes et

drøftingsmøte, slik det også er gjort i NIR og Envina.

Etter AML S 16-5(2) skal det særskilt gis informasjon om:

Grunn for overdragelsen (2 a):

NlR, HAMOS og Envina ønsker å samle alle tjenestene i ReMidt, slik at vi trygger arbeidsplasser og

leverer enda bedre tjenester for abonnentene i eierkommunene.

Foreslått dato for overdragelsen (2 b):

Overdragelsen av alle NIR og Envina sine ansatte tar sikte på 0L.01.2020.

Følgü av overdragelsen (2 c):

Ny ledelse og nye kolleger

Ny organisering, denne utarbeides av interimsstyre og ny daglig leder

Samme arbeidssted som før
Samme tariffavtale som før

Samme lønn og samme betingelser. Det vil søkes harmonisering etter forhandlinger med

tillitsvalgte når overdragelsen har skjedd og selskapet er opprettet.
Samme pensjonsavtale som før

Endring ¡tar¡ffavtale (2 d):

lngen endring

Planlagte tiltak overfor arbeidstakere (2 e):

Videre saksgang:

Styremøte i HAMOS med anbefaling: 20. mai

Representantskapsmøte med anbefaling 24. mai

Vedtak i kommunene: før sommerferien

I nterimsstyre opprettes etter va lget

Daglig leder ansettes av interimsstyre etter valget

lnformasjon om organisering og mulig innplassering: trolig oktober

Omorganisering

I praksis er dette en omorganisering av eksisterende virksomhet, og det er derfor viktig med gode

prosesser og drøftinger med tillitsvalgte.

Omorganiseringen må skje innen rammene av arbeidsgivers styringsrett.

lnnspill fra tillitsvalgte

- Vil ha en hovedtillitsvalgt, i tillegg til plasstillitsvalgte.
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Presiseres at det er viktig at kompetansenivå beholdes eller økes.

Viktig at oppgaver HAMOS er gode på fortsatt blir utfØrt med utgangspunkt fra

hovedkontoret.

Viktig med koordinering, slik at kundene får samme svaret uansett hvor de ringer og hvilken

gjenvinningsstasjon de er på.

Ønske om å ha en egen HMS-koordinator.

Orkanger, 23.05.2019

t'- atav be9 AnrùW
rore Be'rg, Plas*illitsvalgt 

iï:ï:|j;:varatillitsvalst

I

Nuna., Q6un-'
Nina Olsen, leder

der
&^ //*r^ â'-

lda Plassen Limi, prosjektkoordinator

HAMOS Forvaltning IKS
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Protokoll - Drøftingsmøte virksomhetsoverdragelse fra HAMOS Forvaltning

IKS t¡l ReTrans M¡dt AS

Deltakere: Tore Berg, tillitsvalgt Fagforbundet, Mario Feller, varatillitsvalgt Fagforbundet, Nina Olsen,

Fagforbundet, Orkdal kommune, Trygve Berdal, daglig leder, lda Plassen Limi

Tid og sted: 23.05.20L9, klokka 07:00, HAMOS Orkanger

Arbeidsm iljøloven ka pittel 16 styrer virksomhetsoverdragelser.

Ansatte ¡ HAMOS som blir berørt av virksomhetsoverdragelsen er informert om dette 15. mai 2019.

De ansatte det gjelder er to sjåfører på Hitra ogtrøya som driver med innsamling av

husholdningsavfall på rute.

Etter AML S 16-5(2) skal det særskilt gis informasjon om:

Grunn for overdragelsen (2 a):

Det nye ReMidt IKS ønsker om å samle all innsamling i et selskap, for å danne ekspertise på logistikk.

ReTrans Midt AS er eid sammen med Midtre Namdal Avfallsselskap og lnnherred Renovasjon nettopp

for å danne en slik ekspertise. Selskapene deler på administrasjonskostnader og får synergieffekter

av å samordne innkjøp, ruteplanlegging og materiell.

Selv om ReTrans M¡dt AS er et AS, er det et offentlig selskap med 100% offentlig eierskap. Dette fordi

selskapet drives i såkalt utvidet egenregi. Det vil se at selskapet har innsamlingen av

husholdningsavfall hos eierselskapene. På grunn av dette skal selskapet drives til selvkost, selskapet

skal ikke generere overskudd og det kan heller ikke gå konkurs da morselskapene fullt ut garanterer

for hvert sitt selvkostområde i ReTrans Midt AS.

Foreslått dato for overdragelsen (2 b):

Det tas sikte på overdragelse 01.01.2020.

FØlger av overdragelsen (2 c):

Ny ledelse og nye kolleger i ReTrans

Samme oppmØtested som før

Samme tariffavtale som før

Lokalt avtalte betingelser som før

Ny pensjonsavtale

Endring i tariffavtale (2 d):

lngen endring, men man tar i bruk alternativ pensjonsavtale som tariffavtalen åpner for. Det skal

foretas individuelle beregninger for å se hvordan dette slår ut. Hvis noen kommer vesentlig dårligere

ut, så vil det forhandles slik at dette kompenseres.

Planlagte tiltak overfor arbeidstakere (2 e):

Reservasjons- og fortrinnsrett (2 f):

AML 5 16-3 blir gjennomgått.

S 16-3 Reservasjonsrett mv
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(1) Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver
(2) Arbeidstaker som motsetter seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, må

skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist denne har fastsatt.

Fristen kan ikke være kortere enn L4 dager etter at informasjonen etter 5 16-6 er gitt.
(3) Arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 1.2 måneder de siste

to âr før overdragelsestidspunktet, og som gjør gjeldende reservasjonsrett etter denne

paragraf, har fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra

overdragelsestidspunktet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er

kvalifisert for. Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud
om ansettelse i en passende stilling senest 1-4 dager etter at tilbudet ble mottatt.
Fortrinnsrett etter SS 10-2 fjerde ledd,I4-2 og L4-3 går foran fortrinnsrett etter
paragrafen her

Frister for reservasjonsrett kommer vi tilbake til.

lnnspill fra tillitsvalgte

Det presiseres at det er viktig at det blir gjort en individuell vurdering av hvordan de ansatte

kommer ut av den nye pensjonsavtalen.

Orkanger, 23.05.2019

f o¡L &¿g
Tore Berg, Plasstillitsvalgt r,,.#3,,o.ibu,H*í,,o

Fagforbundet

t'.: -¡r.¡¿r.¡ AVnla,
Nina Olsen, leder

/,1
rd&fXbM k

lda Plassen Limi, prosjektkoordinator

HAMOS Forvaltning IKS

er
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Sonderinger mellom selskapene

Renovasjonsselskapene innledet i 2017 kontakt med tanke
på å utvikle et formalisert samarbeid.

Sonderingsmøter:
• HAMOS og Envina - 15.08.17
• HAMOS og NIR - 12.09.17 og 08.11.17



Stortinget vedtok 21 konkrete tiltak, bl.a.:
- Nasjonale mål for avfallsforebygging, materialgjenvinning

og gjenbruk i tråd med Eus sirkulære økonomipakke
- Mer ombruk på gjenvinningsstasjonene
- Kommunalt samtykke til å samle husholdningsavfall
- Ved bygging av biogassanlegg skal det vurderes å ta inn

husdyrgjødsel
- Krav til behandling av kloakkslam
- Krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og

matavfall
- Samme krav til utsortering og gjenvinning av

«forbruksavfall»
- Matkastelovskal vurderes
- Legge til rette for fosforgjenvinning
- Oppsamling av gummigranulat fra kunstgressbaner
- Egen strategi for marin forsøpling og spredning av

mikroplast i naturen
- Vurdere forbud mot enkelte typer engangsartikler av plast

innen 2022.
- Godkjente avfallsplaner for

norske havner
- Gi Sjøfartsdirektoratet ansvaret for å

forhindre og bekjempe marin forsøpling

Nye målsettinger for avfallspolitikken

27.02.18



Nye målsettinger for avfallspolitikken



I n ten sjon savtal en

Intensjonsavtale signert
27. august i Kristiansund

Signert av Envina 25.04.1 9



Sel skapene i dag
• 5 ansatte i NIR + ca 70 personer

på hel- og deltid i kommunene
• 8 eierkommuner
• Ca 55 000 innbyggere
• NIR har innkjøp, kommunikasjon

og rådgiving, kommunene har
drift, servicetorg og kundeservice

• Ulike forskrifter
• Minst en gjenvinningsstasjon i

hver kommune
• 4/3 hentede fraksjoner
• Varierende leveringspris på

gjenvinningsstasjoner

• 35 årsverk
• 11 eierkommuner
• Ca 51 000 innbyggere
• Alle funksjoner i selskapet
• Felles forskrift
• En gjenvinningsstasjon i hver

kommune
• 3 hentede fraksjoner
• Fri levering på

gjenvinningsstasjoner

• 19 årsverk
• 2 eierkommuner
• Ca 23 000 innbyggere
• Alle funksjoner i selskapet
• Felles forskrift
• Minst en gjenvinningsstasjon i

hver kommune
• 3 hentede fraksjoner
• Betaling for grovavfall og

treverk



ReMidt

- 17 kommuner
- 130 000 innbyggere
- Ca 250 millioner i

omsetning
- Ca 100 årsverk
- Ca 100 000 tonn avfall
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Gevinster og stordriftsfordeler

Mål:

Kompetansebygging: Sikre trygge, lønnsomme og framtidsrettede arbeidsplasser

Optimalisere drift: Beste praksis, effektivisering – skape merverdi - synergieffekter

Redusere risiko: Økonomisk, personellmessige, kvalitet, beredskap

Forbedret omdømme: Kunder, eierne, ansatte

Økt attraktivitet: Ansatte, leverandører, behandlingsanlegg, samarbeidspartnere m.fl.
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Ansatteinvolvering
• Tillitsvalgte og verneombud i styringsgruppa
• Nyhetsbrev hver 14. dag
• Infomøter - Driftsmodell, kommuner med egen operativ drift

• Kristiansund, Sunndal og Oppdal
• Informasjonsmøte med Fagforbundet sentralt, 15. januar
• Bli kjent samling for alle ansatte 16. –17. februar
• Fortsetter involveringen framover



Virksomhetsstyring
Prosjektstyring

Fase 3 - Utredninger

Utredning
våren 201 8

2017 2018 2018 - 2019 2020

Planlegging og gjennomføring
201 8 -1 9

Nye
«ReMidt»

Metodikken tar utgangspunkt i prosjektveiviseren fra Difi www.prosjektveiviseren.no

Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Beslutnings-
punkter



Eksistensgrunnlag
Sammen gjør vi
hverandre bedre

Resultatmål
Beslutningsunderlag

1. halvår 2019

Organisering
og ledelse

Verdigrunnlag

Kartlegging - Analyse

Gevinster å hente på
utvidet samarbeid

Delprosjekt

Overordna mål
Etabler et nytt

innovativt miljøselskap

Likeverd

Kundeorientert

Ambisiøs

Visjon
Sammen om framtidas

avfallsløsninger

Prosjekt ReMidt

Raus og åpen

Avfallsløsninger
og driftsform

Kvalitets-og
utviklingsarbeid

Kommunikasjon
og kundeservice

Anskaffelser og
kontraktsoppfølging

Eierskap og
eierstyring



Organisering og ledelse
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Avfallsløsninger og driftsform

side 50 av 109



Kvalitets- og utviklingsarbeid
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Kommunikasjon og kundeservice
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Anskaffelser og kontraktsoppfølging
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Eierskap og eierstyring
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Fram d ri ftsp l an

2

3

1

Beslutningspunkter
Prosjekt: ReMidt

Måned 2018 - 19 Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mars April Mai Juni

Fase 1: Intensjonsavtale –Vedtatt i Representantskapene

Fase 2: Definere innhold og mål for delprosjektene

2.1 Organisasjon og ledelse

2.2 Avfallsløsninger og driftsform

2.3 Kvalitets- og utviklingsarbeid

2.4 Kommunikasjon og kundeservice

2.5 Anskaffelser og kontraktsoppfølging

2.6 Eierskap og eierstyring

Fase 3: Utredninger

3.1 Beskrive aktivitetene fra fase 2

3.2 Forsterket ansatteinnvolvering

3.3 Styringsmodell –Grunnlag for ny selskapsavtale

3.4 Tjenestekvalitet –Føringer for ny felles renovasjonsforskrift

3.5 Framtidig eierskap i andre selskap

3.6 Prinsipp for verdifastsettelse - Innskudd

Fase 4: Formelle avklaringer

4.1 Selskapsavtale

4.2 Felles renovasjonsforskrifter

4.3 Eierskap

4.4 Enerettstildeling

4.5 Verdifastsettelser

4.6 Planlegging av vedtaksfase –Felles eiermøte

Fase 5: Vedtaksfase

1

3

4

5

2



Selskapsavtalen
• Vedtekter for det nye

selskapet

Deltakeravtale
• Oppgave- og ansvarsfordeling
• Samhandling

Forskrifter
• Felles renovasjonsforskrift
• Felles forskrift for tømming av

slamavskillere



Låneramme

Nødvendige investeringer:
• Omlastningsstasjon
• Gjenvinningsstasjoner
• Utrulling av matavfall
• Infrastruktur

Dele på investeringer og risiko

Dagens låneramme ReMidt –
investeringsbehov,

Envina 80 000 000 Ca 100 000 000

HAMOS 100 000 000 Ca 130 000 000

NIR - Ca 170 000 000

Sum 400 000 000

Reinvesteringer 20 000 000 årlig



ReMidtIKS
Lovpålagte tjenester

• ReTransMidt AS (33,33 %)

HAMOS-kommunene
NIR-kommunene

ENVINA-kommunene

ReMidtNæring AS
• Retura Sør-Trøndelag AS (1 00 %)

• Envina Næring AS (1 00 %)
• Betalingspartner AS (1 00 %)

• Kystmiljø AS (60 %)
• Meldal miljøanlegg AS (34 %)

• Miljøpartnerne AS (28,1 %)
• Sesam Ressurs AS (1 9,8 %)

• Ecopro AS (1 0 %)
• Rekom AS (4,96 %)

• Grønørveien 27 SUS (1 00 %)

ReMidt-kommunene

1 00 % 80 %

ReMidt Konsern

20 %

Eierstruktur og verdsetting



Daglig leder

Avd. Kr. sund

ReTransMidt AS
• Innsamling i utvidet egenregi

Avd. SunndalAvd. SurnadalAvd. OppdalAvd. MelhusAvd. OrklandAvd. Hitra

Avd. SørvestAvd. Nord

Administrativ ledergruppe

Adm i n i strati v organ i seri n g



Fase 5: Vedtaksfase



Fase 5: Vedtaksfase



Avsjekk med jurist om skatteplikt 
 

Under følger en e-post-korrespondanse om mulig skatteplikt for ReMidt IKS hvis selskapet overdrar aksjer til 
ReMidt Næring AS.  

_________________________________________________________________________________________ 

Fra: Hanne Synnøve Torkelsen <ht@storlokken.no>  

Sendt: tirsdag 7. mai 2019 11.28 

 Til: Trygve Berdal <Trygve@HAMOS.NO> 

 Kopi: Per Steinar Dyb Ringstad <psdr@storlokken.no> 

 Emne: [Utrygg weblink]Skatte plikt ReMidt Næring AS 

  

 

Hei, 

Se nedenfor om skatteplikten fra Per Steinar Dyb Ringstad. 

  

Overføring av aksjer til REMidt Næring AS for kommersiell virksomhet skaper ikke spesielle 

utfordringer etter det vi kan se. Når det gjelder Sesam Ressurs AS og Ecopro  AS, som har basert seg 

på selvkost og enerett, vil ikke ReMidt Næring AS sin minoritetseierandel endre status til selskapene 

fra offentlig rettslig organ. Så lenge de andre aksjonærene i Ecopro aksepterer dette og frafaller 

forkjøpsretten er det innenfor det som er lovlig. Det kan være en fordel at dere får inn en 

bestemmelse om at dere skal ha rett til å overta aksjene fra ReMidt kommunene, slik at man får rent 

"ikke-kommersielt" eierskap av disse to selskapene.  

  

ReMidt IKS kan eie 20% av ReMidt Næring AS, men ved anbudsutsettelser der ReMidt Næring AS 

sine selskaper er involvert, må habilitet mv. ivaretas.  Men i forhold til de kommersielle selskapene 

blir avstanden større enn i dag, så det bør ikke være noe problem. 

  

Mvh 

Hanne 

__________________________________________________________________________________ 

Fra: Per Steinar Dyb Ringstad  

Sendt: 7. mai 2019 10:32 

Til: Hanne Synnøve Torkelsen <ht@storlokken.no> 

Emne: SV: notat 

 

Hei Hanne, 
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Jeg viser til samtale i dag omkring første kulepunkt i e-posten nedenfor. Realisasjon av aksjer er ikke
skattepliktig for kommuner eller interkommunale selskaper, jfskatteloven § 2-38 første ledd bokstav
c og g.

Med vennlig hilsen/best regards

Advokatfirmaet SGB Storløkken AS

Per Steinar Dyb Ringstad

Advokat/partner/attorney-at-law

__________________________________________________________________________________

Fra: Trygve Berdal [mailto:Trygve@HAMOS.NO]
Sendt: 6. mai 2019 16:21
Til: Hanne Synnøve Torkelsen <ht@storlokken.no>
Kopi: Ida Plassen Limi <ipl@HAMOS.NO>; Hilde Harstad <hilde@nir.mr.no>; erik.fenstad
<erik.fenstad@envina.no>
Emne: SV: notat

Hei

Det er riktig oppfattet at ReMidt Næring AS skal eies direkte av kommunene.

• I praksis er det snakk om å overdra aksjene i de ulike ASene til ReMidt Næring, uten
vederlag, men oppgjør i form av eierandeler i ReMidt Næring for kommunene.

• Sesam Ressurs AS og Ecopro AS baserer seg på enerett, men hvis de skal bli igjen i IKS-
selskapet så vil balansen der bli for stor til at nye kommuner kan komme inn til en
overkommelig pris.

• ReTrans Midt AS er foreslått lagt inn under ReMidt IKS på grunn av at en her har med en
virksomhetsoverdragelse som kompliserer overføringen ekstra hvis den skal legges inn
under et næringsselskap som har erverv som formål.

Vi har et felles arbeidsmøte i Kristiansund i morgen fra kl. 10.00 –12.30, kanskje vi burde ta en
avsjekk da?

Med vennlig hilsen

Trygve Berdal



Envina IKS

UTKAST

Verdivurdering 31.12.2018
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Verdivurdering Envina IKS 2

Innhold

1. Innledning og oppsummering av verdiestimat…….  s. 3

2. Metodebeskrivelse…………………………………..………….  s. 6

3. Verdivurdering av Envina IKS………..……………………..  s. 7

A. Historisk regnskapsinformasjon…………………………….  s. 10

B. Avkastningskrav…………………………………………………….  s. 12

C. β-beregning…………………………………………………………..  s. 15

D. Sammenlignbare transaksjoner…………………………….  s. 16

E. Sammenlignbare børsnoterte selskaper…………..…..  s. 17
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Verdivurdering Envina IKS 3

Ansvarsforhold

• Denne rapporten er utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA («RMN») ved Steffen Konradsen for Envina IKS i tråd med avtalte betingelser. Rapporten ble 
utarbeidet for helt spesifikke formål og kan være irrelevant i andre sammenhenger.

• Vårt oppdrag har blant annet omfattet analyse av årsregnskaper og annen finansiell informasjon, basert på dokumentasjon innhentet fra ulike kilder som 
vi anser som  troverdige. Vi har ikke gjennomført noen form for revisjon, begrenset revisjon eller avtalte kontrollhandlinger i henhold til 
revisjonsstandarder knyttet til informasjonen vi bygger på. Vi har heller ikke gjennomført noen form for due diligence. 

• Verdivurdering av virksomheter vil normalt innebære en rekke forutsetninger om blant annet potensiale for fremtidig inntjening, avkastningskrav m.m. 
Dette er følgelig ingen eksakt vitenskap, men vil nødvendigvis innebære skjønnsmessige vurderinger. Konklusjonene kan være diskutable, det finnes 
sjeldent et eksakt svar, og vi vil vanligvis uttrykke vår konklusjon som et sannsynlig intervall. Andre rådgivere som vurderer virksomheten vil kunne 
komme til konklusjoner som avviker i større eller mindre grad fra RMNs verdiestimat.

• En oppfatning fra RMN om verdien av en virksomhet uttrykkes per oppgitt rapporteringsdato, en verdivurdering gjennomført av samme selskap på en 
senere dato vil kunne endre oppfatning uten at dette er kunngjort.

• RMN er uten ansvar for feil og mangler i informasjon innhentet av eller på vegne av oppdragsgiver. RMN påtar seg heller intet ansvar for tap som kan 
oppstå ved uautorisert bruk av denne rapporten.

1. Innledning og oppsummering av verdiestimat
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Verdivurdering Envina IKS 4

Grunnlag for vårt arbeid

Informasjonskilder

• Årsregnskap med noter for 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 for                

Envina IKS og Envina Næring AS.

• Aktuarberegninger for Envina IKS og Envina Næring AS innhentet fra

KLP.

Nøkkelpersoner

 Vi har hatt diskusjoner med følgende personer knyttet til 

årsregnskaper og forventet fremtidig utvikling i konsernets 

selskaper, samt forutsetningene i verdsettelsesmodellen:

• Erik Fenstad, daglig leder i Envina IKS

Eksterne informasjonskilder

• Finance Yahoo, finansiell informasjon om børskurser for 

sammenlignbare børsnoterte selskaper samt referanseindeks. 

• PwC, rapport «Risikopremien i det norske markedet» 

• BDO analyse, for finansiell informasjon og prismultipler for 

sammenlignbare børsnoterte foretak innhentet i forbindelse med 

verdsettelse av Envina IKS per 31.12.2017. 

1. Innledning og oppsummering av verdiestimat
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Verdivurdering Envina IKS 5

Verdiestimat
• RMN har bistått med estimering av virkelig verdi av Envina IKS i forbindelse 

med etableringen av REMidt. Virkelig verdi er utarbeidet basert på en 
avkastningsverdi med utgangspunkt i normalårsmetoden som beskrevet  
rapportens del 2.

• Forventet normalisert inntjening er basert på regnskapstallene for det 
enkelte selskapet for regnskapsåret 2018 med enkelte korreksjoner 
innarbeidet i samråd med daglig leder for å komme frem til beste estimat på 
et normalår. Regnskapsårene før 2018 vurderes i stor grad som irrelevante da 
det på dette tidspunkt var en ekstra kommune med på eiersiden i Envina IKS. 
Klæbu kommunes uttreden med virkning fra 01.01.2018 vurderes å ha stor 
innvirkning på regnskapstallene.

• Beregningen viser for datterselskapet en beregnet entrepriseverdi (EV) på 
10 NOKm. Korrigert for netto rentebærende gjeld, ikke balanseført 
pensjonsforpliktelse og bokført verdi av aksjene i morselskapet gir dette en 
merverdi i aksjer i datter på 8,7 NOKm.

• Det er beregnet en merverdi knyttet til næringsvirksomheten i Envina IKS på 
14 NOKm, korrigert for en beregnet andel av eiendeler som benyttes i 
næringsvirksomheten gir dette en netto merverdi fra næringsvirksomheten 
på 6,5 NOKm.

• Ikke balanseført pensjonsforpliktelse i Envina IKS reduserer verdiestimatet 
med 6,3 NOKm. Tall er basert på innhentet aktuarberegning fra KLP per 
31.12.2018.

• Verdien av selvkostfond trekkes fra verdien da dette er midler som tilhører 
innbyggerne i deltakerkommunene.

• Egenkapitalverdien for Envina IKS er basert på disse forutsetningene beregnet 
til NOKm 13,7 ved avkastningsmodellen.

1. Innledning og oppsummering av verdiestimat
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Metode
Lovpålagt virksomhet
Den lovpålagte virksomheten i konsernet opererer under selvkost-regimet 
for denne typen tjenester. Det vil si at denne virksomheten over tid ikke vil gi 
noen form for økonomisk avkastning for eierne. Virksomheten vil likevel ha 
en verdi fordi den er innrettet mot å oppfylle et lovpålagt formål. Vi har valgt 
å verdsette den lovpålagte virksomheten i konsernet på basis av verdijustert 
egenkapital (VJEK). 

Utgangspunktet er her balansetallene i det enkelte selskapet i konsernet som 
yter lovpålagte tjenester. Vi har så korrigert for eventuelle mer- og 
mindreverdier for alle eiendeler og gjeldsposter som er pådratt for å oppfylle 
virksomhetens mål. VJEK beregnes så basert på bokført verdi av 
egenkapitalen med tillegg eller fradrag for identifiserte mer- og 
mindreverdier i balansene.

Næringsvirksomhet
Næringsvirksomheten i Envina IKS og datterselskapet i konsernet verdsettes 
på basis av avkastning. Utgangspunktet er da en forventning om fremtidig 
inntjening i det enkelte selskapet og benytter et markedsbasert 
avkastningskrav for å beregne en kapitalisert verdi. Dette er et estimat på 
verdien av en evigvarende kontantstrøm basert på forutsetningene lagt til 
grunn i verdsettelsen (se vedlegg B og C).

Den avkastningsbaserte verdsettelsen tar utgangspunkt i generelt aksepterte 
verdivurderingsprinsipper, som anbefaler en tresidig angrepsvinkel. I tillegg 
til å beregne en kapitalisert verdi, ser vi også på verdi beregnet basert på 
prisingen av gjennomførte transaksjoner for sammenlignbare selskaper samt 
prisingen av børsnoterte sammenlignbare selskaper (se vedlegg D og E).

Kapitalisert verdi (avkastningsverdien) er utarbeidet basert på 
normalårsmetoden. Denne metoden forutsetter at normalinntjeningen antas 
å være beste estimat for fremtidig inntjening, denne antas videre å være 
evigvarende i modellen. Entrepriseverdien (verdien av drift = EV) er estimert 
ved å dividere normalisert årlig inntjening med et vektet avkastningskrav (se 
vedlegg B og C for beregning per selskap) justert for årlig vekst på 2,0 %. 
Deretter er entrepriseverdien justert for netto rentebærende gjeld, andre 
gjeldslignende poster, samt for verdien av eventuelle ikke-driftsrelaterte 
eiendeler for å beregne virkelig verdi av egenkapitalen.

For å unngå dobbeltberegning av verdien av næringsvirksomheten i de 
selskaper som driver både lovpålagtvirksomhet og næringsvirksomhet, må 
en andel av driftsrelaterte eiendeler henføres til næringsvirksomheten. Dette 
er beregnet basert på andel av avskrivninger som er allokert til 
næringsvirksomheten i den enkelte normalårsberegningen. Vi har derfor 
trukket ut en andel av alle ikke-finansielle eiendeler som antas implisitt 
inkludert i beregningen av entrepriseverdien av næringsvirksomheten.

2. Metodebeskrivelse
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Fordeling av egenkapitalverdi
• Entrepriseverdien per selskap er beregnet ved å dividere årlig 

kontantstrøm med det vektede avkastningskravet spesifisert i vedlegg 
B justert for årlig vekst på 2 % satt lik Norges Banks inflasjonsmål.

• Arbeidskapitalbindingen som er lagt til grunn i avkastningsmodellen er 
basert på forutsetningene som fremgår av vedlegg B.

• For næringsvirksomheten i  Envina IKS har vi korrigert avskrivningene 
sammenlignet med 2018 tallene presentert i vedlegg A. Dette er gjort 
som følge av at tallene i vedlegg A inneholder en teknisk korreksjon 
som gjennomføres for å presentere et korrekt selvkostregnskap per 
avdeling i selskapet, der motposten føres mot avdeling for næring.

• Reinvesteringsbehovet i begge selskapene er forutsatt å være lik 
normaliserte avskrivninger.

• Begge selskaper har ytelsesbaserte pensjonsordninger til flere av de 
ansatte. Verdien av disse er ikke reflektert i regnskapet per 
31.12.2018 etter NGAAP og må innarbeides i verdivurderingen. 
Aktuarberegning er innhentet fra KLP.

NOKt Envina IKS Envina Næring AS
Vektet avkastningskrav (etter skatt) 9,2 % 9,2 %
Arbeidskapitalbinding 6 % 6 %
Vekst 2 % 2 %

Omsetning 3 560           7 429                           
Driftsutgifter 1 662           6 432                           
EBITDA 1 898           997                              
Avskrivninger 590              62                                
EBIT 1 309           934                              
Skatt 288              206                              
Netto driftsresultat etter skatt 1 021           729                              

Endring i arbeidskapital -4 -9 
Avskrivninger 590              62                                
Investeringer -590 -62 
Fri kontantstrøm 1 016           720                              

Beregnet Entrepriseverdi 14 080        9 969                           
Balanseført netto rentebærende gjeld 242                              
Ikke bokført pensjonsforpliktelse 907                              
Bokført verdi aksjer 100                              
Merverdi aksjer 8 720                           

Andel avskrivninger i næringsvirksomhet 10 %
Fradrag for verdi av eiendeler i avkastningsverdien -7 576 

Bokført EK Envina IKS 31.12.2018 9 710                           
Merverdi aksjer 8 720                           
EV Næringsvirksomhet 14 080                        
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten -7 576 
Ikke bokført pensjonsforpliktelse Envina IKS -6 251 
Selvkostfond -4 992 
VJEK Envina IKS 31.12.2018 13 692                        

3. Verdivurdering Envina IKS
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Multippelverdier
• Tabellen viser verdijustert egenkapital i Envina IKS beregnet basert 

på multipler som er utredet fra transaksjoner i sammenlignbare 
foretak og prisingen av sammenlignbare børsnoterte foretak. For 
ytterligere info om multiplene se vedlegg D og E.

• På bakgrunn av at bransjen vurderes som relativt kapitalintensiv 
vurderer vi det som mest relevant å benytte EV/EBIT multipler for 
prisingen.

• Prismultipler fra observerte transaksjoner i markedet indikerer en 
noe lavere entrepriseverdi enn beregnet avkastningsverdi.

• Prismultipler fra sammenlignbare børsnoterte foretak indikerer en 
høyere entrepriseverdi enn beregnet avkastningsverdi. 

3. Verdivurdering Envina IKS

Benyttede multippelverdier: EV/EBIT
Sammenlignbare transaksjoner 8,5
Sammenlignbare Børsnoterte foretak 13,1

NOKt Envina IKS Envina Næring AS
EV basert på sammenlignbare transaksjoner 11 123        7 943                         
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksje - pensjonsforpliktelse) -              6 694                         

Bokført EK Envina IKS 31.12.2018 9 710                         
Merverdi aksjer 6 694                         
EV Næringsvirksomhet 11 123                       
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten -7 576 
Ikke bokført pensjonsforpliktelse Envina IKS -6 251 
Selvkostfond -4 992 
EK verdi Envina IKS beregnet med multippel for sammenlignbare transaksjoner 8 709                         

NOKt Envina IKS Envina Næring AS
EV basert på sammenlignbare børsnoterte foretak 17 078        12 194                       
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksje - pensjonsforpliktelse) -              10 945                       

Bokført EK Envina IKS 31.12.2018 9 710                         
Merverdi aksjer 10 945                       
EV Næringsvirksomhet 17 078                       
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten -7 576 
Ikke bokført pensjonsforpliktelse Envina IKS -6 251 
Selvkostfond -4 992 
EK verdi Envina IKS beregnet med multippel for sammenlignbare børsnoterte foretak 18 915                       
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Oppsummert verdiestimat 

• Grafen viser en oppsummering av de tre verdiestimatene 
presentert foran.

• Utfallsrommet er her beregnet med +/- 5 % av punktestimatet 
presentert på foregående ark.

• Vi har kommet frem til et verdiestimat som ligger mellom 
NOKm 13 og 20 kombinert for de tre metodene. 

• Avkastningsmetoden er vår hovedmetode, og vektlegges i 
verdikonklusjonen. Denne indikerer et verdiestimat i 13 – 14,4 
NOKm, hvor midtpunktet på NOKm 13,7 vurderes som beste 
estimat på verdien av Envina IKS.

• Vi har valgt å legge mindre vekt på verdiestimatene fra multipler 
grunnet forskjeller i virksomhet, vekst, størrelse samt tidspunkt 
for verdsettelsen.

• Eventuelle merverdier knyttet til anleggsmidler er ikke inkludert 
i verdivurderingen. Etter samtaler med ledelsen er det enighet 
om å legge eventuelle merverdier i anleggsmidler til 
verdiestimatet ved beregning av innskudd per innbygger i 
etableringen av REMidt.

 -  2,0  4,0  6,0  8,0  10,0  12,0  14,0  16,0  18,0  20,0  22,0

Avkastningsverdi

EV/EBIT Transaksjoner

EV/EBIT Børs

Verdi NOKm

3. Verdivurdering Envina IKS
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Vedlegg A – Historisk regnskapsinformasjon (1 av 2) 
Vedlegg A

Envina IKS 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsinntekter 32 702     37 349     38 799     40 055     35 660     
Varekostnad 8 394       9 544       11 273     11 622     9 049       
Lønn 13 189     13 660     13 615     12 555     11 572     
Andre driftskostnader 8 795       9 060       8 683       8 878       9 101       
Avskrivninger 2 512       2 771       3 273       3 370       4 150       
Driftsresultat 189-           2 315       1 954       3 630       1 788       
Netto finans 8               34-             186           218-           560-           
Resultat før skatt 181-           2 282       2 140       3 412       1 228       
Skatt 127-           99             126           189           344           
Resultat etter skatt 54-             2 182       2 014       3 223       884           
EBITDA 2 323       5 086       5 227       7 000       5 938       
EBIT 189-           2 315       1 954       3 630       1 788       

Envina IKS, Næringsvirksomhet 2014 2015 2016 2017 2018
Omsetning 2 911     3 128     3 461     4 043     3 560     
Driftsutgifter 2 207     2 621     2 983     2 709     1 662     
Avskrivninger 361        359        285        272        347-        
Driftsresultat 342        148        193        1 062     2 245     
Netto finans 2-             5-             379        338        427        
Resultat før skatt 341        143        572        1 400     2 673     
Skatt 189        344        
Resultat etter skatt 341        143        572        1 211     2 329     
EBITDA 703        507        478        1 334     1 898     
EBIT 342        148        193        1 062     2 245     

Andel avskrivninger 14 % 13 % 9 % 8 % -8 %
Andel omsetning 9 % 8 % 9 % 10 % 10 %
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Vedlegg A – Historisk regnskapsinformasjon (2 av 2) 
Vedlegg A

Envina Næring AS 2014 2015 2016 2017 2018 Snitt 3 år Snitt 5 år
Driftsinntekter 5 913    6 715    7 690    7 375    7 429    7 498      7 024      
Varekostnad 2 888    3 134    4 015    4 456    3 911    4 127      3 681      
Lønn 1 751    1 778    1 690    1 744    1 728    1 721      1 738      
Andre driftskostnader 565       688       1 043    944       793       927         807         
Avskrivninger 65         74         62         65         62         63           66           
Driftsresultat 644       1 041    880       165       934       660         733         
Netto finans 75         54         19         44-         34-         20-           14           
Resultat før skatt 719       1 094    898       121       901       640         747         
Skatt 195       293       224       28         207       153         189         
Resultat etter skatt 525       801       674       93         694       487         557         

EBITDA 709       1 115    942       230       997       723         799         
EBIT 644       1 041    880       165       934       660         733         
Arbeidskapital 327       1 599    603       295       512       470         667         
AK binding i % av omsetning 6 % 24 % 8 % 4 % 7 % 6 % 10 %

Balanse 31.12.2018 NOKt Envina IKS Envina Næring AS
Varige driftsmidler 71 730       3 839                        
Immaterielle eiendeler 346             
Utsatt skattefordel
Finansielle fordringer 160             16                              
Aksjer 1 615          
Sum anleggsmidler 73 851       3 855                        
Kundefordringer 2 862          1 880                        
Varelager 174             
Andre kortsiktige fordringer 646             5                                
Bankinnskudd 8 672          2 797                        
Sum omløpsmidler 12 354       4 682                        
Sum eiendeler 86 205       8 537                        

EK 9 710          4 102                        
Pensjonsforpliktelse
Utsatt saktt 7                                
Øvrig langsiktig gjeld 70 183       2 437                        
Sum langsiktig gjeld 70 183       2 444                        
Leverandørgjeld 2 638          941                            
Utbytte 400                            
Betalbar skatt 546             218                            
Øvrig kortsiktig gjeld 3 129          431                            
Sum kortsiktig gjeld 6 312          1 991                        
Sum EK + Gjeld 86 205       8 537                        

Balanseført netto rentebærende gjeld 61 896       242                            
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Vedlegg B – Avkastningskrav (1 av 3)

Vektet avkastningskrav
Avkastningskravet som benyttes til å neddiskontere den frie 
kontantstrømmen per virksomhet er et vektet avkastningskrav. Dette 
beregnes som:

Vektet avkastningskrav = EKkrav * EK / EV + Gjeldskrav * Gjeld / EV
Der EK = Egenkapital og EV = Entrepriseverdi

Kapitalverdimodellen
Avkastningskravet til egenkapitalen (Rk) beregnes vanligvis med basis i 
kapitalverdimodellen. Modellen antar at investor krever en risikopremie, 
uttrykt som risikopremie i tillegg til risikofri rente (Rf) for sine investeringer.  
Risikopremien anslås normal med utgangspunkt i en generell 
markedsrisikopremie (MRP) som multipliseres opp eller ned avhengig av 
investeringens risikoprofil (uttrykkt ved β). I tillegg har empiriske studier 
indikert at det i praksis også kreves et tillegg for investeringer i mindre 
bedrifter, såkalt småbedriftspremie (SSP).

Egenkapitalens avkastningskrav uttrykkes da med følgende ligning:

Rk = Rf + MRP * β + SSP

Risikofri rente
Risikofri rente er i modellen et estimat på hvilken avkastning en investor 
kan forvente å få på en investering uten risiko. Dette finnes i realiteten ikke, 
men som en proxy benyttes ofte avkastningen på langsiktige 
statsobligasjoner på verdsettelsestidspunktet. 

Ved beregning av gjeldskostnad (Gjeldskravet i det vektede 
avkastningskravet) anbefales det i tillegg å legge på et påslag på risikofri 
rente knyttet til forskjellen mellom langsiktige swap-renter og den 
beregnede risikofrie renten. Vi har også tatt utgangspunkt i et påslag 
beregnet basert på dagens rentebetingelser.

I lys av de variasjoner som har preget rentemarkedene de siste årene er det 
blitt vanlig praksis å benytte en estimert normalisert langsiktig rente i 
verdivurderingene. Vi har i det videre tatt utgangspunkt i en forventet 
realrente på 1,5 % og en vekst på 2 % som grunnlag for den risikofrie 
renten.

Vedlegg B
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Vedlegg B – Avkastningskrav (2 av 3)

Markedets risikopremie
Markedets risikopremie er definert som:

MRP = (Rm – Rf) 
Der Rm er forventet markedsavkastning.

En rekke empiriske studier har estimert markedets risikopremie i en 
størrelse mellom 4-9 %.

Vi har i det videre basert oss på en spørreundersøkelse sendt ut til 
medlemmer i Norske Finansanalytikeres Forening som er sendt ut av 
PwC. Undersøkelsen indikerer en MRP lik 5 % i Norge.

Småbedriftspremie
Det er gjennomført en rekke undersøkelser for å kartlegge nivået på SSP. 
Nivåene på SSP varierer avhengig av marked og størrelse på selskapet. 

Vi har i det videre tatt utgangspunkt i en SSP på 5 % basert på 
respondentenes svar på undersøkelse sendt ut til medlemmer i Norske 
Finansanalytikeres Forening.

β-risiko
β-risikoen er per definisjon lik 1 i gjennomsnitt for alle selskapene i 
markedet. Størrelsen gir uttrykk for investeringens grad av samvariasjon 
med markedet som helet. Noe forenklet kan man si at investeringer med 
β-verdier over 1 har en risiko over gjennomsnittet i markedet, mens 
investeringer med β-verdier under 1 har en risiko under gjennomsnittet i 
markedet.

Vi har i det videre beregnet β-verdier for Envina IKS basert på 
børsnoterte foretak i renovasjonsbransjen.

Gjeldsgraden i selskapet har betydelig innvirkning på investeringens       
β-verdi. Etter å ha beregnet β-verdier for selskapene vi har definert i 
bransjen korrigerer vi for gjeldsgraden for å beregne en bransje-β
forutsatt en investering i bransjen uten gjeld. Effekten av gjeld elimineres 
ved hjelp av følgende formel (Harris and Pringle):

βL = βU + (D/E)*(βU - βG)

Der
βL = β-verdi hensyntatt investeringens gjeldsandel
βU = β-verdi for en investering uten gjeld
βG = β-verdi for gjeld
D = Gjeld dividert på Entrepriseverdi
E = Egenkapital dividert på Entrepriseverdi

Vedlegg B
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Vedlegg B – Avkastningskrav (3 av 3)

• Vi legger basert på skjønn til grunn risikofri rente lik 3,5 %

• Basert på dagens vilkår for lånene i konsernet har vi i tillegg 
beregnet et påslag på 1,5 % på gjeldskostnaden.

• Skattesats er fastsatt til 22 %. 

• Eiendelsbeta på 0,51 er benyttet for bransjen. Se vedlegg C for 
oppsummering av denne beregningen. 

• Gjeldsandelen per selskap er basert på en forventet andel 
gjeld i det enkelte selskapet i steady state (forventet 
kapitalstruktur på lang sikt) og satt lik 30 % i begge selskapene.

• Andel arbeidskapital er beregnet basert på et gjennomsnitt for 
Envina Næring AS siste fem år der vi ser bort fra 2015 som 
vurderes som unormalt, fastsatt til 6 %. Samme tall er lagt til 
grunn ved beregning av avkastningsverdien for 
næringsvirksomheten i Envina IKS.

Vedlegg B

Input Envina IKS Envina Næring AS
Risikofrirente 3,50 % 3,50 %
Lånepremie 1,50 % 1,50 %
Skattesats 22 % 22 %
Markedets risikopremie 5 % 5 %
Småbedriftspremie 5 % 5 %
Kapitalstruktur (Netto gjeld til EV) 30 % 30 %
Eiendels β 0,51 0,51

EK β 0,73 0,73
EK krav 11,36 % 11,36 %
Gjeldskostnad (etter skatt) 4,23 % 4,23 %
Vektet avkastningskrav etter skatt 9,22 % 9,22 %
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Vedlegg C – β-beregning

• Eiendelsbeta for bransjen er beregnet basert 
på daglig avkastning siste tre år (frem til 
verdsettelsesdato). Morgan Stanley World 
Index er benyttet som referanseindeks.

• Vi ser at β-verdien forutsatt ingen gjeld i 
selskapet (βU) ligger mellom 0,34 og 0,66 med 
et gjennomsnitt på 0,51 og median på 0,53. Vi 
velger å benytte bransjesnittet på 0,51 videre i 
verdsettelsen.

• Basert på første verdiestimater samt BDOs
verdsettelse av konsernet per 31.12.2017 har 
vi valgt å benytte en gjeldsandel på 30 % for 
både næringsvirksomheten i Envina IKS og 
Envina Næring AS. Dette er basert på faktiske 
tall i selskapene, og vi forventer også på sikt 
noe mer EK finansiering i selskapene 
sammenlignet med de børsnoterte foretakene.

Selskap EK β EK 31.12.2017 EK 31.12.2018 NRG 31.12.2017 NRG 31.12.2018 2årig D/E Eiendels β
Veolia 0,81  11 499                10 155                7 612                       9 401                       44 % 0,56              
Suez 0,80  8 602                  7 124                  10 628                     11 115                     58 % 0,51              
GPE 0,58  100                      55                        69                             62                             47 % 0,39              
Séché 0,56  227                      209                      363                          363                          62 % 0,34              
Lassila 0,64  619                      541                      75                             70                             11 % 0,58              
Waste Con 0,78  18 526                19 386                3 676                       4 338                       17 % 0,66              

 
Gjennomsnitt 0,69  40 % 0,51              
Median 0,71  45 % 0,53              

Vedlegg C
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Vedlegg D – Multipler basert på gjennomførte transaksjoner

Kjøper Måleselskap Tidspunkt Valuta Estimert EV EV/Salg EV/EBITDA EV/EBIT
Altor Veolia Vinter 2011 NOK 2200 1,2x 11,0x N/A
Altor Veidekke gjenvinning Høst 2010 NOK 326 0,8x 6,7x 23,3x
Veidekke gjenvinning Tomwill Vår 2011 NOK 27 0,6x 3,9x 5,6x
Veidekke gjenvinning Carl C. Fon Containerservice Vår 2010 NOK 14 0,8x 5,1x 12,9x
Veidekke gjenvinning Svensk Kross og Atervinning AB Sommer 2009 NOK 24 0,8x N/A 15,9x
Veidekke gjenvinning Ødegård Olav transport Vår 2008 NOK 26 1,0x 5,0x 7,1x
Veidekke gjenvinning Litra CS Høst 2007 NOK 24 1,5x 4,9x 8,4x
Østlandet gjenvinning Litra CS Vinter 2009 NOK 26 1,6x 6,1x 8,5x
Franzefoss Miljøtransport Sommer 2009 NOK 100 0,7x 8,1x NEG
EQT Kommunekemi Sommer 2010 DKK 260 N/A 5,1x N/A
Accent og Capewest (PE) RenoNorden Høst 2011 NOK 968 1,4x 7,2x 16,6x
EQT Nordgroup Høst 2009 DKK 260 0,8x 4,3x 7,9x
RenoNorden ASA Resta AB Høst 2010 SEK 101 0,5x 4,9x 6,3x
City of Jyvaskyla Mustankorkea Oy Vår 2012 EUR 8 0,7x N/A 2,9x
Marius Pedersen Foundation Marius Pedersen A/S Sommer 2014 DKK 369 0,1x N/A N/A
Fortum Oyj AB Ekokem Oyj Sommer 2016 EUR 700 2,7x 12,8x 40,1x
Sarpsborg Infrastructure AS Sarpsborg Avfallsenergi Sommer 2016 NOK 280 3,4x 9,2x 31,0x

Gjennomsnitt 336                 1,2x 6,7x 14,3x
Median 101                 0,8x 5,6x 8,5x
Maksimum 2 200             3,4x 12,8x 40,1x
Minimum 8                     0,1x 3,9x 2,9x

Kilde: BDO analyse, Bloomberg, Mergermarket, Zephyr, Børsmeldinger

Vedlegg D
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Vedlegg E – Multipler børsnoterte foretak

Multippelverdiene er basert på faktiske børskurser og regnskapstall for de sammenlignbare selskapene på tidspunkt for BDOs verdsettelse av 
Envinia IKS (31.12.2017). Vi har valgt å bygge på multiplene for 2019 og 2020 i vår verdsettelse av Envina IKS per 31.12.2018 fremfor å innhente 
oppdaterte multipler. Benyttede multipler er gjennomsnittet av mediantallene for 2019 og 2020. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Veolia Environmente SA 97 974              110 266       208 240       14,2x 13,4x 12,8x 6,5x 6,2x 6,0x 0,8x 0,8x 0,8x
Suez 73 329              130 663       203 992       16,3x 15,2x 14,6x 7,6x 7,4x 7,1x 1,2x 1,2x 1,1x
Biancamano SpA 84                      1 069            1 153            N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GPE Groupe Pizzorno 809                    468               1 277            11,4x 10,9x 10,8x 3,1x 3,0x 3,0x 0,6x 0,6x 0,6x
Seche Environment SA 2 078                 3 511            5 589            14,1x 13,4x 12,7x 5,7x 5,5x 5,3x 1,1x 1,0x 1,0x
Lassila & Tikanoja OYJ 6 291                 1 280            7 571            15,7x 13,3x 12,5x 8,4x 7,8x 7,4x 1,0x 0,9x 0,9x

Gjennomsnitt 30 094              41 210          71 304          14,3x 13,2x 12,7x 6,3x 6,0x 5,8x 0,9x 0,9x 0,9x
Median 4 184                 2 396            6 580            14,2x 13,4x 12,7x 6,5x 6,2x 6,0x 1,0x 0,9x 0,9x
Maksimum 97 974              130 663       208 240       16,3x 15,2x 14,6x 8,4x 7,8x 7,4x 1,2x 1,2x 1,1x
Minimum 84                      468               1 153            11,4x 10,9x 10,8x 3,1x 3,0x 3,0x 0,6x 0,6x 0,6x

Kilde: BDO analyse, Bloomberg

EV/EBIT EV/EBITDA EV/SALG
Børsmultipler (NOKm) Markedsverdi Nettogjeld EV

Vedlegg E
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Ansvarsforhold

• Denne rapporten er utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA («RMN») ved Steffen Konradsen (oppdragsansvarlig revisor) for HAMOS Forvaltning IKS i tråd med avtalte 
betingelser. Rapporten ble utarbeidet for helt spesifikke formål og kan være irrelevant i andre sammenhenger.

• Vårt oppdrag har blant annet omfattet analyse av årsregnskaper og annen finansiell informasjon, basert på dokumentasjon innhentet fra ulike kilder som vi anser som  
troverdige. Vi har ikke gjennomført noen form for revisjon, begrenset revisjon eller avtalte kontrollhandlinger i henhold til revisjonsstandarder knyttet til informasjonen vi 
bygger på. Vi har heller ikke gjennomført noen form for due diligence. 

• Verdivurdering av virksomheter vil normalt innebære en rekke forutsetninger om blant annet potensiale for fremtidig inntjening, avkastningskrav m.m. Dette er følgelig 
ingen eksakt vitenskap, men vil nødvendigvis innebære skjønnsmessige vurderinger. Konklusjonene kan være diskutable, det finnes sjeldent et eksakt svar, og vi vil vanligvis 
uttrykke vår konklusjon som et sannsynlig intervall. Andre rådgivere som vurderer virksomheten vil kunne komme til konklusjoner som avviker i større eller mindre grad fra 
RMNs verdiestimat.

• En oppfatning fra RMN om verdien av en virksomhet uttrykkes per oppgitt rapporteringsdato, en verdivurdering gjennomført av samme selskap på en senere dato vil kunne 
endre oppfatning uten at dette er kunngjort.

• RMN er uten ansvar for feil og mangler i informasjon innhentet av eller på vegne av oppdragsgiver. RMN Påtar seg heller intet ansvar for tap som kan oppstå ved uautorisert 
bruk av denne rapporten.

1. Innledning og oppsummering av verdiestimat
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Grunnlag for vårt arbeid

Informasjonskilder

• Årsregnskap med noter for 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 for                

HAMOS Forvaltning IKS, Kystmiljø AS, Betalingspartner AS,                           

Retura Sør-Trøndelag AS og Meldal Miljøanlegg AS.

Nøkkelpersoner

 Vi har hatt diskusjoner med følgende personer knyttet til årsregnskaper og 

forventet fremtidig utvikling i konsernets selskaper, samt forutsetningene i 

verdsettelsesmodellen:

• Trygve Berdal, daglig leder i HAMOS Forvaltning IKS

• Ida Plassen Limi, regnskapsfører HAMOS Forvaltning IKS

• Hilde Harstad, daglig leder Nordmøre Interkommunale 

Renovasjonsselskap

• Veslemøy Ellinggard, daglig leder i Møre og Romsdal revisjon IKS

Eksterne informasjonskilder

• Finance Yahoo, finansiell informasjon om børskurser for sammenlignbare 

børsnoterte selskaper samt referanseindeks. 

• PwC, rapport «Risikopremien i det norske markedet» 

• BDO analyse, for finansiell informasjon og prismultipler for sammenlignbare 

børsnoterte foretak innhentet i forbindelse med verdsettelse av Envinia IKS. 

1. Innledning og oppsummering av verdiestimat
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Oppsummering – alle modeller

• Modellen til høyre viser alle beregnede estimater. I sum vurderer 
vi at gjennomførte beregninger indikerer en virkelig verdi på 
egenkapitalen i HAMOS Forvaltning IKS på mellom 155 og          
170 NOKm ved en beregning basert på resultater fra 2018.

2018 = verdi beregnet med 2018 som «normalår»

3N = verdi beregnet med siste tre års gjennomsnitt som «normalår»

5N = verdi beregnet med siste fem års gjennomsnitt som «normalår»

EV/EBIT Transaksjoner = Estimert verdi beregnet basert på multippel 
fra observerbare transaksjoner i markedet

EV/EBIT Børs = Estimert verdi beregnet basert på multippel fra 
konsensusestimater for børsnoterte foretak i samme bransje

EV = Entrepriseverdi

EBIT = Earnings before interests and taxes

 75  100  125  150  175  200  225

2018 Avkastningsverdi

3N Avkastningsverdi

5N Avkastningsverdi

2018 EV/EBIT Transaksjoner

3N EV/EBIT Transaksjoner

5N EV/EBIT Transaksjoner

2018 EV/EBIT Børs

3N EV/EBIT Børs

5N EV/EBIT Børs

1. Innledning og oppsummering av verdiestimat
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Metode

Lovpålagt virksomhet
Den lovpålagte virksomheten i konsernet opererer under selvkost-regimet for 
denne typen tjenester. Det vil si at denne virksomheten over tid ikke vil gi noen 
form for økonomisk avkastning for eierne. Virksomheten vil likevel ha en verdi 
fordi den er innrettet mot å oppfylle et lovpålagt formål. Vi har valgt å verdsette 
den lovpålagte virksomheten i konsernet på basis av verdijustert egenkapital 
(VJEK). 

Utgangspunktet er her balansetallene i det enkelte selskapet i konsernet som yter 
lovpålagte tjenester. Vi har så korrigert for eventuelle mer- og mindreverdier for 
alle eiendeler og gjeldsposter som er pådratt for å oppfylle virksomhetens mål. 
VJEK beregnes så basert på bokført verdi av egenkapitalen med tillegg eller 
fradrag for identifiserte mer- og mindreverdier i balansene.

Næringsvirksomhet
Næringsvirksomheten i HAMOS Forvaltning IKS og datterselskapene i konsernet 
verdsettes på basis av avkastning. Utgangspunktet er da en forventning om 
fremtidig inntjening i det enkelte selskapet og benytter et markedsbasert 
avkastningskrav for å beregne en kapitalisert verdi. Dette er et estimat på verdien 
av en evigvarende kontantstrøm basert på forutsetningene lagt til grunn i 
verdsettelsen (se vedlegg A-E).

Den avkastningsbaserte verdsettelsen tar utgangspunkt i generelt aksepterte 
verdivurderingsprinsipper, som anbefaler en tresidig angrepsvinkel. I tillegg til å 
beregne en kapitalisert verdi, ser vi også på verdi beregnet basert på prisingen av 
gjennomførte transaksjoner for sammenlignbare selskaper samt prisingen av 
børsnoterte sammenlignbare selskaper.

Kapitalisert verdi (avkastningsverdien) er utarbeidet basert på normalårsmetoden. 
Denne metoden forutsetter at normalinntjeningen antas å være beste estimat for 
fremtidig inntjening, denne antas videre å være evigvarende i modellen. 
Entrepriseverdien (verdien av drift) er estimert ved å dividere normalisert årlig 
inntjening med et vektet avkastningskrav (se vedlegg A-E for beregning per 
selskap) justert for årlig vekst på 2,0 %. Deretter er entrepriseverdien justert for 
netto rentebærende gjeld, andre gjeldslignende poster, samt for verdien av 
eventuelle ikke-driftsrelaterte eiendeler for å beregne virkelig verdi av 
egenkapitalen.

Etter diskusjoner med ledelsen har vi beregnet en avkastningsverdi med tre ulike 
alternativer for normalåret:

• 2018 (del 3)
• Gjennomsnittstall for 2016-2018 (Vedlegg F) 
• Gjennomsnittstall for 2014-2018 (Vedlegg G)

For å unngå dobbeltberegning av verdien av næringsvirksomheten i de selskaper 
som driver både lovpålagtvirksomhet og næringsvirksomhet, må en andel av 
driftsrelaterte eiendeler henføres til næringsvirksomheten. Dette er beregnet 
basert på andel av avskrivninger som er allokert til næringsvirksomheten i den 
enkelte normalårsberegningen. Vi har derfor trukket ut en andel av alle ikke-
finansielle eiendeler som antas implisitt inkludert i beregningen av 
entrepriseverdien av næringsvirksomheten.

2. Metodebeskrivelse

side 86 av 109



Verdivurdering HAMOS Forvaltning IKS 7

Verdivurdering HAMOS Forvaltning IKS 

• Vi har gjennomført en verdsettelse der normalåret (forventet normalisert 
inntjening) er basert på regnskapstallene for det enkelte selskapet for 
regnskapsåret 2018.

• Med 2018 som normalår har vi beregnet en merverdi knyttet til 
næringsvirksomheten i HAMOS Forvaltning IKS på 55,6 NOKm, korrigert for en 
antatt andel av eiendeler som benyttes i næringsvirksomheten gir dette en 
netto merverdi fra næringsvirksomheten på 11,7 NOKm.

• 2018 som normalår gir en avkastningsverdi for datterselskapene som totalt 
utgjør 134,7 NOKm i EV. Korrigert for netto rentebærende gjeld og bokført 
verdi av aksjene gir dette en merverdi i aksjer i datter på 159,4 NOKm (negativ 
netto rentebærende gjeld), fordelt slik:

Retura Sør-Trøndelag AS 61,7 NOKm
Betalingspartner AS 9,8 NOKm
Kystmiljø AS 11,2 NOKm (Hamos eier 60 % av dette)
Meldal Miljøanlegg AS 76,8 NOKm (Hamos eier 34 % av dette)

Korrigert for eierandel har vi beregnet en merverdi på NOKm 104,3

• Egenkapitalverdien for HAMOS Forvaltning IKS er basert på disse 
forutsetningene beregnet til NOKm 177,3 ved avkastningsmodellen.

3. Verdivurdering av HAMOS Forvaltning IKS med 2018 som normalår
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Fordeling av egenkapitalverdi

• Entrepriseverdien per selskap her beregnet ved å dividere årlig kontantstrøm 
med det vektede avkastningskravet spesifisert i vedlegg D justert for årlig vekst 
på 2 %.

• Arbeidskapitalbinding i MM AS er et forventet normalnivå, og ikke basert på 
faktiske tall.

• HAMOS Forvaltning IKS eier 60 % av aksjene i Kystmiljø AS. På linjen Merverdi 
aksjer (11 163 NOKt) er det ikke korrigert for eierandel, eierandelen er korrigert 
i summeringen av Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS.

• HAMOS Forvaltning IKS eier 34 % av aksjene i Meldal Miljøanlegg AS. På linjen 
Merverdi aksjer (76 826 NOKt) er det ikke korrigert for eierandel, eierandelen 
er korrigert i summeringen av Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS.

• Entrepriseverdien er med 2018 som normalår beregnet til 177 NOKm

NOKt HF IKS RST AS B AS K AS MM AS
Vektet avkastningskrav (etter skatt) 8,9 % 9,4 % 9,9 % 9,9 % 9,6 %
Arbeidskapitalbinding -4 % 4 % -9 % 0 % 4 %
Vekst 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Omsetning 32 932       73 684       1 753         14 024       13 274          
Driftsutgifter 24 590       65 654       1 159         12 866       5 116            
EBITDA 8 342         8 031         594            1 158         8 157            
Avskrivninger 3 480         2 771         23               140            1 907            
EBIT 4 862         5 259         571            1 017         6 251            
Skatt 1 070         1 157         126            224            1 375            
Netto driftsresultat etter skatt 3 792         4 102         446            794            4 875            

Endring i arbeidskapital 30               52-               3                 1-                 10-                  
Avskrivninger 3 480         2 771         23               140            1 907            
Investeringer 3 480-         2 771-         23-               140-            1 907-            
Fri kontantstrøm 3 822         4 050         449            793            4 865            

Beregnet Entrepriseverdi 55 647       54 781       5 665         10 014       64 283          
Netto rentebærende gjeld 9 110-         4 607-         2 975-         12 887-          
Bokført verdi aksjer 2 225         505            1 826         344               
Merverdi aksjer 61 665       9 767         11 163       76 826          

Andel avskrivninger i næringsvirksomhet 30 %
Fradrag for verdi av eiendeler i avkastningsverdien 43 935-       

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018 61 290          
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler) 104 251       
EV Næringsvirksomhet 55 647          
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten 43 935-          
VJEK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018 177 252       

3. Verdivurdering av HAMOS Forvaltning IKS med 2018 som normalår
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Multippelverdier

• Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS er beregnet 
basert på multipler som er utredet fra transaksjoner i 
sammenlignbare foretak og prisingen av sammenlignbare 
børsnoterte foretak.

• Linjene som presenterer Merverdi aksjer K AS og MM AS viser 
verdien av 100 % av aksjene, HAMOS Forvaltning IKS eier 
henholdsvis 60 % og 34 % i disse selskapene, dette er korrigert i 
summeringen av VJEK for HAMOS Forvaltning for begge 
multippelberegningene.

Benyttede multippelverdier: EV/EBIT
Sammenlignbare transaksjoner 8,5
Sammenlignbare Børsnoterte foretak 13,1

NOKt HF IKS RST AS B AS K AS MM AS
EV basert på sammenlignbare transaksjoner 41 327       44 704       4 856         8 647         53 130          
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksjer) -             51 588       8 957         9 797         65 673          

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018 61 290          
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler) 88 753          
EV Næringsvirksomhet 41 327          
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten 43 935-          
VJEK HAMOS Forvaltning IKS beregnet med multippel for sammenlignbare transaksjoner 147 434       

NOKt HF IKS RST AS B AS K AS MM AS
EV basert på sammenlignbare børsnoterte foretak 63 449       68 634       7 455         13 276       81 570          
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksjer) -             75 518       11 557       14 425       94 113          

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018 61 290          
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler) 127 729       
EV Næringsvirksomhet 63 449          
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten 43 935-          
VJEK HAMOS Forvaltning IKS beregnet med multippel for sammenlignbare børsnoterte foretak 208 532       

3. Verdivurdering av HAMOS Forvaltning IKS med 2018 som normalår
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Oppsummert verdiestimat 

• Grafen viser en oppsummering av de tre verdiestimatene presentert foran der 
regnskapstallene for 2018 er grunnlaget for forventet normalisert inntjening.

• Utfallsrommet er her beregnet med +/- 5 % av punktestimatet presentert på 
foregående ark.

• Vi har kommet frem til et verdiestimat som ligger mellom NOKm 140 og 219 
kombinert for de tre metodene. Avkastningsmodellen viser et estimat på 
mellom NOKm 168 og 186.

 125  150  175  200  225

Avkastningsverdi

EV/EBIT Transaksjoner

EV/EBIT Børs

Verdi NOKm

3. Verdivurdering av HAMOS Forvaltning IKS med 2018 som normalår
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Vedlegg A – Historisk regnskapsinformasjon (1 av 4) 

HAMOS Forvaltning IKS: 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsinntekter 108 219 111 150 112 454 118 549 127 332 
Varekostnad 58 320    61 214    60 392    65 990    77 541    
Lønn 18 413    22 956    24 651    24 804    26 636    
Andre driftskostnader 14 585    17 538    15 697    17 438    16 366    
Avskrivninger 7 127      8 764      10 160    11 983    11 717    
Driftsresultat 9 774      678         1 554      1 666-      4 927-      
Netto finans 1 347      1 571      1 984      330         1 026      
Resultat før skatt 11 121    2 249      3 538      1 336-      3 901-      
Skatt 2 511      933         1 308      1 263      1 229      
Resultat etter skatt 8 610      1 316      2 230      2 599-      5 130-      
EBITDA 16 901    9 442      11 714    10 317    6 790      
EBIT 9 774      678         1 554      1 666-      4 927-      

Vedlegg A

HAMOS F, Næringsvirksomhet 2014 2015 2016 2017 2018 Snitt 3 år Snitt 5 år
Omsetning 27 390   28 834   29 672   31 504   32 932   31 369   30 066   
Driftsutgifter 20 257   23 486   21 843   22 524   24 590   22 986   22 540   
Avskrivninger 2 561     2 989     3 115     3 790     3 480     3 462     3 187     
Driftsresultat 4 572     2 359     4 714     5 190     4 862     4 922     4 339     
Netto finans 1 149     2 341     1 828     126        799        918        1 249     
Resultat før skatt 5 721     4 700     6 542     5 316     5 661     5 840     5 588     
Skatt 2 511     933        1 308     1 263     1 229     1 267     1 449     
Resultat etter skatt 3 210     3 767     5 234     4 053     4 432     4 573     4 139     
EBITDA 7 133     5 348     7 829     8 980     8 342     8 384     7 526     
EBIT 4 572     2 359     4 714     5 190     4 862     4 922     4 339     

Andel avskrivninger 36 % 34 % 31 % 32 % 30 % 31 % 32 %
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Vedlegg A – Historisk regnskapsinformasjon (2 av 4) 
Retura Sør-Trøndelag AS 2014 2015 2016 2017 2018 Snitt 3 år Snitt 5 år
Driftsinntekter 77 322 61 921 61 934 71 739 73 684 69 119   69 320   
Varekostnad 33 203 27 214 28 486 33 367 41 655 34 503   32 785   
Lønn 18 032 16 016 15 122 16 638 13 830 15 197   15 928   
Andre driftskostnader 16 209 14 651 12 953 14 197 10 169 12 440   13 636   
Avskrivninger 1 830    2 024    2 502    2 842    2 771    2 705      2 394      
Driftsresultat 8 048    2 016    2 871    4 695    5 259    4 275      4 578      
Netto finans 347       259       191-       128       235       57           156         
Resultat før skatt 8 395    2 275    2 680    4 823    5 494    4 332      4 733      
Skatt 2 271    740       823       1 236    1 337    1 132      1 281      
Resultat etter skatt 6 124    1 535    1 857    3 587    4 157    3 200      3 452      
EBITDA 9 878    4 040    5 373    7 537    8 031    6 980      6 972      
EBIT 8 048    2 016    2 871    4 695    5 259    4 275      4 578      

Betalingspartner AS 2014 2015 2016 2017 2018 Snitt 3 år Snitt 5 år
Driftsinntekter 1 757 1 504 1 634 1 769 1 753 1 719      1 683      
Varekostnad 13       19       21       6         7         11           13           
Lønn 649     696     716     763     795     758         724         
Andre driftskostnader 365     266     319     280     357     319         317         
Avskrivninger 6         6         19       28       23       24           16           
Driftsresultat 725     517     558     692     571     607         613         
Netto finans 90       65       52       52       62       55           64           
Resultat før skatt 814     582     610     744     633     663         677         
Skatt 220     160     154     180     148     161         172         
Resultat etter skatt 595     422     456     564     486     502         505         
EBITDA 731     523     577     720     594     631         629         
EBIT 725     517     558     692     571     607         613         

Vedlegg A
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Vedlegg A – Historisk regnskapsinformasjon (3 av 4) 

Kystmiljø AS 2014 2015 2016 2017 2018 Snitt 3 år Snitt 5 år
Driftsinntekter 718 815 2 463 7 556 14 024 8 014      5 115      
Varekostnad 5      -  974     4 483 7 841    4 433      2 661      
Lønn 41    41    749     1 161 2 219    1 376      842         
Andre driftskostnader -  845 28       2 372 2 806    1 735      1 210      
Avskrivninger 766 5      1 371 85       140       532         474         
Driftsresultat 95-    77-    659-     545-     1 017    62-           72-           
Netto finans 171 118 72       42       51         55           91           
Resultat før skatt 76    41    587-     503-     1 068    7-              19           
Skatt 21    11    141-     200-     135       69-           35-           
Resultat etter skatt 56    30    446-     303-     933       61           54           
EBITDA 672 71-    712     460-     1 158    470         402         
EBIT 95-    77-    659-     545-     1 017    62-           72-           

Meldal Miljøanlegg AS 2014 2015 2016 2017 2018 Snitt 3 år Snitt 5 år
Driftsinntekter 8 472 7 373 5 868 7 265 13 274 8 802      8 450            
Varekostnad 1 831 1 346 980     457     937       791         1 110            
Lønn 80       82       81       81       85         82           82                  
Andre driftskostnader 2 799 2 715 2 559 2 719 4 094    3 124      2 977            
Avskrivninger 395     743     900     1 053 1 907    1 287      1 000            
Driftsresultat 3 366 2 487 1 348 2 955 6 251    3 518      3 281            
Netto finans 324     224     137     114     220       157         204               
Resultat før skatt 3 691 2 711 1 485 3 069 6 471    3 675      3 485            
Skatt 1 181 920     279     880     1 843    1 001      1 021            
Resultat etter skatt 2 510 1 791 1 205 2 189 4 628    2 674      2 465            
EBITDA 3 761 3 230 2 248 4 008 8 157    4 805      4 281            
EBIT 3 366 2 487 1 348 2 955 6 251    3 518      3 281            
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Vedlegg A – Historisk regnskapsinformasjon (4 av 4) 
Balanse 31.12.2018 NOKt HF IKS RST AS B AS K AS MM AS
Varige driftsmidler 136 170       11 232          10                  228               2 555            
Goodwill 35                  
Utsatt skattefordel 1 471            35                  
Finansielle fordringer
Aksjer 12 167          263               5                    1 406            
Sum anleggsmidler 148 337       13 001          50                  1 634            2 555            
Kundefordringer 8 283            11 637          52                  2 180            694               
Varelager 102               
Andre kortsiktige fordringer 3 476            686               62                  718               35                  
Bankinnskudd 9 164            18 826          5 148            3 355            24 368          
Sum omløpsmidler 20 923          31 251          5 262            6 253            25 097          
Sum eiendeler 169 261       44 252          5 312            7 887            27 653          

EK 61 290          24 825          4 473            4 838            15 033          
Pensjonsforpliktelse 6 036            6 689            194               
Utsatt saktt 793               47-                  199-               
Øvrig langsiktig gjeld 82 244          7 778            
Sum langsiktig gjeld 89 073          6 689            147               199-               7 778            
Leverandørgjeld 7 683            4 874            71                  2 328            125               
Utbytte 1 660            195               380               1 860            
Betalbar skatt 1 435            1 367            152               1 843            
Øvrig kortsiktig gjeld 9 780            4 837            193               540               1 014            
Sum kortsiktig gjeld 18 899          12 738          611               3 248            4 842            
Sum EK + Gjeld 169 261       44 252          5 231            7 887            27 653          

EK-andel 36 % 56 % 86 % 61 % 54 %
AK-binding 5 705-            2 613            149-               30                  410-               
AK i % av omsetning -4 % 4 % -9 % 0 % -3 %
Netto rentebærende gjeld 80 551          9 110-            4 607-            2 975-            12 887-          

Vedlegg A

side 94 av 109



Verdivurdering HAMOS Forvaltning IKS 15

Vedlegg B – Avkastningskrav (1 av 3)

Vektet avkastningskrav
Avkastningskravet som benyttes til å neddiskontere den frie kontantstrømmen per 
virksomhet er et vektet avkastningskrav. Dette beregnes som:

Vektet avkastningskrav = EKkrav * EK / EV + Gjeldskrav * Gjeld / EV
Der EK = Egenkapital og EV = Entrepriseverdi

Kapitalverdimodellen
Avkastningskravet til egenkapitalen (Rk) beregnes vanligvis med basis i 
kapitalverdimodellen. Modellen antar at investor krever en risikopremie, uttrykt 
som risikopremie i tillegg til risikofri rente (Rf) for sine investeringer.  
Risikopremien anslås normal med utgangspunkt i en generell 
markedsrisikopremie (MRP) som multipliseres opp eller ned avhengig av 
investeringens risikoprofil (uttrykkt ved β). I tillegg har empiriske studier indikert 
at det i praksis også kreves et tillegg for investeringer i mindre bedrifter, såkalt 
småbedriftspremie (SSP).

Egenkapitalens avkastningskrav uttrykkes da med følgende ligning:

Rk = Rf + MRP * β + SSP

Risikofri rente
Risikofri rente er i modellen et estimat på hvilken avkastning en investor kan 
forvente å få på en investering uten risiko. Dette finnes i realiteten ikke, men som 
en proxy benyttes ofte avkastningen på langsiktige statsobligasjoner på 
verdsettelsestidspunktet. 

Ved beregning av gjeldskostnad (Gjeldskravet i det vektede avkastningskravet) 
anbefales det i tillegg å legge på et påslag på risikofri rente knyttet til forskjellen 
mellom langsiktige swap-renter og den beregnede risikofrie renten. Vi har også 
tatt utgangspunkt i et påslag beregnet basert på dagens rentebetingelser.

I lys av de variasjoner som har preget rentemarkedene de siste årene er det blitt 
vanlig praksis å benytte en estimert normalisert langsiktig rente i 
verdivurderingene. Vi har i det videre tatt utgangspunkt i en forventet realrente 
på 1,5 % og en vekst på 2 % som grunnlag for den risikofrie renten.
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Vedlegg B – Avkastningskrav (2 av 3)

Markedets risikopremie
Markedets risikopremie er definert som:

MRP = (Rm – Rf) 
Der Rm er forventet markedsavkastning.

En rekke empiriske studier har estimert markedets risikopremie i en størrelse 
mellom 4-9 %.

Vi har i det videre basert oss på en spørreundersøkelse sendt ut til medlemmer i 
Norske Finansanalytikeres Forening som er sendt ut av PwC. Undersøkelsen 
indikerer en MRP lik 5 % i Norge.

Småbedriftspremie
Det er gjennomført en rekke undersøkelser for å kartlegge nivået på SSP. Nivåene 
på SSP varierer avhengig av marked og størrelse på selskapet. 

Vi har i det videre tatt utgangspunkt i en SSP på 5 % basert på respondentenes 
svar på undersøkelse sendt ut til medlemmer i Norske Finansanalytikeres 
Forening.

β-risiko
β-risikoen er per definisjon lik 1 i gjennomsnitt for alle selskapene i markedet. 
Størrelsen gir uttrykk for investeringens grad av samvariasjon med markedet som 
helet. Noe forenklet kan man si at investeringer med β-verdier over 1 har en risiko 
over gjennomsnittet i markedet, mens investeringer med β-verdier under 1 har en 
risiko under gjennomsnittet i markedet.

Vi har i det videre beregnet β-verdier for HAMOS Forvaltning IKS basert på 
børsnoterte foretak i renovasjonsbransjen.

Gjeldsgraden i selskapet har betydelig innvirkning på investeringens β-verdi. Etter 
å ha beregnet β-verdier for selskapene vi har definert i bransjen korrigerer vi for 
gjeldsgraden for å beregne en bransje-β forutsatt en investering i bransjen uten 
gjeld. Effekten av gjeld elimineres ved hjelp av følgende formel (Harris and 
Pringle):

βL = βU + (D/E)*(βU - βG)

Der
βL = β-verdi hensyntatt investeringens gjeldsandel
βU = β-verdi for en investering uten gjeld
βG = β-verdi for gjeld
D = Gjeld dividert på Entrepriseverdi
E = Egenkapital dividert på Entrepriseverdi
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Vedlegg B – Avkastningskrav (3 av 3)

• Eiendelsbeta på 0,51 er benyttet for bransjen. Se eget vedlegg 
for oppsummering av denne beregningen. 

• Vekst på 2 % legges til grunn basert på Norges Banks 
inflasjonsmål.

• Vi legger basert på skjønn til grunn en realrente lik 1,5 % og 
vekst på 2 % for å komme frem til risikofri rente lik 3,5 %

• Basert på dagens vilkår for lånene i konsernet har vi i tillegg 
beregnet et påslag på 1,5 % på gjeldskostnaden.

• Skattesats er fastsatt til 22 % for alle selskaper.

• Gjeldsandelen per selskap er basert på en forventet andel 
gjeld i det enkelte selskapet i steady state (forventet 
kapitalstruktur på lang sikt).

• Betalingspartner AS opererer i en annen bransje enn øvrige 
selskaper. Vi har ikke beregnet en særskilt eiendelsbeta for 
inkassobransjen. En dobling i eiendelsbeta ville ført til en 
reduksjon i beregnet virkelig verdi (2018 som normalår) på 1,5 
NOKm. En tredobling i eiendelsbeta ville ført til en reduksjon 
på NOKm 2,2. En halvering ville ført til en økning på NOKm 1. 
Vurderes ikke vesentlig for verdsettelsen på totalnivå.

Input
HAMOS 

Forvaltning IKS
Retura 

Sør-Trøndelag AS Betalingspartner AS Kystmiljø AS
Meldal 

Miljøanlegg AS
Risikofrirente 3,50 % 3,50 % 3,50 % 3,50 % 3,50 %
Lånepremie 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 %
Skattesats 22 % 22 % 22 % 22 % 22 %
Markedets risikopremie 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Småbedriftspremie 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Kapitalstruktur (Netto gjeld til EV) 40 % 25 % 10 % 10 % 20 %
Eiendels β 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

EK β 0,85 0,68 0,56 0,56 0,63
EK krav 11,96 % 11,11 % 10,55 % 10,55 % 10,90 %
Gjeldskostnad (etter skatt) 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,23 %
Vektet avkastningskrav etter skatt 8,87 % 9,39 % 9,92 % 9,92 % 9,57 %
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Vedlegg C – β-beregning

• Eiendelsbeta for bransjen er beregnet basert på daglig 
avkastning siste tre år (frem til verdsettelsesdato). Morgan 
Stanley World Index er benyttet som referanseindeks.

• Vi ser at β-verdien forutsatt ingen gjeld i selskapet (βU) ligger 
mellom 0,34 og 0,66 med et gjennomsnitt på 0,51 og median 
på 0,53. Vi velger å benytte bransjesnittet på 0,51 videre i 
verdsettelsen.

• Vi legger videre til grunn bransjegjennomsnittet for 
gjeldsandel knyttet til HAMOS Forvaltning IKS. For øvrige 
selskaper settes gjeldsandelen basert på skjønn etter samtaler 
med ledelsen samt historiske verdier.

Selskap EK β EK 31.12.2017 EK 31.12.2018 NRG 31.12.2017 NRG 31.12.2018 2årig D/E Eiendels β
Veolia 0,81  11 499                10 155                7 612                       9 401                       44 % 0,56              
Suez 0,80  8 602                  7 124                  10 628                     11 115                     58 % 0,51              
GPE 0,58  100                      55                        69                             62                             47 % 0,39              
Séché 0,56  227                      209                      363                          363                          62 % 0,34              
Lassila 0,64  619                      541                      75                             70                             11 % 0,58              
Waste Con 0,78  18 526                19 386                3 676                       4 338                       17 % 0,66              

 
Gjennomsnitt 0,69  40 % 0,51              
Median 0,71  45 % 0,53              
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Vedlegg D – Multipler basert på gjennomførte transaksjoner

Kjøper Måleselskap Tidspunkt Valuta Estimert EV EV/Salg EV/EBITDA EV/EBIT
Altor Veolia Vinter 2011 NOK 2200 1,2x 11,0x N/A
Altor Veidekke gjenvinning Høst 2010 NOK 326 0,8x 6,7x 23,3x
Veidekke gjenvinning Tomwill Vår 2011 NOK 27 0,6x 3,9x 5,6x
Veidekke gjenvinning Carl C. Fon Containerservice Vår 2010 NOK 14 0,8x 5,1x 12,9x
Veidekke gjenvinning Svensk Kross og Atervinning AB Sommer 2009 NOK 24 0,8x N/A 15,9x
Veidekke gjenvinning Ødegård Olav transport Vår 2008 NOK 26 1,0x 5,0x 7,1x
Veidekke gjenvinning Litra CS Høst 2007 NOK 24 1,5x 4,9x 8,4x
Østlandet gjenvinning Litra CS Vinter 2009 NOK 26 1,6x 6,1x 8,5x
Franzefoss Miljøtransport Sommer 2009 NOK 100 0,7x 8,1x NEG
EQT Kommunekemi Sommer 2010 DKK 260 N/A 5,1x N/A
Accent og Capewest (PE) RenoNorden Høst 2011 NOK 968 1,4x 7,2x 16,6x
EQT Nordgroup Høst 2009 DKK 260 0,8x 4,3x 7,9x
RenoNorden ASA Resta AB Høst 2010 SEK 101 0,5x 4,9x 6,3x
City of Jyvaskyla Mustankorkea Oy Vår 2012 EUR 8 0,7x N/A 2,9x
Marius Pedersen Foundation Marius Pedersen A/S Sommer 2014 DKK 369 0,1x N/A N/A
Fortum Oyj AB Ekokem Oyj Sommer 2016 EUR 700 2,7x 12,8x 40,1x
Sarpsborg Infrastructure AS Sarpsborg Avfallsenergi Sommer 2016 NOK 280 3,4x 9,2x 31,0x

Gjennomsnitt 336                 1,2x 6,7x 14,3x
Median 101                 0,8x 5,6x 8,5x
Maksimum 2 200             3,4x 12,8x 40,1x
Minimum 8                     0,1x 3,9x 2,9x

Kilde: BDO analyse, Bloomberg, Mergermarket, Zephyr, Børsmeldinger
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Vedlegg E – Multipler børsnoterte foretak

Multippelverdiene er basert på faktiske børskurser og regnskapstall for de sammenlignbare selskapene på tidspunkt for BDOs verdsettelse av Envinia
IKS. Vi har valgt å bygge på multiplene for 2019 og 2020 i vår verdsettelse av HAMOS Forvaltning IKS fremfor å innhente oppdaterte multipler. 
Benyttede multipler er gjennomsnittet av mediantallene for 2019 og 2020. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Veolia Environmente SA 97 974              110 266       208 240       14,2x 13,4x 12,8x 6,5x 6,2x 6,0x 0,8x 0,8x 0,8x
Suez 73 329              130 663       203 992       16,3x 15,2x 14,6x 7,6x 7,4x 7,1x 1,2x 1,2x 1,1x
Biancamano SpA 84                      1 069            1 153            N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GPE Groupe Pizzorno 809                    468               1 277            11,4x 10,9x 10,8x 3,1x 3,0x 3,0x 0,6x 0,6x 0,6x
Seche Environment SA 2 078                 3 511            5 589            14,1x 13,4x 12,7x 5,7x 5,5x 5,3x 1,1x 1,0x 1,0x
Lassila & Tikanoja OYJ 6 291                 1 280            7 571            15,7x 13,3x 12,5x 8,4x 7,8x 7,4x 1,0x 0,9x 0,9x

Gjennomsnitt 30 094              41 210          71 304          14,3x 13,2x 12,7x 6,3x 6,0x 5,8x 0,9x 0,9x 0,9x
Median 4 184                 2 396            6 580            14,2x 13,4x 12,7x 6,5x 6,2x 6,0x 1,0x 0,9x 0,9x
Maksimum 97 974              130 663       208 240       16,3x 15,2x 14,6x 8,4x 7,8x 7,4x 1,2x 1,2x 1,1x
Minimum 84                      468               1 153            11,4x 10,9x 10,8x 3,1x 3,0x 3,0x 0,6x 0,6x 0,6x

Kilde: BDO analyse, Bloomberg

EV/EBIT EV/EBITDA EV/SALG
Børsmultipler (NOKm) Markedsverdi Nettogjeld EV
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Vedlegg F (1 av 4) – 3-års gjennomsnitt som normalår

• Vi har som et alternativ til å benytte 2018 til grunn som normalisert inntjening 
gjennomført en verdsettelse der normalåret er basert på et gjennomsnitt av 
de tre siste regnskapsårene (omtales i det videre som 3N).

• Med 3N som normalår har vi beregnet en merverdi knyttet til 
næringsvirksomheten i HAMOS Forvaltning IKS på 56 NOKm, korrigert for en 
antatt andel av eiendeler som benyttes i næringsvirksomheten gir dette en 
netto merverdi fra næringsvirksomheten på 10,7 NOKm.

• 3N som normalår gir en avkastningsverdi for datterselskapene som totalt 
utgjør 85,6 NOKm i EV. Korrigert for netto rentebærende gjeld og bokført verdi 
av aksjene gir dette en merverdi i aksjer i datter på 110,3 NOKm (negativ 
netto rentebærende gjeld), fordelt slik:

Retura Sør-Trøndelag AS 50,9 NOKm
Betalingspartner AS 10,1 NOKm
Kystmiljø AS 0,5 NOKm (Hamos eier 60 % av dette)
Meldal Miljøanlegg AS 48,7 NOKm (Hamos eier 34 % av dette)

Korrigert for eierandel har vi beregnet en merverdi på NOKm 77,9

• Egenkapitalverdien for HAMOS Forvaltning IKS er i dette alternativet estimert 
til NOKm 144,7 ved avkastningsmodellen.
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Vedlegg F (2 av 4) – Fordeling av egenkapitalverdi

• Entrepriseverdien per selskap her beregnet ved å dividere årlig kontantstrøm 
med det vektede avkastningskravet spesifisert i vedlegg D justert for årlig vekst 
på 2 %.

• Arbeidskapitalbinding i MM AS er et forventet normalnivå, og ikke basert på 
faktiske tall.

• HAMOS Forvaltning IKS eier 60 % av aksjene i Kystmiljø AS. På linjen Merverdi 
aksjer (506 NOKt) er det ikke korrigert for eierandel, eierandelen er korrigert i 
summeringen av Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS.

• HAMOS Forvaltning IKS eier 34 % av aksjene i Meldal Miljøanlegg AS. På linjen 
Merverdi aksjer (48 708 NOKt) er det ikke korrigert for eierandel, eierandelen 
er korrigert i summeringen av Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS.

• Entrepriseverdien er med 3-års gjennomsnitt som normalår beregnet til      
149,9 NOKm

NOKt HF IKS RST AS B AS K AS MM AS
Vektet avkastningskrav (etter skatt) 8,9 % 9,4 % 9,9 % 9,9 % 9,6 %
Arbeidskapitalbinding -2 % 6 % -13 % 1 % 4 %
Vekst 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Omsetning 31 369    69 119    1 719      8 014      8 802            
Driftsutgifter 22 986    62 139    1 088      7 544      3 997            
EBITDA 8 384      6 980      631         470         4 805            
Avskrivninger 3 462      2 705      24            532         1 287            
EBIT 4 922      4 275      607         62-            3 518            
Skatt 1 083      941         134         14-            774               
Netto driftsresultat etter skatt 3 839      3 335      474         49-            2 744            

Endring i arbeidskapital 12            78-            4              2-              7-                    
Avskrivninger 3 462      2 705      24            532         1 287            
Investeringer 3 462-      2 705-      24-            532-         1 287-            
Fri kontantstrøm 3 852      3 256      478         51-            2 737            

Beregnet Entrepriseverdi 56 079    44 045    6 036      643-         36 164          
Netto rentebærende gjeld 9 110-      4 607-      2 975-      12 887-          
Bokført verdi aksjer 2 225      505         1 826      344               
Merverdi aksjer 50 929    10 138    506         48 708          

Andel avskrivninger i næringsvirksomhet (3-års snitt) 31 %
Fradrag for verdi av eiendeler i avkastningsverdien 45 359-    

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018 61 290          
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler) 77 932          
EV Næringsvirksomhet 56 079          
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten 45 359-          
VEK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018 149 942       
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Vedlegg F (3 av 4) - Multippelverdier

• Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS er beregnet 
basert på multipler som er utredet fra transaksjoner i 
sammenlignbare foretak og prisingen av sammenlignbare 
børsnoterte foretak.

• Linjene som presenterer Merverdi aksjer K AS og MM AS viser 
verdien av 100 % av aksjene, HAMOS Forvaltning IKS eier 
henholdsvis 60 % og 34 % i disse selskapene, dette er korrigert i 
summeringen av VJEK for HAMOS Forvaltning for begge 
multippelberegningene.

Benyttede multippelverdier: EV/EBIT
Sammenlignbare transaksjoner 8,5
Sammenlignbare Børsnoterte foretak 13,1

NOKt HF IKS RST AS B AS K AS MM AS
EV basert på sammenlignbare transaksjoner 41 837    36 338    5 160      530-         29 902          
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksjer) -          43 223    9 262      619         42 445          

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018 61 290          
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler) 67 287          
EV Næringsvirksomhet 41 837          
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten 45 359-          
VJEK HAMOS Forvaltning IKS beregnet med multippel for sammenlignbare transaksjoner 125 055       

NOKt HF IKS RST AS B AS K AS MM AS
EV basert på sammenlignbare børsnoterte foretak 64 232    55 790    7 922      814-         45 908          
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksjer) -          62 674    12 024    335         58 451          

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018 61 290          
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler) 94 773          
EV Næringsvirksomhet 64 232          
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten 45 359-          
VJEK HAMOS Forvaltning IKS beregnet med multippel for sammenlignbare børsnoterte foretak 174 936       
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Vedlegg F (4 av 4) - Oppsummering

• Grafen viser en oppsummering av de tre verdiestimatene presentert foran. 
Utfallsrommet er her beregnet med +/- 5 % av punktestimatet presentert på 
foregående ark.

• Med utgangspunkt i et 3-års gjennomsnitt som et normalår for foretakene i 
konsernet, har vi kommet frem til et verdiestimat som ligger mellom        
NOKm 119 og 184 kombinert for de tre metodene. Avkastningsmodellen viser 
et estimat på mellom NOKm 142 og 157.

 110  135  160  185

Avkastningsverdi

EV/EBIT Transaksjoner

EV/EBIT Børs

Verdi NOKm
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Vedlegg G (1 av 4) – 5-års gjennomsnitt som normalår

• Vi har som et alternativ til å benytte 2018 til grunn som normalisert inntjening 
gjennomført en verdsettelse der normalåret er basert på et gjennomsnitt av 
de fem siste regnskapsårene (omtales i det videre som 5N).

• Med 5N som normalår har vi beregnet en merverdi knyttet til 
næringsvirksomheten i HAMOS Forvaltning IKS på 49,5 NOKm, korrigert for en 
antatt andel av eiendeler som benyttes i næringsvirksomheten gir dette en 
netto merverdi fra næringsvirksomheten på 1,5 NOKm.

• 5N som normalår gir en avkastningsverdi for datterselskapene som totalt 
utgjør 86,9 NOKm i EV. Korrigert for netto rentebærende gjeld og bokført verdi 
av aksjene gir dette en merverdi i aksjer i datter på 111,6 NOKm (negativ 
netto rentebærende gjeld), fordelt slik:

Retura Sør-Trøndelag AS 54,8 NOKm
Betalingspartner AS 10,2 NOKm
Kystmiljø AS 0,4 NOKm (Hamos eier 60 % av dette)
Meldal Miljøanlegg AS 46,3 NOKm (Hamos eier 34 % av dette)

Korrigert for eierandel har vi beregnet en merverdi på NOKm 80,9

• Egenkapitalverdien for HAMOS Forvaltning IKS er i dette alternativet estimert 
til NOKm 143,8 ved avkastningsmodellen.
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Vedlegg G (2 av 4) – Fordeling av egenkapitalverdi

• Entrepriseverdien per selskap her beregnet ved å dividere årlig kontantstrøm 
med det vektede avkastningskravet spesifisert i vedlegg D justert for årlig vekst 
på 2 %.

• Arbeidskapitalbinding i MM AS er et forventet normalnivå, og ikke basert på 
faktiske tall.

• HAMOS Forvaltning IKS eier 60 % av aksjene i Kystmiljø AS. På linjen Merverdi 
aksjer (409 NOKt) er det ikke korrigert for eierandel, eierandelen er korrigert i 
summeringen av Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS.

• HAMOS Forvaltning IKS eier 34 % av aksjene i Meldal Miljøanlegg AS. På linjen 
Merverdi aksjer (46 283 NOKt) er det ikke korrigert for eierandel, eierandelen 
er korrigert i summeringen av Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS.

• Entrepriseverdien er med 3-års gjennomsnitt som normalår beregnet til      
149,9 NOKm

NOKt HF IKS RST AS B AS K AS MM AS
Vektet avkastningskrav (etter skatt) 8,9 % 9,4 % 9,9 % 9,9 % 9,6 %
Arbeidskapitalbinding -3 % 2 % -14 % 3 % 4 %
Vekst 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Omsetning 30 066      69 320      1 683         5 115         8 450            
Driftsutgifter 22 540      62 348      1 054         4 713         4 169            
EBITDA 7 526         6 972         629            402            4 281            
Avskrivninger 3 187         2 394         16              474            1 000            
EBIT 4 339         4 578         613            72-              3 281            
Skatt 955            1 007         135            16-              722               
Netto driftsresultat etter skatt 3 385         3 571         478            56-              2 559            

Endring i arbeidskapital 17              32-              5                 3-                 6-                    
Avskrivninger 3 187         2 394         16              474            1 000            
Investeringer 3 187-         2 394-         16-              474-            1 000-            
Fri kontantstrøm 3 401         3 539         482            59-              2 553            

Beregnet Entrepriseverdi 49 524      47 871      6 093         740-            33 740          
Netto rentebærende gjeld 9 110-         4 607-         2 975-         12 887-          
Bokført verdi aksjer 2 225         505            1 826         344               
Merverdi aksjer 54 755      10 195      409            46 283          

Andel avskrivninger i næringsvirksomhet (5-års snitt) 32 %
Fradrag for verdi av eiendeler i avkastningsverdien 47 937-      

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018 61 290          
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler) 80 932          
EV Næringsvirksomhet 49 524          
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten 47 937-          
VEK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018 143 809       
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Vedlegg G (3 av 4) - Multippelverdier

• Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS er beregnet 
basert på multipler som er utredet fra transaksjoner i 
sammenlignbare foretak og prisingen av sammenlignbare 
børsnoterte foretak.

• Linjene som presenterer Merverdi aksjer K AS og MM AS viser 
verdien av 100 % av aksjene, HAMOS Forvaltning IKS eier 
henholdsvis 60 % og 34 % i disse selskapene, dette er korrigert i 
summeringen av VJEK for HAMOS Forvaltning for begge 
multippelberegningene.

Benyttede multippelverdier: EV/EBIT
Sammenlignbare transaksjoner 8,5
Sammenlignbare Børsnoterte foretak 13,1

NOKt HF IKS RST AS B AS K AS MM AS
EV basert på sammenlignbare transaksjoner 36 885      38 912      5 207         609-            27 891          
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksjer)-             45 796      9 309         540            40 435          

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018 61 290          
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler) 69 177          
EV Næringsvirksomhet 36 885          
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten 47 937-          
VJEK HAMOS Forvaltning IKS beregnet med multippel for sammenlignbare transaksjoner 119 414       

NOKt HF IKS RST AS B AS K AS MM AS
EV basert på sammenlignbare børsnoterte foretak 56 629      59 741      7 995         936-            42 821          
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksjer)-             66 625      12 097      214            55 365          

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018 61 290          
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler) 97 674          
EV Næringsvirksomhet 56 629          
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten 47 937-          
VJEK HAMOS Forvaltning IKS beregnet med multippel for sammenlignbare børsnoterte foretak 167 656       

Vedlegg G

side 107 av 109



Verdivurdering HAMOS Forvaltning IKS 28

Vedlegg G (4 av 4) - Oppsummering

• Grafen viser en oppsummering av de tre verdiestimatene presentert foran. 
Utfallsrommet er her beregnet med +/- 5 % av punktestimatet presentert på 
foregående ark.

• Med utgangspunkt i et 5-års gjennomsnitt som et normalår for foretakene i 
konsernet, har vi kommet frem til et verdiestimat som ligger mellom        
NOKm 113 og 176 kombinert for de tre metodene. Avkastningsmodellen viser 
et estimat på mellom NOKm 137 og 151.

 110  135  160  185

Avkastningsverdi

EV/EBIT Transaksjoner

EV/EBIT Børs

Verdi NOKm 
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Verdi NIR
Balanseført EK 2018 4 993 594      

Næringskunder NIR-kommunene

Kommune Antall
Derav 
kommunale Omsetning Kostnader Resultat

Kostnader 
korrigert for 
kommunale 
kunder

Forventet EBIT i et 
normalår (5% av 
omsetning)

Resultat etter 
skatt

Aure 100 25 1 038 000        979 000           59 000             734 250           36 713                   28 636           
Averøy 99 0 670 000           594 564           75 436             594 564           29 728                   23 188           
Halsa 48 0 440 000           440 000           -                   440 000           22 000                   17 160           
Kristiansund 510 155 7 820 172        4 753 527        3 066 645        3 310 130        165 506                 129 095         
Oppdal 201 105 1 565 918        1 565 918        -                   747 901           37 395                   29 168           
Oppdal 201 105 745 203           745 203           -                   355 918           17 796                   13 881           
Smøla 80 21 659 970           659 970           -                   486 728           24 336                   18 982           
Sunndal 280 130 3 023 068        3 023 068        -                   1 619 501        80 975                   63 161           
Tingvoll 60 0 220 000           220 000           -                   220 000           11 000                   8 580             
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Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/1461    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utvalg August September Oktober November Desember 

KST 29.08 26.09 24.10 28.11 12.12 

FSK 19.08 

 

03.09 

17.09 

08.10 

22.10 

11.11 

12.11 

19.11 

20.11 

03.12 

HFF 15.08 12.09 17.10 14.11 05.12 

HFD 13.08 10.09 15.10 12.11 10.12 

 
 Konstituerende kommunestyremøte torsdag 24. oktober 

 Budsjettmøte formannskapet mandag 11. og tirsdag 12 november 

 Folkevalgtopplæring tirsdag 19. og onsdag 20. november 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 12. desember. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Utvalg August September Oktober November Desember 

KST 29.08 26.09 24.10 28.11 12.12 

FSK 19.08 

 

03.09 

17.09 

08.10 

22.10 

11.11 

12.11 

19.11 

20.11 

03.12 

HFF 15.08 12.09 17.10 14.11 05.12 

HFD 13.08 10.09 15.10 12.11  10.12 
 

 Konstituerende kommunestyremøte torsdag 24. oktober 

 Budsjettmøte formannskapet mandag 11. og tirsdag 12 november 

 Folkevalgtopplæring tirsdag 19. og onsdag 20. november 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 12. desember. 



 

*1) Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart  kl. 10.00 

*2)  Formannskapets møter holdes på  Tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 

*3)  Hovedutvalg for drift holdes på   Tirsdager med møtestart  kl. 09.00  

*4 Hovedutvalg for forvaltning   Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

*5) Eldreråd     Mandager med møtestart kl. 10.00 

*6) Kommunalt brukerråd   Mandager med møtestart 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.  
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Saksbehandler:  Helene Hvidsten Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/1324    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

FORVALTNINGSREVISJON AV DET TVERRFAGLIGE SAMARBEID FOR BARN 

OG UNGE  

 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av det tverrfaglige samarbeidet for barn 

og unge        til orientering.  

2. Kommunestyret ber rådmannen: a. Sørge for at møteinnkallinger til viktige samarbeidsfora 

oppleves forutsigbare, gjerne gjennom årshjul/ årlig møteplan.  

 b. Sørge for gjensidig informasjons- og forventningsavklaringer mellom barnehager, skoler  

     og barneverntjenesten.  

 c. Vurdere om det er hensiktsmessig at PPT ikke skal være påkoblet prosessen rundt 

     familiens hus.  

3. Kontrollutvalget ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølging av 

rapporten innen utgangen av 2019.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

Rapport fra forvaltningsrevisjon - Tverrfaglig samarbeid for barn og unge 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I kontrollutvalgets møte den 28.11.18 vedtok kontrollutvalget å bestille en 

forvaltningsrevisjon av den helhetlige innsatsen for barn og unge i Frøya kommune (jfr. sak 

48/18). 

Den overordnede problemstillingen for denne forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om 

Frøya kommune sikrer et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge. Dette er undersøkt 

gjennom følgende to problemstillinger: 

• Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid i overgangene mellom 

barnehage og skole, og mellom skoleslag? 

• Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom barnehage, skole 

og kommunens hjelpe-/støttetjenester? 

Revisor konkluderer med at Frøya kommune i hovedsak har lagt godt til rette for å sikre et 

helhetlig tjenestetilbud for barn og unge. Revisor begrunner dette med at det er etablert 



skriftlige rutiner for overgang fra barnehage til skole, og mellom skoleslag, samt at disse 

rutinene etterleves i praksis. 

Det er også etablert tverrfaglige møtefora både på strategisk, og utførende nivå i tjenestene. 

Disse foraene oppleves både hensiktsmessige og forutsigbare av ansatte i tjenestene. Det er 

uttrykt at det er et potensial for å legge mer faste møteplaner for å sikre stabil deltagelse fra 

alle tjenester i disse møtene. Det antydes videre at det kan være et behov for informasjons- og 

forventningsavklaringer mellom barnehager, skoler og barneverntjenesten. 

Kommunen har samlokalisert tjenester for barn, unge og familie i Kysthaven, og har ambisjon 

om å skape et Familiens hus. Arbeidet med dette har startet, men revisor har fått informasjon 

om at PPT ikke deltar i de grunnleggende avklaringene og veivalgene for dette samarbeidet. 

Om PPT er tenkt inn i dette samarbeidet, så er det revisors oppfatning at dette bør kunne skje 

med lik involvering av de ulike tjenestene. 

Revisor kommer med følgende anbefalinger til rådmannen: 

• Bør sørge for at møteinnkallinger til viktige samarbeidsfora oppleves forutsigbare, gjerne 

gjennom årshjul/årlig møteplan 

• Bør sørge for gjensidig informasjons- og forventningsavklaringer mellom barnehager, 

skoler og barneverntjenesten. 

• Bør vurdere om det er hensiktsmessig at PPT ikke skal være påkoblet prosessen rundt 

Familiens hus. 

Oppdragsansvarlig revisor vil orientere kontrollutvalget om funn og konklusjoner i 

undersøkelsen. 

 

Vurdering: 

 

Sekretariatet anser rapporten for å svare på bestillingen fra utvalget. Frøya kommune har et 

bevisst forhold til, og klare planer for overgangen fra barnehage til skole og mellom 

skoleslagene. Gjennom rapportens funn vises det også at kommunen jobber godt med å 

tilrettelegge for samarbeid mellom tjenestene, og at dette samarbeidet i all hovedsak ser ut til 

åfungere tilfredsstillende. Sekretariatet anbefaler utvalget å fremme rapporten for 

kommunestyret med revisors anbefalinger som innstilling. 
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FORORD 
Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunale revisjonsselskap, og leverer 

revisjonstjenester innen regnskap, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll til 54 kommuner og 

en fylkeskommune.  

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Frøya 

kommunes kontrollutvalg i perioden november 2018 til mars 2019.  

Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger1. 

Revisjonsteamet har bestått av prosjektleder/oppdragsansvarlig Tor Arne Stubbe, 

prosjektmedarbeider Marit Ingunn Holmvik, og kvalitetssikring Anna K. Dalslåen og Johannes 

Nestvold. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Frøya kommune, jfr kommuneloven 

§ 79 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kapittel 6.  

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs2 standard for forvaltningsrevisjon, 

RSK 001.  

Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere 

gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.  

 

 

Trondheim, 23.04.2019 

 

Tor Arne Stubbe /s/       Marit Ingunn Holmvik /s/ 

Oppdragsansvarlig revisor      Prosjektmedarbeider 

                                                

1 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7 
2 Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no 
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SAMMENDRAG 
I denne forvaltningsrevisjonen er det undersøkt hvorvidt Frøya kommune har lagt til rette for 

hensiktsmessig og forutsigbart tverrfaglig samarbeid innen tjenester for barn og unge, med 

sikte på å gi et helhetlig tjenestetilbud. Revisor har formulert følgende to delproblemstillinger 

som utgangspunkt for å vurdere samarbeidet mellom de ulike tjenestene:  

• Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid i overgangene 

mellom barnehage og skole, og mellom skoleslag? 

• Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom barnehage, 

skole og kommunens hjelpe-/støttetjenester? 

 

Frøya kommune har utarbeidet rutiner for overganger mellom barnehage og skole i tråd med 

kravene i barnehagelov og opplæringslov. Kommunen har i tillegg utarbeidet rutiner for 

overganger mellom barneskole og ungdomsskole, og mellom ungdomsskole og videregående 

skole. Barnehagene og skolene forteller i intervju om ulike aktiviteter de samarbeider om, og 

dette samsvarer med de rutinene kommunen har utarbeidet. 

Kommunen har etablert faste tverrfaglige møtefora for tjenester for barn og unge, både på 

strategisk nivå og på utførende nivå i kommunen. Dette betyr at tjenestene for barn og unge 

både har fora for å drøfte utvikling av tjenestene og tjenestesamarbeidet, og at de har 

møteplasser for å drøfte konkrete problemstillinger rundt grupper av barn og unge eller 

enkeltindivid.   

På bakgrunn av dette har revisor konkludert med at Frøya kommune i hovedsak har lagt godt 

til rette for å sikre et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge. Revisor har i rapporten allikevel 

påpekt tre punkter som kommunen bør vurdere i sitt forbedringsarbeid. Det første handler om 

forutsigbarhet og planlegging for deltakelse i viktige møtefora for tjenester for barn og unge, 

hvor flere tjenester mener at en årlig møteplan/årshjul ville gi større forutsigbarhet og 

deltakelse fra alle tjenester. Dernest kan det synes å være behov for å avklare 

informasjonsbehov og forventninger mellom barnehager/skoler og barneverntjenesten. Til sist 

er det revisors oppfatning at kommunen må vurdere hvor hensiktsmessig det er at PPT ikke 

er koblet på prosessene for samarbeid i Familiens hus. 
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1 INNLEDNING 
I dette kapittelet gjennomgår vi bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.  

1.1 Bestilling 
Med bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, bestilte kontrollutvalget i Frøya 

kommune en forvaltningsrevisjon med tema tverrfaglig samarbeid overfor barn og unge (sak 

KU-33/18). Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen i 

sak KU-48/18. Videre presiserte utvalget at det var den systematiske samhandlingen mellom 

tjenestene som var viktig å belyse, og ikke tiltak og virkemidler i den enkelte tjeneste, overfor 

den enkelte bruker. 

1.2 Problemstillinger 

Overordnet problemstilling for denne forvaltningsrevisjonen har vært om Frøya kommune 

sikrer et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge? I rapporten er dette fokusert gjennom å 

belyse følgende to delproblemstillinger: 

• Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid i overgangene 

mellom barnehage og skole, og mellom skoleslag? 

• Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom barnehage, 

skole og kommunens hjelpe-/støttetjenester? 

 

PPT, skolehelsetjeneste og barnevern er sentrale støttespillere for barnehage og skole i de 

tilfeller hvor barn og unge har utfordringer. Revisor har i denne forvaltningsrevisjonen ikke 

undersøkt hvordan kommunale tjenester for barn og unge samarbeider med øvrige 

kommunale tjenester (Nav, Pleie og omsorg, kultur) eller eksterne aktører (politi). 

Kontrollutvalget er opptatt av hvordan det er lagt til rette for systematisk samarbeid mellom 

tjenestene, og ikke innholdet i konkret samarbeid rundt enkeltbarn. 

1.3 Metode 
Data i denne forvaltningsrevisjonen er i hovedsak innsamlet gjennom intervju med ledelse og 

ansatte i de ulike tjenestene, og ved innhenting av ulike typer dokumentasjon. Det er også 

presentert en enkel tabell med oversikt over antall meldte saker til barnevernet, fordelt på de 

aktuelle kategoriene av meldere.  
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Følgende møter og intervju er gjennomført: 

• Oppstartsmøte (Kommunalsjef oppvekst, virksomhetsleder familie og helse, leder PPT, 

kommuneoverlege 

• Kommuneoverlege  

• Virksomhetsleder familie og helse 

• Leder PPT (tidligere) 

• Barnevernleder 

• Saksbehandler barnevern 

• Ledende helsesykepleier 

• Helsesykepleier 

• Virksomhetsleder og avdelingsleder Nordskag oppvekstsenter 

• Kontaktlærere 1.trinn og 7.trinn Nordskag oppvekstsenter 

• Virksomhetsleder Sistranda skole 

• Kontaktlærer 1.trinn Sistranda skole 

• Sosiallærer Sistranda skole 

• Leder og nestleder Rabben barnehage 

• Ansvarlig for kommunal kartlegging av kommunens tverrfaglige samarbeid 

Totalt er det gjennomført 15 intervju/møter. Det er sendt utkast til referat til verifisering for 13 

av disse intervjuene og disse er i hovedsak godkjent av den aktuelle informanten. Det er ikke 

skrevet referat fra oppstartsmøte og møte med ansvarlig for gjennomført kommunal 

kartlegging. Disse møtene var avtalt til gjensidig orientering. 

Det er innhentet rutiner, planer og rapporter for kommunens tverrfaglige samarbeid om 

tjenester for barn og unge. I tillegg er det gjennomgått referat og presentasjoner fra Forum 

Oppvekst. Revisor har også fått tilgang til kommunens egen kartlegging av det totale 

tverrfaglige samarbeidet innenfor familie og helse, og oppvekstområdet. 

Samlet vurderes datamaterialet å være både gyldig og pålitelig for å belyse det tverrfaglige 

samarbeidet for barn og unge. 

1.4 Bakgrunn 

De største og mest omfattende tjenestene som kommunene har ansvar for er barnehage og 

skole. I tillegg har kommunen ansvar for barnevernstjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste 

(PPT) og helsestasjon/helsesøster. Kommunen har dessuten ansvar for sosiale tjenester 

gjennom NAV kommune, hvor enkelte sosiale og økonomiske tjenester er spesielt rettet mot 

barn. Kommunene yter dessuten tjenester og støtte innenfor kultur- og fritidsområdet, 
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herunder kulturskole, fritidsklubber, støtte til frivillige organisasjoner som organiserer aktiviteter 

for barn og unge. 

1.4.1 Organisering av tjenester for barn og unge i Frøya kommune 

Frøya kommune er både barnehagemyndighet og barnehageeier. På Frøya er barnehage og 

skole i stor grad organisert som oppvekstsenter (Mausund, Nabeita, Dyrøy, Nordskag), men 

man har to egne skoler (Sistranda og Sørburøy), en ordinær kommunal barnehage (Nesset) 

og en åpen barnehage (Kysthaven Åpen barnehage). Det er i tillegg 2 private barnehager 

(Sistranda kystbarnehage AS og Rabben barnehagedrift AS).  

Foruten skoler og barnehager, har kommunen interkommunalt samarbeid om Pedagogisk-

psykologisk tjeneste hvor Hitra er vertskommune. Frøya har egen skolehelsetjeneste og 

barneverntjeneste. Kommunen har over tid samlokalisert tjenester for barn, unge og familier i 

Kysthaven, eksempelvis legekontor, helsestasjon, barnevern, frisklivssentral, åpen barnehage 

osv for å skape et familiens hus.  

Figur 1. Administrativt organisasjonskart Frøya kommune 

 

Kilde: https://www.froya.kommune.no/tjenester/administrasjon/organisasjonskart/ 
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Kommunen har i løpet av 2018 foretatt en kartlegging av alle typer tverrfaglig samarbeid innen 

oppvekstområdet og område helse og familie. Det foreligger en rapport fra dette arbeidet, hvor 

det oppsummeres hvilke kontaktflater det er mellom ulike tjenester og aktører. Revisor har fått 

tilgang til rapporten, og har avholdt møte med vedkommende som har utført arbeidet på vegne 

av kommunen. 
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2 OVERGANGER 
I dette kapittelet belyser vi hva kommunen gjør for å sikre at barn og unge får gode overganger 

mellom barnehage og skole, og mellom skoleslagene.   

2.1 Problemstilling 
Revisor har arbeidet ut ifra følgende problemstilling: 

• Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid i overgangene 

mellom barnehage og skole, og mellom skoleslag? 

2.2 Revisjonskriterier 
Det er utledet følgende revisjonskriterier for å kunne vurdere hvordan kommunen arbeider for 

å sikre gode overganger mellom barnehage og skole, og mellom skoleslagene: 

▪ Det skal være en plan (rutinebeskrivelse) for hvordan barnehager og skoler skal 

samarbeide om overganger3 (Kunnskapsdepartementet 1998; 

Kunnskapsdepartementet 2005)   

▪ Planen/rutinene4 skal etterleves (utvalgte deler under): 

o Barnehage til barneskole 

▪ Besøksdag i barnehagen 

▪ Besøksdager på skolen 

▪ Førskoledager 

▪ Overgangssamtaler 

▪ Felles foreldremøte 

▪ Dialog om barn med spesielle behov (eget løp) 

o Barneskole til ungdomsskole 

▪ Leirskole 

▪ Besøk av Ung MOTivator 

▪ Felles fagdag på ungdomsskolen 

▪ Dialog om klassesammensetning 

▪ Felles foreldremøte 

▪ Dialog om barn med spesielle behov 

o Ungdomsskole til videregående 

▪ Hospitering på ulike utdanningsprogram på vgs 

▪ Overgangsmøte mellom ungdomsskole og nærskole vgs 

                                                

3 Opplæringsloven § 13 – 5, Barnehageloven §2 a 
4 Se Vedlegg 1, 2 og 3  
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▪ Dialog om barn med spesielle behov 

2.3 Data 
Nedenfor presenteres data for å belyse samarbeid om ulike overganger i barnehage og skole. 

Data er primært innhentet gjennom intervju med ledere og ansatte i barnehage og skole, i 

tillegg til dokumentasjon for de rutiner som skal følges ved overganger.  

2.3.1 Systematisk samarbeid om overganger 

Kommunen har utarbeidet en tiltaksplan for overgangen mellom barnehage og skole. Denne 

tiltaksplanen beskriver hvordan barnehager og skoler i kommunen skal samarbeide om å lette 

overgangen for barna. Helt konkret gir den innhold til førskoleopplegget i barnehagen, 

besøksdager på skolene for skolestartere, førskoledager for skolestartere og besøksdag i 

barnehagen. Dernest gis en konkret rutinebeskrivelse for samarbeidet og definerer hvem som 

har ansvar for at oppgavene gjennomføres. I tillegg er det beskrevet et årshjul for de ulike 

aktivitetene knyttet til overgangene, med tidspunkter og hvem som har ansvar for å gjøre hva5. 

I henhold til tiltaksplanen er det definert ansvar og oppgaver til kommunalsjef/administrasjon, 

styrer/ped.leder barnehage, rektor, kontaktlærere og helsesøster. Revisor finner ikke at det er 

definert ansvar og oppgaver for eksempelvis PPT, barnevern eller SFO.  

Det er også utarbeidet rutiner for overgangene mellom barneskole og ungdomsskole, og 

overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Disse rutinene består av et årshjul 

med ulike aktiviteter/oppgaver, og i stor grad vises det til hvem som er ansvarlig for å utføre 

aktiviteten/oppgaven6.    

2.3.2 Overgang fra barnehage til barneskole 

Tiltaksplan for overgangen mellom barnehage og skole viser til at det skal gjennomføres fem 

besøksdager inklusive en besøksdag i barnehagen (fadderdag), dernest at det skal avholdes 

tre førskoledager. Begge barnehagene og begge skolene som revisor har besøkt, har praksis 

for å gjennomføre besøksdager og førskoledager for skolestarterne, i tillegg til at de 

gjennomfører besøksdag i barnehagen. Ved besøksdager på skolen handler det mye om å bli 

kjent med nye omgivelser og finne på spennende aktiviteter med 1.trinn eller fadderklasse. 

Ansatte understreker at disse dagene handler om å skape trygghet for ungene før de skal 

begynne på skolen. Omfangsmessig mener ansatte at de gjennomfører ca tre slike 

besøksdager i løpet av vinteren. Fadderklassen gjennomfører også en besøksdag i 

                                                

5 Se Vedlegg 1 for Frøya kommunes tiltaksplan for overgangen mellom barnehage og skole. 
6 Se Vedlegg 2 for kommunens rutiner for overgang mellom barneskole og ungdomsskole, og rutiner for overgang 
mellom ungdomsskole og videregående 
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barnehagen, slik at fadderne får se hvordan skolestarterne har det der de er. Det er noen 

nyanseforskjeller i hvordan oppvekstsentrene og skolene håndterer dette med besøksdager. 

Dette skyldes i stor grad at barnehage og skole i utgangspunktet deler både uteareal og 

inneareal på oppvekstsentrene, at ansatte har en tett og god dialog, og at det er lite ekstra 

organisering knyttet til selve besøket. I all hovedsak betyr det også at skolen har èn barnehage 

å forholde seg til mht dialog og planlegging. Innholdsmessig vil likevel disse dagene ha mye 

av det samme, uavhengig av organisering.   

I tillegg bekrefter ansatte at det gjennomføres to førskoledager før sommerferien. Disse 

førskoledagene har et litt annet innhold enn besøksdagene. På førskoledagene er det fokus 

på klassens rutiner med oppstilling, friminutt osv, i tillegg til at det gjennomføres 

undervisningsaktiviteter. På disse førskoledagene er det også en ambisjon om at 

skolestarterne skal få møte den læreren som blir deres kontaktlærer til høsten. Det er ikke 

alltid man får dette til ifølge enhetslederne, da det kan være utfordringer med hensyn til 

nyansettelser. 

I tiltaksplanen vises det til at det skal gjennomføres overgangssamtaler mellom barnehage og 

skole i juni. Slik planen beskriver, så er dette et møte mellom pedagogisk leder i barnehage, 

neste års kontaktlærer på 1.trinn og skoleledelsen. Hensikten er å overbringe viktig 

informasjon om gruppen av skolestartere, uten at man drøfter det enkelte barnet. Revisor får 

bekreftet i intervju at dette gjennomføres. Sistranda skole gir også uttrykk for at de forsøker å 

få gjennomført foreldresamtaler mellom neste års kontaktlærer på 1.trinn og skolestarterens 

foreldre før sommeren. Dette kan av og til være utfordrende ift rekruttering og ansettelser. Det 

er noe turnover blant ansatte, og det kan hende at kontaktlærer for 1.trinn ikke er klar allerede 

i juni. 

Det er også en føring i tiltaksplanen at det skal avholdes et felles foreldremøte i juni for 

foreldrene til skolestarterne. Dette for å informere om hvordan skolen arbeider og avklare hva 

foreldrene kan forvente av skolen. Revisor får bekreftet at disse foreldremøtene i hovedsak 

avholdes i juni, men at de i enkelte tilfeller kan skyve foreldremøtet over sommeren jfr 

rekruttering av ansatte i forrige avsnitt. 

For barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagen legges det et eget løp ift overgang fra 

barnehage til skole. Ifølge tiltaksplanen skal barnehagen varsle skolen to år i forveien om barn 

med behov for spesialpedagogiske ressurser. Både barnehage, skole og PPT er koblet på i 

denne prosessen rundt enkeltbarn, og samtlige parter bekrefter at dette fungerer godt og er 

innarbeidet som praksis. Barnehagen kontakter skolen ca et år i forveien ang møte om de 

barna som har spesialpedagogiske behov. Det er kun ved ekstra krevende tilrettelegging, 

eksempelvis ombygging av lokaler, at kontakten opprettes to år i forveien.   
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2.3.3 Overgang fra barneskole til ungdomsskole 

Det foreligger en rutine for hva som skal gjøres ved overgang fra barneskole til ungdomsskole. 

Revisor har ikke fått stadfestet når denne ble gjort gjeldende, men det framgår at denne skal 

revideres våren 2019. Rutinen beskriver et mindre omfang av samarbeidsaktiviteter enn ved 

overgangen fra barnehage. Av aktiviteter som beskrives, så er det blant annet fast felles 

leiskoleopphold for alle 7.trinnselever på Frøya og en fagdag/besøksdag på Sistranda skole. I 

tillegg krever rutinen at MOT (UNG Motivator) besøker alle 7.trinn, at det er kontakt mellom 

skolene vedrørende klassesammensetning og at det avholdes foreldremøte i juni for høstens 

8.trinn.  

Skolene skryter av ordningen med felles leirskoleopphold et halvt år før de begynner på 

ungdomsskolen. Dette har vært gjennomført som fast ordning over mange år, og virker å være 

noe som ungdommene ser fram til. Her får alle muligheten til å knytte nye vennskap og bli 

kjent med de ungdommene de skal gå på skole med i tre år. Revisor får på begge skolene 

informasjon om at klassesammensetning, og premisser for klassesammensetning er et tema 

som drøftes mellom ungdomsskolen og avgiverskolene. Tidligere fikk elevene sende inn 

ønsker om hvem de ville gå i klasse med. Dette er endret til at skolene v/kontaktlærerne i 

fellesskap setter sammen de ulike klassene.  

Både lærere og ledelse ved skolene bekrefter at det arrangeres en Bli-kjent dag ved 

ungdomsskolen mot slutten av skoleåret for 7.trinn. Her arrangeres ulike aktiviteter for at 

elevene skal bli kjent med skolen. De får da møte kontaktlærerne de skal ha til høsten. I juni 

avholdes felles foreldremøte for høstens 8.trinn hvor både rektor, rådgiver og kontaktlærere 

informerer om skoleåret som kommer. 

Sørburøy og Mausund har egen undervisning for ungdomsskoleelever. Elvene deltar på felles 

leirskole, men de deltar ikke i de øvrige aktivitetene.   

Frøya kommune er MOT-kommune og sosiallærerne (MOT-ambassadør) rekrutterer unge 

MOTivatorer ved ungdomsskolen. Disse MOTivatorene får opplæring og forplikter seg til å 

delta i ulike tiltak. Ett av disse tiltakene er å reise rundt til 7.trinn ved de ulike skolene og fortelle 

om hvordan de har opplevd å gå på ungdomsskolen. Både kontaktlærere og sosiallærere har 

opplevd dette som en nyttig ordning, da 7.trinnselevene har mange ulike spørsmål de kan få 

besvart av en med fersk erfaring. 

Tilsvarende overgangen fra barnehage til barneskole, så er kontaktlærere, spesialpedagogisk 

koordinator og PPT koblet på i de sakene hvor elever har behov for spesialpedagogisk hjelp. 

Spesielt i de sakene hvor avgiverskole og skole som mottar elev ikke er den samme.  
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2.3.4 Overgang fra ungdomsskole til videregående skole 

Frøya kommune har utarbeidet en rutine for overgang fra ungdomsskole til videregående. 

Revisor har ikke fått stadfestet når denne ble gjort gjeldende, men det framgår at denne skal 

revideres våren 2019. Rutinen beskriver et mindre omfang av samarbeidsaktiviteter enn ved 

overgangen til ungdomsskolen. Aktiviteter som direkte involverer flere tjenester/aktører er 

hospiteringsordning for 10.trinnselever til ulike utdanningsprogram på vgs, utdanningsmesse 

og overgangsmøter mellom Sistranda skole og nærskole (vgs). 

Virksomhetsleder på Sistranda sier at de samarbeider med vgs. om hospitering, 

overgangsmøter, og rådgivermøter på tvers av skoleslagene. Fra rektors ståsted var 

samarbeidet bedre før, eksempelvis kontakt mellom lærerne. Rektor mener det skjedde noe 

ved sammenslåingen av de videregående skolene, og at personale er skiftet ut og rutiner har 

endret seg over tid.   

Konkret er elevene fra 10.trinn på hospitering før jul og får prøve seg på de linjene de ønsker. 

De får prøve seg både på videregående skoler på Frøya, Hitra og i Trondheim. Rådgiver legger 

til rette for dette.  

Rutinen for overgang fra ungdomsskolen til videregående beskriver også at på våren i 9.trinn 

skal Rådgiver delta på ansvarsgrupper og/eller samarbeidsmøter for elever med omfattende 

behov for spesialpedagogisk hjelp eller sterkt nedsatt funksjonsevne. Disse elevene må søke 

inntak innen 1.okt i 10.trinn. Rektor på Sistranda skole bekrefter at særskilt inntak krever en 

god del møtevirksomhet for å sørge for at vgs er klar til å ta imot eleven, og at skolen deltar i 

dette.   

2.4 Vurdering 
Frøya kommune har skriftlige rutiner som beskriver hva som skal gjøres for å sikre gode 

overganger mellom barnehage og skole. I tillegg har revisor fått tilsendt skriftlige rutiner for hva 

som skal utføres i forbindelse med overgang fra barneskole til ungdomsskole, og fra 

ungdomsskole til videregående. Revisor vurderer derfor at kommunen har lagt til rette for å 

sikre gode overganger mellom barnehager og skoler, og mellom skoleslag. 

Videre har revisor gjennom intervju innhentet beskrivelser av de aktiviteter som gjennomføres 

i forbindelse med overgangene. Barnehagenes og skolenes beskrivelser, både fra ledelse og 

ansatte, stemmer i all hovedsak med de beskrivelser som er gitt i kommunens rutiner for dette 

arbeidet. Barn og unge med behov for spesialpedagogiske tiltak synes godt ivaretatt både i 

rutiner og gjennom felles og forutsigbar praksis. Revisor vurderer derfor at kommunen har en 

god praksis for å sikre gode overganger mellom barnehage og skole, og mellom skoleslag. 
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Revisor har fått informasjon om at dialogen med videregående skole er i endring og at 

kontakten ikke er like tett som tidligere. Dette er noe rådmannen bør være bevisst ved 

revidering av rutiner og i dialog med nærskole for videregående opplæring.    
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3 SAMARBEID FOR BARN OG UNGE 
I dette kapittelet belyser vi hvordan barnehage og skole samarbeider med støttetjenestene for 

barn og unge i kommunen. Revisor har avgrenset seg til å fokusere på samarbeid med 

skolehelsetjeneste, PPT og barnevern. 

3.1 Problemstilling 
Revisor har arbeidet ut ifra følgende problemstilling:  

• Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom skole og 

øvrige tjenester for å avdekke utfordringer hos, og iverksette tiltak overfor, barn og 

unge? 

3.2 Revisjonskriterier 
Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen: 

• PPT jevnlig er tilstede og yter veiledning på sitt kompetanseområde, og at de bidrar i 

barnehagens/skolens utviklingsarbeid ved behov. 

• Barnevernet er tilgjengelig for barnehager og skoler, og at de deltar i barnehagenes og 

skolenes utviklingsarbeid ved behov. 

• Helsestasjons- og skolehelsetjenesten jevnlig er tilstede og tilgjengelig i barnehager og 

skoler, og at de bidrar i barnehagenes og skolenes utviklingsarbeid ved behov. 

3.3 Data 
Nedenfor presenteres data for å belyse samarbeid mellom skoler og barnehager, og 

støttetjenestene for barn og unge (PPT, skolehelsetjenesten og barnevern). Data er primært 

innhentet gjennom intervju med ledere og ansatte i de ulike tjenestene og ulike typer 

dokumentasjon for samarbeidet (møtereferat, kartlegging, planer).   

3.3.1 Ulike møtefora på oppvekstområdet 

Kommunen har i 2018 kartlagt eksisterende tverrfaglig samarbeid relatert til grunnskoler, 

barnehager, helseenheter og kultur (kommunalt og interkommunalt). Revisor har gjennomgått 

rapporten fra kartleggingen, og vil i det det følgende redegjøre for enkelte av disse. 

Frøya kommune har på strategisk nivå (rådmannsnivå) etablert flere ulike møtefora for 

tjenesteledere innen ulike tjenester for barn og unge. Dette gjelder eksempelvis Lederforum, 

Forum oppvekst (inkl Forum grunnskole, Forum barnehage) og Forum helse.  

Lederforum er et møte for alle virksomhetslederne i Frøya kommune. Møtet avholdes èn gang 

pr mnd og er primært knyttet til drøftinger vedrørende drift og andre tverrsektorielle 
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problemstillinger. Forum oppvekst er et faglig møte for virksomhets-/tjenesteledere i tjenester 

for barn og unge. Møtet avholdes èn gang pr mnd og hvor man drøfter felles faglige 

problemstillinger. Foruten kommunalsjef oppvekst (rådmann) deltar ledere for barnehager, 

skoler, PPT, barnevern, helsestasjons-/skolehelsetjenesten, Kulturskolen og kommunelege. 

Forum oppvekst framholdes av lederne i de ulike tjenestene som en av de viktigste 

møteplassene for å tenke utvikling i tjenestene for barn og unge i kommunen.  

På enhets-/virksomhetsnivå trekker ledere og ansatte fram Samarbeidsteam, Psykososialt 

ressursteam, Skolehelseteam og ansvarsgrupper som tverrfaglige møteplasser. Skolene er 

ansvarlig for å kalle inn til møter og sette agenda i Samarbeidsteam, uten at det er fastsatt 

hvor hyppig det skal avholdes møter. Det er skolenes behov for å drøfte ulike problemstillinger 

tverrfaglig som avgjør hyppigheten på møtene. De som innkalles til disse møtene er foruten 

skolen; barnevern, helsestasjon og PPT. Ved behov kaller man inn lege, fysioterapeut, psykisk 

helse eller andre. I møtene drøftes typisk enkeltsaker som lærerne har meldt inn. Sakene 

drøftes alltid anonymt dersom samtykke ikke er innhentet. På denne måten får læreren råd og 

veiledning fra flere tjenester samtidig, og man kan gi felles råd om hvordan saken bør 

håndteres videre.  

Ved Sistranda skole er det i tillegg etablert Psykososialt ressursteam og Skolehelseteam. I 

psykososialt ressursteam møtes skole/barnehage og PPT, mens i Skolehelseteam så møter 

helsestasjons-/skolehelsetjenesten i tillegg. Teamene arbeider både med forebyggende tiltak 

og enkeltsaker. Gjennom intervju med revisor og i kartlegging utført av kommunen kommer 

det fram at det er noe usikkerhet knyttet til de konkrete oppgavene disse teamene skal ha.  

Ansvarsgrupper er en innarbeidet ordning for barn og unge med behov for flere og koordinerte 

tjenester fra kommunen. Dette er konkrete møter om det enkelte barn eller ungdom, og hvor 

det drøftes om tjenestene er tilstrekkelige og hensiktsmessige ut ifra behovet. I disse møtene 

er foresatte/barnet tilstede. Ansvarsgruppene er sammensatt med personer fra 

barnehage/skole og den/de hjelpetjenesten(e) som er aktuell(e).       

Alle hjelpe-/støttetjenestene for barn og unge er lokalisert i Kysthaven sammen med tjenester 

innenfor familie og helse. Den fysiske samlokaliseringen har sammenheng med kommunens 

ambisjon om å etablere et Familiens Hus. Tanken var at man skulle ha en felles dør inn til de 

ulike hjelpetjenestene for barn, unge og familie, og at de som hadde behov for hjelp fra flere 

tjenester skulle slippe å gå fra «dør til dør». Ifølge kommunalsjef og ledere i tjenestene er det 

brukt mye tid på å finne et felles fundament for å utvikle dette tjenestesamarbeidet. Foreløpig 

har dette resultert i at tjenestene har et felles kartleggingsteam som skal vurdere hvilken hjelp 

den enkelte har behov for, fra de ulike tjenestene. Ledere i barnevern, PPT og 

helsestasjonstjenesten har i intervju uttrykt at det er noe usikkerhet knyttet til utviklingen av 
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samarbeidet og behovet for kartleggingsteamet. Dette er noe som diskuteres og følges opp i 

virksomhet familie og helse (inkl barnevern, helsestasjon), og det er meningen at PPT skal 

kobles på denne diskusjonen etter hvert.  

I forbindelse med oppstart av forvaltningsrevisjonen ble revisor orientert om 

folkehelsesatsningen i kommunen, og prosjektet «Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn» 

(ØYA-prosjektet). Målet med Øya-prosjektet «er å styrke voksenrollen og gjennom dette 

bygge trygge og robuste barn og unge. Øke hverdagsmestring/livsmestring for 

innbyggerne i Frøya kommune. Målgruppen er barn fra 0-18 år selv om tiltaket blir satt inn 

på foreldre/foresatte og andre voksne». Prosjektet ønsker å fremme barn og unges 

psykiske helse og livskvalitet, forebygge rusmisbruk blant barn og unge, øke tverrsektoriell 

samhandling og bidra til sosial utjevning. Ett av de konkrete tiltakene er tilbud om 

foreldreveiledning. Det er utdannet veiledere (ICDP) innen flere tjenester for å etablere 

slike tilbud om foreldreveiledning.        

3.3.2 PPT sitt samarbeid med barnehager og skoler 

Frøya deltar i interkommunalt samarbeid om pedagogisk-psykologisk tjeneste sammen med 

Hitra og Snillfjord. PPT har kontor ved Kysthaven, men de har faste dager med kontortid på 

både barnehager og skoler. Ifølge PPT leder varierer det fra enhet til enhet hvor ofte de er 

tilstede. Dette avhenger mye av antall barn som er i den enkelte barnehage, skole eller 

oppvekstsenter. PPT skal bruke mesteparten av tiden ute på enhetene til sakkyndig arbeid og 

kompetanseutvikling, og det er ei forventning om at PPT skal arbeide tverrfaglig. PPT-leder 

forteller at ved besøk på for eksempel Dyrøya, er PPT tilstede samtidig med helsestasjonen. 

Barnehagene og skolene arbeider etter faste rutiner i form av Arbeidsløypa. Det vil si at det er 

relativt mange tiltak som skal være prøvd ut før de henviser til PPT for sakkyndig vurdering. 

PPT er derimot opptatt av å bli brukt i tidlig fase, og at enhetene setter av intern tid når PPT er 

til stede. Dette for at barnehager og skoler skal kunne drøfte saker og få råd og veiledning før 

man eventuelt henviser.   

Både barnehager og skoler bekrefter at PPT er tilstede på de avtalte dagene. Det er varierende 

tilbakemeldinger på hvordan disse tilstedeværelsesdagene fungerer. Ved enkelte enheter 

opplever man at det er en god plan for disse dagene, og at man får god hjelp, mens det ved 

andre enheter er noe uklart ift hva PPT skal bidra med. Der hvor tilstedeværelsestiden ikke 

fungerer optimalt, så vises det både til at man ikke har funnet formen på dialogen/samarbeidet 

og at man er usikker på hva PPT skal bidra med.   

Ledelse og ansatte ved skolene bekrefter at PPT deltar i samarbeidsteam, sammen med 

spesialpedagogisk koordinator, skolehelsetjenesten og barnevern (andre tjenester etter 
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behov). I tillegg har Sistranda skole opprettet et skolehelseteam som består av 

spesialpedagogisk koordinator, representanter fra skolehelsetjenesten, PPT og sosiallærer. 

Disse møtes ukentlig og diskuterer saker opp mot elever. Dersom de skal drøfte elevsaker ved 

navn, må dette godkjennes fra foreldre. Revisor har fått tilbakemelding på at støtte-

/hjelpetjenestene opplever at både samarbeidsteam har en noe uforutsigbar hyppighet på 

møtene og at man ikke alltid får ryddet plass til deltagelse når innkalling kommer kort tid i 

forveien. Dessuten er det ikke alle skolene som anvender samarbeidsteam regelmessig.  

PPT deltar også i alle ansvarsgrupper hvor det er forventet at de deltar. Dette er en innarbeidet 

praksis og vurderes nyttig av både skoler/barnehager, og av støttetjenestene.  

PPT deltar i systemarbeid gjennom at de veileder barnehagene og skolene, og at de utfører 

kompetansehevingstiltak når dette etterspørres. I tillegg deltar de i Forum oppvekst og bidrar i 

systemarbeidet i samarbeid med de øvrige tjenestene. PPT-leder forteller at tjenesten arbeider 

godt sammen med helsestasjon og barnevernet i enkeltsaker, men ikke like mye på 

systemnivå. PPT opplever å være litt på utsiden av systemet pr mars 2019. Blant annet har de 

liten kjennskap til det arbeidet som foregår med utviklingen av Familiens hus.  

3.3.3 Barneverntjenestens samarbeid med barnehager og skoler 

Barneverntjenesten har ikke faste dager med tilstedeværelse ute på de ulike barnehagene og 

skolene, men de deltar i flere ulike samarbeidsfora etter innkalling. Dette gjelder blant annet 

Forum oppvekst, Samarbeidsteam og ansvarsgrupper. Samarbeidsteamene har ifølge 

barnevernleder forskjellig møtefrekvens. Sistranda skole har månedlig, mens andre kun fire 

ganger i året, og noen av disse kan igjen avlyses dersom det ikke er behov. Innkallingene kan 

komme for kort tid i forvegen til at barnevernet kan ha mulighet til å delta. Dette er det imidlertid 

tatt tak i og det skal legges en møteplan. Forutsigbarhet for partene er nødvendig. Barnevernet 

fordeler skoler og barnehager mellom seg fast, slik at det er viktig at den rette saksbehandler 

møter, og får avklart hva de kan si i samarbeidsmøtene.  

Barnevernleder forteller at de deltar i ansvarsgrupper rundt enkeltbarn. Det er noe ulikt hvordan 

dette fungerer, og det kan være personavhengig. Av og til kommer ikke skolen på disse 

møtene.  

Ansatte forteller at de kjenner til barnevernet og at de har plikt til å melde, og enkelte har også 

erfaring med å melde bekymring i konkrete saker. Både barnehager og skoler oppfatter 

barnevernet som tilbakeholden med informasjon, og flere er av den oppfatning at de kunne 

ønsket seg noe mer informasjon i etterkant av at de har meldt bekymring. Barnevernet 

informerer barnehagen/skolen om at det er iverksatt undersøkelse eller henleggelse, men har 

ikke hjemmel til å melde fra om når tiltak er avsluttet. Hjelpetiltak er frivillig, og foreldre kan 
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takke nei. Dersom en får samtykke fra foreldrene kan det informeres på tvers av tjenester. 

Samarbeidsmøter hvor foreldre stiller, er positivt på akkurat dette området, da kan 

kontaktlærer informeres og det kan fungere som et godt alternativ til å opprette en 

ansvarsgruppe. 

Saksbehandler i barnevernet mener at de skulle hatt mer faste informasjonsdialoger med 

barnehage og skole. Barnevernet kunne tatt noen runder, og slik gjort det lettere for personalet 

å ta kontakt med barnevernet i etterkant. Tidligere ble barnevernet invitert inn, men hun ser at 

ideelt burde barnevernet vært på tilbudssiden i forhold til økt kommunikasjon/informasjon. 

Enkelte ansatte i barnehage/skole forteller at de har forsøkt å snakke med foreldre om 

veiledning fra barnevernet, men dette mener de er egnet til å skremme foreldrene. En skole 

ba på et tidspunkt om at barnevernet IKKE stilte i foreldremøte, da de mente at dette gjorde at 

foreldre ville unnlate å delta. Dette på grunn av det norske barnevernets rykte i resten av 

Europa. Barnevernet selv sier at de har den motsatte oppfatningen, nemlig at barnevernet etter 

hvert har bygget seg et rykte for å være en god hjelpeinstans, også overfor minoritetsspråklige. 

Barnevernleder mener det ikke er grunn til at skolene skal ha bekymringer rundt oppmøte fra 

foreldre i møter hvor barnevernet er tilstede. 

Barnevernet opplever at de andre kommunale tjenestene for barn og unge melder bekymring 

til tjenesten. Skolen og helsestasjon melder i større grad enn barnehager og PPT. Barnevernet 

mottar ca 60 nye meldinger i året gjennomsnitt, med et toppår i 2017 på 80 saker. Det er 30 

barn som har hjelpetiltak og 10 barn som er under omsorg. Tabellen under viser antall 

meldinger til barnevernet i 2018 ut ifra hvem som har sendt meldingen. 
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Tabell 1. Nye meldinger til barnevernet i 2018 kategorisert etter melder. 

MELDER ANTALL 

BARNEVERNTJENESTE 10 

PRIVATPERSON 6 

PSYKISK HELSEVERN VOKSNE 7 

SKOLE 10 

BARNEVERNVAKT 2 

POLITI 7 

JORDMOR / HELSESTASJON 4 

LEGE / SYKEHUS / TANNLEGE 5 

BARNEHAGE 1 

MOR / FAR / FORESATTE 4 

ØVRIG FAMILIE 4 

NAV 0 

PPT 0 

BUP 0 

TJENESTER FOR OPPFØLGING AV 
RUSPROBLEMER 

1 

KRISESENTER 0 

ASYLMOTTAK / UDI 0 

UTEKONTAKT / FRITIDSKLUBB 0 

FRIVILLIGE / IDRETTSLAG 0 
Kilde: Frøya kommune (2019). 

 

3.3.4 Helsestasjons-/skolehelsetjenestens samarbeid med barnehager og 

skoler 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har i stor grad bygd opp sitt samarbeid med barnehager 

og skoler på samme måte som PPT. De har faste dager med tilstedeværelse i barnehager og 

skoler, i tillegg til at de deltar i Forum oppvekst, Samarbeidsteam, Skolehelseteam (Sistranda) 

og ansvarsgrupper. Ordningen med faste dager med tilstedeværelse i barnehagene er relativt 

ny, og her jobber man med å få godt innhold i og utbytte av dagene. Det bekreftes av 

barnehagene at dette er nytt, men at det oppleves som et veldig positivt bidrag. 

Store deler av tiden hvor helsesykepleier er tilstede ved skolene går med til individuelle 

samtaler og individuell oppfølging. Det er ønskelig fra skolehelsetjenesten å bidra mer i det 

systematisk forebyggende arbeidet ved skolene, da både i form av kompetansetiltak for 

ansatte og eksempelvis gruppetilbud med spesielle tema som inngår i skolens årsplan. 

Helsestasjons-/skolehelsetjenesten opplever å samarbeide godt med alle de andre tjenestene, 

både primærtjenestene og støtte-/hjelpetjenestene. Blant annet framhever leder et godt 

samarbeid med barnevern, da de har samme virksomhetsleder, er under samme tak og deltar 

i samme kartleggingsteam ved Familiens hus. opplever at det er lett å ta kontakt og at de får 
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god råd-/veiledning før en eventuell melding til barnevernet. Ledende helsesykepleier bekrefter 

også at PPT ennå ikke er koblet inn i prosessen mot et Familiens hus i Kysthaven. 

3.4 Vurdering 
Det er etablert flere ulike kontakt- og møtepunkter på tvers av tjenestene barnehage, skole, 

PPT, helsestasjons-/skolehelsetjeneste og barnevern i Frøya kommune, både på strategisk 

nivå og på enhets/virksomhetsnivå. Revisor vurderer derfor at kommunen har lagt til rette for 

tverrfaglig samarbeid og helhetlige tjenester for barn og unge. 

Barnehager og skoler er de primære tjenestene for barn og unge, mens PPT, helsestasjons-

/skolehelsetjeneste og barnevern skal yte tjenester etter behov, og støtte og bistå barnehager 

og skoler i deres arbeid. Gjennom intervju framgår at både PPT og helsestasjons-

/skolehelsetjeneste har faste dager hvor de er tilstede i barnehager og skoler. Da er de 

tilgjengelige for både ledelse, ansatte og barn/unge. I tillegg deltar de i Samarbeidsteam på 

enheten/virksomheten for å drøfte tverrfaglige problemstillinger, og de deltar sammen i 

ansvarsgrupper rundt det enkelte barn. Barnehagene og skolene kjenner godt til både PPT og 

helsestasjons-/skolehelsetjenesten, og de vet at de kan brukes til ulike spørsmål og 

utfordringer. Det er gitt eksempler på at støttetjenestene bidrar med kompetanseutviklingstiltak 

i barnehager og skoler, men dette er av begrenset omfang. Revisor vurderer derfor at PPT og 

helsestasjons-/skolehelsetjenesten er tilgjengelige for barnehager og skoler, og at de bidrar til 

å løse tverrfaglige utfordringer rundt det enkelte barn. 

Barnevernet deltar i de tverrfaglige møtefora som er etablert på enhetene/virksomhetene, men 

har ikke faste besøksdager i barnehager og skoler. Tjenesten oppleves av barnehagene og 

skolene som tilgjengelig og positiv med tanke på råd og veiledning. Både skoler og barnehager 

kjenner plikten til å sende bekymringsmelding til barnevernet, men skolene sender vesentlig 

flere bekymringsmeldinger. Ansatte i barnevernet mener det ville vært hensiktsmessig at 

tjenesten årlig var rundt på alle enhetene og informerte om hvordan de arbeider og hva de kan 

bidra med. Revisor vurderer at barnevernet oppfyller føringer for tverrfaglig samarbeid, men at 

det er et potensial for forventningsavklaring overfor barnehager og skoler.  

Familiens hus har vært en satsning i Frøya kommune. I en forvaltningsrevisjon fra 2014 ble 

det påpekt at samlokaliseringen i Kysthaven og de tverrfaglige ambisjonene om «en dør» til 

tjenester for barn, unge og familie ikke var realisert. Kommunen har re-startet arbeidet med 

familiens hus gjennom en felles prosess i tjenestene, og det er pr i dag etablert et felles 

kartleggingsteam (friskliv, helsestasjon, barnevern). Tanken er at PPT skal inn i dette arbeidet. 

Revisor vurderer at denne tverrfaglige satsningen fortsatt er under utvikling, men har ikke fått 

noen begrunnelse for hvorfor PPT er utelatt fra de grunnleggende drøftingene om arbeidets 

retning.   
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4 HØRING 
Et utkast til rapport ble oversendt rådmannen i Frøya kommune den 03.04.19, i tråd med 

forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 8. Revisor mottok den 11.04.19 et 

høringssvar fra kommunen (se Vedlegg 4). Høringssvaret har ikke medført endringer i 

rapportens fakta, vurderinger eller konklusjon. 
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5 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

5.1 Konklusjon 
Den overordnede problemstillingen for denne forvaltningsrevisjonen har vært om Frøya 

kommune sikrer et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge? I rapporten er dette fokusert 

gjennom å belyse følgende to delproblemstillinger: 

• Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid i overgangene 

mellom barnehage og skole, og mellom skoleslag? 

• Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom barnehage, 

skole og kommunens hjelpe-/støttetjenester? 

 

På bakgrunn av data og vurderinger i rapportens kapittel 2 og 3 konkluderer revisor med at 

Frøya kommune i hovedsak har lagt godt til rette for å sikre et helhetlig tjenestetilbud for barn 

og unge. Dette baseres på at det er etablert både skriftlige rutiner for overganger mellom 

barnehage og skole, og mellom skoleslag, og at tjenestene i praksis etterlever disse rutinene. 

Dernest er det etablert tverrfaglige møtefora både på strategisk nivå og på utførende nivå i 

tjenestene. Disse møteforaene oppleves i stor grad både hensiktsmessige og forutsigbare av 

ansatte i tjenestene. Det er uttrykt at det er et potensial for å legge mer faste møteplaner for å 

sikre stabil deltagelse fra alle tjenester i disse møtene. Det antydes videre at det kan være et 

behov for informasjons- og forventningsavklaringer mellom barnehager, skoler og 

barneverntjenesten.       

Kommunen har samlokalisert tjenester for barn, unge og familie i Kysthaven med ambisjon om 

å skape et Familiens hus. Dette arbeidet er i prosess, men revisor har fått informasjon om at 

PPT ikke deltar i de grunnleggende avklaringene og veivalgene for dette samarbeidet. Om 

PPT er tenkt inn i dette samarbeidet, så er det revisors oppfatning at dette bør kunne skje med 

lik involvering av de ulike tjenestene.  

5.2 Anbefalinger: 
Rådmannen anbefales å: 

• Bør sørge for at møteinnkallinger til viktige samarbeidsfora oppleves forutsigbare, 

gjerne gjennom årshjul/årlig møteplan 

• Bør sørge for gjensidig informasjons- og forventningsavklaringer mellom barnehager, 

skoler og barneverntjenesten. 

• Bør vurdere om det er hensiktsmessig at PPT ikke skal være påkoblet prosessen rundt 

Familiens hus. 
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VEDLEGG 1 – BARNEHAGE TIL SKOLE 
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VEDLEGG 2 – BARNESKOLE TIL UNGDOMSSKOLE 
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VEDLEGG 3 - UNGDOMSSKOLE TIL VIDEREGÅENDE 
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VEDLEGG 3 – UTLEDNING KRITERIER KAP 3 
Lov og regelverk stiller ulike krav til kontakt, samhandling og samarbeid mellom tjenester for 

barn og unge. I denne forvaltningsrevisjonen er det fokusert på barnehage, skole, PPT, 

helsestasjons-/skolehelsetjeneste og barnevern. Revisor har utledet sine revisjonskriterier på 

bakgrunn av et utvalg av disse lovkravene.  

• Barnehager og skoler skal henvise barn/elever til PPT når ordinære pedagogiske tiltak 

er prøvd ut og vurdert (Barnehageloven §19a-19c (Kunnskapsdepartementet 2005), 

Opplæringsloven § 5-1 (Kunnskapsdepartementet 1998))  

• PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering for barn/elever som er henvist fra 

barnehage/skole (Barnehageloven § 19d, Opplæringsloven § 5-3) 

• PPT skal bidra til organisasjons- og kompetanseutvikling i barnehager og skoler 

(Barnehageloven §19c; Opplæringsloven § 5-6) 

Revisors forventning er at PPT er tilstede og yter veiledning på sitt kompetanseområde, og at 

de bidrar i barnehagens/skolens utviklingsarbeid ved behov. 

• Ansatte i barnehage, skole, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og PPT har 

meldeplikt til barnevernet (Barnevernloven § 6-4 (Barne- og likestillingsdepartementet 

1992))  

• Barneverntjenesten skal samarbeide med andre tjenester og offentlige organer for å 

bidra til å løse sine lovpålagte plikter (Barnevernloven § 3-2) 

Revisors forventning er at barnevernet er tilgjengelig for barnehager og skoler, og at de deltar 

i barnehagenes og skolenes utviklingsarbeid ved behov. 

• Skolehelsetjenesten skal arbeide helsefremmende og forebyggende i skolene (Helse- 

og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Helse- og omsorgsdepartementet 2011)) 

• Skolehelsetjenesten skal samarbeide med kommunens øvrige tjenester for å oppfylle 

sine plikter (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4) 

Revisors forventning er at helsestasjons- og skolehelsetjenesten jevnlig er tilstede og 

tilgjengelig i barnehager og skoler, og at de bidrar i barnehagenes og skolenes utviklingsarbeid 

ved behov. 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT, FRØYA KOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å legge forslag til ny forskrift om politivedtekt for Frøya 

kommune ut på høring.  

2. Høringsfristen settes til 23. august 2019.  

3. Rådmannen gis fullmakt til tekstmessige opprettinger i dokumentet.  

 

 

Vedlegg: 

Politidirektoratets rundskriv 2018/002 

Forslag til ny politivedtekt Frøya kommune 

 

Saksopplysninger:   

Gjeldende politivedtekter for Frøya kommune ble sist behandlet av kommunestyret den 28. 

februar 2008. Politivedtektene ble stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 27. 

august 2009. Disse finnes på https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-08-27-1130. 

 

Politidirektoratet informerte kommunene om ny normalpolitivedtekt i rundskriv 02/2018. 

Rundskrivet ligger vedlagt. Bakgrunnen for ny normalpolitivedtekt er endringer som 

innebærer at nye bestemmelser er tatt inn, samt at andre bestemmelser er tatt ut fordi de nå 

reguleres av annen lovgivning. Det forutsettes at kommunale politivedtekter gjennomgås og 

revideres med bakgrunn i endringene.  

 

Det er politilovens § 14 som regulerer hva kommunen har anledning til å regulere gjennom 

politivedtekter:  

 

I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans 

departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser:  

 

1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder 

klistring og maling på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller 

bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes etter 

hundeloven.  



2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er 

nevnt i nr. 1, å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i 

umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø når det er glatt.  

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv 

om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse 

gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller 

avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans eller 

annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer 

av forening eller lignende sammenslutning.  

4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av 

underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et 

omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller 

vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for 

innlevering av slik søknad kan fastsettes.  

5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment 

tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.  

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under 3 

regulering i andre lover.  

7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet.  

8. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. 

Det kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd.  

 

De nye normalpolitivedtektene viderefører i stor grad bestemmelsene i den gamle 

politivedtekten. Det er imidlertid foretatt enkelte innholdsmessige endringer.  

 

De større innholdsmessige endringene er:  

1. det er tatt inn en ny bestemmelse som gir en adgang til å regulere tigging.  

2. det er tatt inn en bestemmelse om kjøring, camping mv. i grøntarealer og på friområder.  

3. det er tatt inn en mulighet for kommunene til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr.  

 

Det er i tillegg gjort en del strukturelle endringer med nytt paragrafsystem. Det foreslås at 

Frøya kommunes politivedtekter endres i samsvar med ny normalpolitivedtekt, og at ordlyd 

og struktur blir likelydende. 

 

Kommunen er pålagt å involvere politiet når kommunen igangsetter arbeidet med å endre eller 

utarbeide ny politivedtekt. Politiets deltakelse i dette arbeidet er viktig for å kunne oppnå 

størst mulig likhet mellom kommuner innenfor samme politidistrikt.  

Forslag til ny politivedtekt for Frøya er diskutert i flere møter i kommunens politiråd. 

Innstillingen fra politirådet er at man fremmer likelydende forslag som Hitra kommunes nylig 

godkjente politivedtekt.  

 

En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsregnene i forvaltningsloven § 37 vil 

komme til anvendelse. Forslag til forskrift skal gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere, 

blant annet gjennom media, i høringsperioden.  

Etter høring skal endelig vedta gjøres av kommunestyret. Forskriften skal deretter sendes 

Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk lovtidend.  

 

Vurdering: 



Rådmannen fremmer forslag om ny forskrift om politivedtekt for Frøya kommune. 

Hovedsakelig er politivedtektene basert på normalpolitivedtektene. Kommunen har ikke 

anledning til å vedta bestemmelser som er regulert i annen lovgivning eller som ikke har 

hjemmel til å regulere forholdet.  

 

I behandling av politivedtekter i andre kommuner har diskusjonen i hovedsak gått på 

bestemmelse for å regulere tigging. I normalpolitivedtekten er det tre alternative 

formuleringer knyttet til regulering av tigging, herunder totalforbud mot tigging, et alternativ 

hvor en må gi melding til politiet hvor politiet kan sette vilkår i form av tid og sted, samt et 

alternativ hvor tigging på offentlig sted kun kan skje etter forutgående melding til politiet. 

 

Rådmannen har i tråd med politirådets anbefaling fremmet følgende bestemmelse i forslag til 

forskrift: 

§ 2-4.Tigging  

Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding 

til politiet. 

 

Rådmannen mener det er viktig at oppdaterte politivedtekter følger malen i 

normalpolitivedtektene. Rådmannen mener videre det er viktig at Frøya kommune sine 

politivedtekter er enkle å håndtere, og at de så langt det lar seg gjøre er utformet på samme 

måte som i nabokommunen. Det er også er ønske fra Politidirektoratet. Det innstilles på at 

kommunestyret vedtar å legge forslag til ny forskrift om politivedtekt på høring.  

 

 

 

 

 











Politidirektoratet

Tlf: 23 36 41 00 Org. nr.: 982 531 950

Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo Faks: 23 36 42 96 Giro: 7694.05.02388
Besøk: Fridtjof Nansens vei 14/16 E - post: politidirektoratet@politiet.no www.politi.no

N ORM ALPOLITIVEDTEKT (BOKMÅL)

I INNLEDNING

Hjemmel for kommunal politivedtekt fremkommer av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14 første
ledd:

«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet
fastsetter, kan det gis bestemmelser

1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling på vegger,
murer o l., på st eder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder
og hundehold fastsettes etter hundeloven

2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus - eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det
rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø
når det er glatt

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke
skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig
av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans
eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller un derholdende art for medlemmer av forening eller
lignende sammenslutning

4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk,
selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre b ehov for betydelige
ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for
innlevering av slik søknad kan fastsettes

5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment ti lgjengelig tilstelning uten i følge
med foreldre eller andre foresatte

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover

7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet

Rundskriv 02/2018 NATIONAL POLICE DIRECTORATE
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8. om forbud mot eller nærmere vil kår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den
som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd»

Bestemmelsene i normalpolitivedtekten angir hva som kan reguleres i politivedtekt med hjemmel i
politiloven § 14. Det e r opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke
bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune. Politiets deltakelse i dette arbeidet er viktig for å
kunne oppnå størst mulig grad av likhet mellom kommuner innenfor samme politidis trikt.
Det er ønskelig at kommunene bruker normalpolitivedtektens system og ordlyd for de bestemmelser
kommunen ønsker å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løsninger så langt
politiloven § 14 tillater.

Fullmaktsregelen i politilov en § 14 bygger på prinsippet om at politivedtekter ikke bør regulere forhold:
– som er uttømmende regulert i eller i medhold av annen lov
– som andre myndigheter har overtatt det faglige ansvaret for
– som etter sin art bør være politiet uvedkommende
– som er uhensiktsmessige/overflødige etter dagens samfunnsforhold og alminnelige

toleransegrenser

Som i tidligere normalpolitivedtekter har man likevel ikke vært helt konsekvent når det gjelder annen
lovgivning. Forbud i andre lover mot ulike former for forsøplin g og tilgrising, bl.a. i forurensningsloven og
veg loven , er spredt og primært knyttet til konkrete formål. Her har man funnet at politivedtektene bør
kunne inneholde praktisk viktige regler med sikte på å opprettholde et godt lokalmiljø. Politivedtektene
b ør f.eks. kunne forby flaskeknusing og plakatklistring uten at det er nødvendig å gå inn på forholdet til
annen lovgivning.
Det er viktig at eventuelle forbud utformes så presist som mulig, slik at det ikke oppstår særlig tvil med
hensyn til praktiseringen av forbudet.

II SAKSBEH ANDLIN G

Utforming av lokal politivedtekt
Politiet skal involveres når en kommune igangsetter arbei det med å endre eller utarbeide ny politivedtekt
for kommunen. Politiet skal delta i prosessen og være høringsinstans. Her vil kommunens politikontakt
være det naturlige bindeleddet.

Det er opp til den enkelte kommune selv å bestemme hvilket kommunalt org an som skal få kompetanse
til å vedta politivedtekter, se o t.prp. nr.22 (1994 - 1995) side 25 annen spalte.

En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven § 37 vil komme til
anvendelse. Når kommunestyret har vedtatt fo rslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendes ut på
høring. I fo rvaltningsloven § 37 fremgår at:

« offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper
som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hv is interesser særlig berøres, skal gis anledning
til å uttale s e g før forskriften blir utferdiget, endret elle r opphevet. Så langt det treng s for å få
saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. ”

Dette innebærer også at forskrif ten skal gjøres kjent for kommunens innbyggere, f.eks. gjennom media.
Forslag til vedtekt bør også gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere ved at den legges ut på
kommunens nettside, kommunehuset, bibliotek e.l. hvor innbyggerne har lett tilgang. Fris ten for uttalelse
må settes slik at de berørte får rimelig tid til å uttale seg. Høringsuttalelsene skal i utgangspunktet være
skriftlig, jf. forvaltningsloven § 37 femte ledd.

Når høringsfristen er ute behandles innspillene av kommunen, hvoretter kommune - eller bystyret vedtar
politivedtektens endelige ordlyd. I enkelte kommuner kan det foreligge andre vedtaksrutiner, men dette
er ikke til hinder for et tilsvarende samarbeid med politiet og de ordinære høringsrutiner for øvrig.
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Oversendelse til Politidi rektoratet
Kommunen eller bystyrets endelige vedtak om ny eller endret politivedtekt oversendes deretter direkte til
Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend. Det bemerkes at
det ikke lengre kreves at politiv edtekten må oversendes til Fylkesmannen. Når Politidirektoratet har
stadfestet en lokal vedtekt, vil en kopi sendes Fylkesmannen til orientering.

Politivedtekter omhandler reguleringer som danner deler av grunnlaget for utøvelsen av polititjenesten.
Vedt ekten er derfor ikke gyldig før det er foretatt en legalitetskontroll av innholdet. Politiloven § 14 første
ledd gir Justis - og beredskapsdepartementet fullmakt til å delegere stadfestelse av politivedtekter til
annet statlig organ. Slik stadfestelsesmyndi ghet ble delegert til Politidirektoratet ved Justis - og
beredskapsdepartementets forskrift av 16. november 2000 nr. 1151, med ikrafttredelse 1. januar 2001.

Ved oversendelse til Politidirektoratet skal følgende dokumenter oversendes:
– Vedtekten som skal stadfestes
– Redegjørelse av kommunens saksbehandling av vedtekten
– Oversikt over høringsinstanser
– Hvorledes vedtekten har vært gjort tilgjengelig for innbyggerne.
– Resultatet av høringen og om det er gjort endringer som følge av høringen.
– Politiets medvirknin g i arbeidet

Ved Politidirektoratets legalitetskontroll av politivedtekt, er det først og fremst snakk om redaksjonelle
eller språklige endringer. Innholdet i politivedtekt kan ikke endres uten at spørsmålet først er behandlet
på nytt i kommunen. Det vil da være nødvendig å sende saken tilbake til kommunen for ny behandling.
Legalitetskontrollen kan likevel innebære at enkelte bestemmelser ikke blir stadfestet, f.eks. på grunn av
at forholdet er regulert i annen lovgivning eller at det ikke foreligger hjem mel for å regulere forholdet.

En ny politivedtekt vil tre i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Klage
Klage over politiets vedtak som er fattet med hjemmel i politivedtekt skal oversendes Politidirektoratet.
Dette gjelder lik evel ikke påbud fra politiet til opprettholdelse av den alminnelige ro og orden, jf.
forvaltningslovforskriften av 15. desember 2006 nr. 1456 § 30, eller avgjørelser om påtalespørsmål.

Klage over kommunens vedtak jf. normalpolitivedtekten § 9 - 3 om kommuna l håndheving, skal
oversendes til kommunen som har fattet vedtaket.

Eksisterende politivedtekter er fortsatt gjeldende inntil de er erstattet med nye vedtekter såfremt de ikke
strider mot bestemmelsene i politiloven, jf. politiloven § 31 annet ledd.
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KA PITTEL 1. ALMIN NELIG E BESTEMM ELSER

§ 1 - 1. Offentlig sted
Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang - og sykke l vei , park, torg e.l., plass, bru,
brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig
ferdsel.

Merknad
Begrepet offentlig sted har det samme innhold som tidligere, jf. straffeloven (20. mai 2005 nr. 28 ) § 10 første ledd,
dvs. sted der allmenheten ferdes. Som før har man funnet det praktisk å foreta en oppregning av typiske steder som
er offentlige. I noen kommuner kan det i tillegg være områder som ikke er nevnt her, mens f.eks. kai eller brygge ikke
er aktuelt i andre kommuner.

§ 1 - 2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn
Plikter so m er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer
eiendommen.

Merknad
Man minner om at en leietaker som f.eks. leier en del av et større hus, ikke er forpliktet etter denne bestemmelse.
Bestemmelsen tilsvare r § 2 i tidligere normalpolitivedtekter og innebærer ingen realitetsendring.

K APITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLIG STED

§ 2 - 1. Ro og orden på offentlig sted
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk
s om forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl.
23.00 og kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsa lgssted, holdeplass e.l.,
skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å
opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Merknad
Bestemmelsen er endret ved at det er tatt inn nytt andre ledd. Bestemmelsen er tatt inn for å gi en standardisert
formulering og plassering , og er ofte stadfestet i flere kommuners vedtekter . Den er ment å ivareta hensynet til
personer som bor i nærheten av musikk og feststøy. Det er ingen hindring for at det k an søkes politiet om
dispensasjon dersom det skal arrangeres festivaler eller andre arrangementer.

Bestemmelsen supplerer straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 181, som retter seg mot slagsmål, støy eller annen
utilbørlig adferd. En viss interesse har også forskrift om kjørende og gående trafikk av 21. mars 1986 nr. 747 § 19 om
særlige bestemmelse r for gående.

§ 2 - 2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.
I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er
telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med
mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

Merknad
Stadig flere kommuner har ønsket mulighet til å ta inn i politi vedtekt adgangen for å håndheve uønsket aktivitet på
offentlige steder i tettbygd strøk. Hjemmelsgrunnlaget for å ta dette inn i politivedtekten er hensynet til ro og orden,
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da dette retter seg både mot uønskede aktiviteter som camping, telting, o.l. i off entlige parker, friområder osv. som vil
begrense muligheten for allmennheten til å benytte slike områder, herunder hindring av forsøpling og utrygghet.
Videre er det begrunnet i at motorferdsel i slike områder medfører unødvendig støy og belastning på områ dene.

Det er kommunen som gjennom skilting eller på annen måte har ansvaret for å regulere forhold rundt bruk og
aktiviteter på offentlige steder som parker, friområder, plasser o.l . B estemmelsen gjør ingen endring i kommunens
ansvar. En del kommuner h ar ønsket at slik håndheving kan gå inn i den lokale politivedtekt, men da politiloven § 14
ikke gir hjemmel for at det i politivedtekt kan gis pålegg om å innhente tillatelse fra annen myndighet enn politiet, har
man i stedet tatt inn bestemmelser som pål egger kommunen å skilte bruken av slike områder. Regelen er ikke ment å
gjøre endringer i kommunens adgang til å tildele kjøretillatelse til personell som trenger dette for å kunne utføre sine
arbeidsoppgaver eller å motta og innvilge søknader fra personer om tillatelse til bruk eller ferdsel på slike områder.
Det forutsettes at friområdet som fremstår som allment tilgjengelig for motorkjøretøyer blir skiltet med forbudsskilt
dersom det ikke skal være adgang til å kjøre eller parkere der.

§ 2 - 3. Opptrede n og andre publikumsrettede aktiviteter
Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, må på
forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler o.l.

Det samme g jelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående,
kjørende eller flygende reklame.

Merknad
Bestemmelsen tar sikte på å fange opp tilfeller som ikke dekkes av politiloven § 14 nr. 3 og 4, jf. § 11 og er
innholdsmessig en videreføring av tidligere normalpoliti vedtekt § 4. Formålet med meldeplikten er politiets behov for å
opprettholde ro og orden, samt sikre ferdselen og fremkommeligheten på offentlig sted.

Pengeinnsamling vil inngå i første ledd. Det er etter lovendringen i politiloven § 14 første ledd nr. 8 av 20. juni 2014,
ikke lengre adgang til å regulere pengeinnsamling utover dette. En slik adgang er nå erstattet med adgangen til å
regulere tigging. For en nærmere beskrivelse av forskjellen mellom pengeinnsamling og tigging, se merknadene til §
2 - 4.

De t kan i vedtekt ikke settes krav om innhenting av godkjennelse fra kommune, da det i politiloven § 14 ikke
foreligger hjemmel for å innhente tillatelser fra andre myndigheter enn politiet.

§ 2 - 4. Tigging
Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt

eller

t igging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet som kan
fastsette vilkår, herunder tid og sted for tiggingen.

eller

t igging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter f orutgående melding til politiet.

Merknad
Bestemmelsen gir tre alternative ordlyder dersom kommunen ønsker å regulere tigging i politivedtekt. Adgangen til å
forby eller sette vilkår for tigging i politivedtekter, ble tatt inn i politiloven § 14 første le dd nr. 8 ved lovendring av 20.
juni 2014 nr. 48. Vilkårene kan være avgrensning i tid og sted, eventuelt meldeplikt til politiet.

I Prop 83 L (2013 - 2014)«Kapittel 8 Merknader til bestemmelsen», fremgår følgende:

" Begrepet tigging , om fatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg
selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø som mottakeren selv er en del av. Det
kan med andre ord ikke være for stor nærhet mellom innsamler og mottaker av pengene (e ller en situasjon
hvor det er grunn til å tro at mottakeren indirekte vil tilgodese seg selv, sine nærmeste eller det miljøet
vedkommende er en del av). Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare
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når det er registrert i i nnsamlingsregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser som samler inn penger til
turer vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging i sin kommune.

En kunstnerisk forestilling på offentlig sted som etterfølges av aktivt og pågående in nsamlingsvirksomhet hvor
den enkelte tilskuer avkreves penger vil ofte måtte anses som tigging. På samme måte vil pågående salg av
relativt verdiløse gjenstander som ikke har noen tilknytning til noen alminnelig kommersiell virksomhet eller
et humanitært e ller allmennyttig formål eller lignende omfattes av tiggerbergrepet.

Politiloven § 30 setter straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder for den som overtrer bestemmelser gitt
i medhold av § 14. Politidistriktene må ha retningslinjer om håndhevingsp raksis for å sikre en lik
reaksjonspraksis. "

Regulering av tigging forutsetter at vilkårene fremgår av bestemmelsen i den lokale politivedtekten.

§ 2 - 5. Farlig eller skremmende virksomhet
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert o.l .

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke
påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1.
januar kl. 02.00.

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som
ferdes der.

Merknad
Med samtykke fra politiet kan kravet om innhenting av politiets till atelse fravikes i lokal politivedtekt hva gjelder
oppskyting av godkjent fyrverkeri på nyttårsaften. Bestemmelsen er innført på bakgrunn av vedvarende praksis fra en
rekke kommuner.

Bruk av fyrverkeri i tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarl ige omgivelser er ikke tillatt uten at også
brannsjefens tillatelse foreligger, jf. forskrift av 15. desember 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §
2 - 10. Utenfor slike områder antas det tilstrekkelig med politiets tillatelse. Lokal brannm yndighet kan i alle tilfeller,
gjennom egne hjemler eller med hjemmel i eget lovverk, nedlegge forbud om bruk av krutt, fyrverkeri eller eksplosive
stoffer. Det vises for øvrig til at bruk av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer i alle tilfeller må skje innenfor
rammene av brann - og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20.

Tidligere annet ledd i normalpolitivedtekt av 1996 om bæring av våpen på offentlig sted er tatt ut, da forholdet
reguleres av straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 189.

KAP ITTEL 3. SIKRING AV FERDSELEN

§ 3 - 1. Hindringer
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder eller
ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.

Markiser eller annet som henge r utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter over bakken.

Merknad
Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) §§ 30 , 31 og 33 har bestemmelser om plassering av byggverk, innr etninger,
reklameskilt o.l., og regler om fjerning av busker og vegetasjon langs offentlige veier. Plan - og bygningsloven (27. juni
2008 nr. 71) § 30 - 3 regulerer adgangen til skilt - og reklameinnretninger, i det vesentlig basert på hensyn av estetisk
karak ter. Det kan være behov for å supplere bestemmelsene for å oppnå en raskere reaksjon, da behandlingstiden for
fjerning av ulovlige oppsatte skilt etter plan - og bygningsloven § 32 - 7 eller tvangsfullbyrdelsesloven (26. juni 1992 nr.
86) kan være lang. Dette gjelder særlig hvor fremkommeligheten eller sikten hindres eller skiltet representerer en fare
for skade på person eller eiendom.
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Angivelsen av høyden er ikke absolutt og kan tilpasses lokale forhold og har sammenheng med at det er tillatt å sykle
på fortau.

Endring av bestemmelsen er av språklig karakter og innebærer ingen realitetsendring av tidligere normalpolitivedtekt
§ 6.

§ 3 - 2. Dyr
Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Merknad
Bestemmelsen supplerer beiteloven (16. juni 1961 nr. 12) § 6 som setter forbud mot å la husdyr gå løs på områder de
ikke har adgang til. Loven kan imidlertid ikke tolkes som et forbud mot å la hu sdyr oppholde seg på offentlig sted, slik
at det er behov for å beholde bestemmelsen i den nye normalpolitivedtekten. Kommunene bør imidlertid vurdere
bestemmelsen nærmere, bl.a. kan det være grunn til å la den gjelde i bestemte strøk. Fortsatt møter man h usdyr ved
eller på offentlig veg e.l. flere steder. For øvrig viser man til vegloven ( 21. juni 1963 nr. 23 ) §§ 44 og 48 om gjerde
mot offentlig veg og grind eller ferist på offentlig veg.

Regulering av forhold knyttet til hundehold må gjøres i medhold av hundeloven (4. juli 2003 nr.74) og kan således
ikke reguleres i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal forskrift om hundehold. Normalpolitivedtektens
tidligere bestemmelser om farlige hunder, båndtvang, salg og avlivning ble den 31. desember 2003 opphevet i de n
enkelte kommunes politivedtekt som følge av ny hundelov (4. juli 2003 nr. 74). Se hundeloven § 32 jf. politiloven (4.
august 1995 nr. 53) § 14, første ledd nr. 1, andre punktum.
Ikke hjemmel til å stadfeste pålegg om fjerning av dyreekskrementer, se mer knad til § 5 - 1.

Annet ledd om sirkusdyr eller ville dyr er ikke videreført da den ikke lengre anses relevant.

§ 3 - 3. Aktiviteter
Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av
hensyn til fer dselen eller den alminnelige orden.

Merknad
En slik bestemmelse kan delvis falle inn under vegtrafikklovens (18. juni 1965) ramme , men praktiske grunner og
hensynet til den alminnelige ordenshåndhevelse tilsier at politiet bør ha kompetanse til å gi slike bestemmelser,
forankret i rent lokale forhold. For øvrig vises det til friluftsloven (28. juni 1957 nr. 16), særlig § 2 om den frie
ferdselsrett i utmark og de begrensninger som kan ilegges av grunneier og kommunen.

At et forbud gjelder på bestemt offentlig sted betyr at det ikke kan gis et generelt forbud, men må bero på en konkret
vurdering av forholdene på det enkelte sted. Det er ikke hjemmel i politivedtekt til å nedlegge g enerelle forbud mot
nevnte aktiviteter på offentlig sted.

Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 7. Annet ledd er derimot tatt ut da
aktivitetene dekkes av første ledd.

§ 3 - 4. Ferdsel på islagt vann eller sjø
Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann
eller sjø.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 14.

§ 3 - 5. Avsperring av offentlig sted
Er det påkrevet på g runn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller
delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som kan
fastsette nærmere vilkår.
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Merknad
Bestemmelse n har ny overskr ift og er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 8.

§ 3 - 6. Byggevirksomhet mv.
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted
som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd m eldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes
arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

Merknad
Krav om sikringstiltak er hjemlet i plan - og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2, men denne parag rafen
inneholder ikke pålegg om meldeplikt til politiet. Vegloven ( 21. juni 1963 nr. 23 ) § 57 forbyr graving, sprenging,
trehogst og andre inngrep på offentlig vei eller innretning som hører til offentlig vei.

Bestemmelsen har ny overskrift og oppdaterte lovhenvisninger og er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt §
10.

§ 3 - 7. Spreng ningsarbeid
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som
kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

Merknad
Den som skal bruke eksplosjonsfarlig stoff må ha sertifikat eller godkjennelse i henhold til forskrift av 26. juni 2002 nr.
922 om eksplosjonsfarlig stoff § 10 - 1, jf. brann - og eksplosjonsvernloven (14. juni 2002 nr. 20).

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 9.

§ 3 - 8. Vedlikehold av bygning mv.
Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet
umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

Merknad
Plan - og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2 inneholder nødvendige sikkerhetskrav ved bygningsmessige
arbeider generelt, mens § 28 - 5 gjelder sikringstiltak på ubebygd areal. Oppheising og nedfiring av varer og
gjenstander er ikke nevnt i forbindelse med bygningsarbeider. I den utstrekning det benyttes arbeidstakere, vil
arbeidsmiljøloven (17. juni 2005 nr. 62), særlig kapittel 4, komme til anvendelse.

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 11.

§ 3 - 9 . Fare for takras
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp
avvisere som gjør det tydeli g at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at
taket blir ryddet.

Merkna d
Det anses nødvendig at huseier har en slik plikt, da han er den nærmeste til å forhindre snøras e.l. som kan forårsake
skade. Det vises til Høyesteretts avgjørelse fra 1959 ( Rt - 1959 - 578 ), hvor en huseier ble dømt for overtredelse av Oslo
kommunes politivedtekt § 25 som gjaldt plikten til å sette opp avvisere mot snøras.

Kommunen kan, dersom den finner det påkrevet, sette en frist for når taket skal være ryddet. En slik regel har bl.a.
vært stadfestet i politivedtekt for Oslo, Tromsø og Kristiansund: « Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med
mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding . »

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere no rmalpolitivedtekt § 12.
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§ 3 - 10. Fjerning av sperrer
Avsperringer, avvisere o.l. innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3 - 6, 3 - 7 og 3 - 8 er utført,
eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3 - 9 ikke lenger er til stede.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 13.

KAPITTEL 4. RENH OLD PÅ OFFENTLIG STED

§ 4 - 1. Rengjøring av lys og luftegraver
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys - og luftegraver i umidde lbar
tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 15, foruten pliktene som kr ever dokumentert lokal
sedvane. Disse er nå samlet i § 4 - 4.

§ 4 - 2. Rydding av snø etter takras
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for
snø og is.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 16, foruten pliktene som krever dokumentert lokal
sedvane. Disse er nå samlet i § 4 - 4.

§ 4 - 3. Vannavløp
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes
åpne.

§ 4 - 4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau
Eier av hus eller grunn, jf. § 1 - 2, mot offentlig sted plikter å:

1. sørge for renhold av fortau og rennestein
2. rydde fortauet for snø etter snøfall
3. strø fortau når d et er glatt

Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Merknad
Bestemmelsen er ny og omhandler de plikter som kun kan ilegges på grunnlag av en allerede etablert lokal sedvane.
Dette er gjort for å synliggjøre at en kommun e ikke kan innføre denne bestemmelsen i sin politivedtekt uten at
sedvanen er dokumentert.

Kommunen må dokumentere ovenfor Politidirektoratet at det foreligger en lokal sedvane for den enkelte plikt som
ønskes stadfestet, jf. politiloven § 14 nr. 2. For kommuner som har en slik lokalt etablert sedvane, vil denne plikten og
avgrensningen av området hvor plikten gjelder, som regel fremkomme av gjeldende politivedtekt for kommunen. Det
er ikke anledning til å utvide virkeområdet for plikten.
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KAPITTEL 5. HIND RE FORSØPLING OG TIL GRISING

§ 5 - 1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder
på eller ved bygning, gate , vei, park, anlegg, innretninger og transportmid ler

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l., uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på
ta vler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som
bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten ti l dem som disponerer eiendommen

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre

Merknad
Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3 forbyr bl.a. å kaste søppel på og ved offentlig veg. Videre inneholder
forurensningsloven ( 13. mars 1981 nr. 6 ) § 28 et totalforbud mot å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere
avfall på slik måte at det kan virke skjemmende eller vær e til skade eller ulempe for miljøet. Politivedtektene bør
kunne inneholde praktisk viktige regler med sikte på å opprettholde et godt lokalmiljø. Politivedtektene bør f .eks.
kunne forby flaskeknusing og plakater uten at det er nødvendig å gå inn på forhol det til annen lovgivning.
Bakgrunnen for nr. 2 er omfattende tilgrising i form av «tagging», skjemmende plakatklistring o.l., som folk på visse
steder daglig utsettes for.

Bestemmelser om fjerning av hundeekskrementer må reguleres i medhold av hundeloven (4. juli 2003 nr.74) og kan
således ikke tas inn i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal for skrift om hundehold.

§ 5 - 2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.
Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på eller ut
mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å
sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter virksomheten
umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter
arrangementet.

Merknad
Fullmaktsregelen i politiloven § 14 bygger bl.a. på at politivedtektene ikke bør regulere forhold som er uttømmende
regulert i eller i medhold av annen lovgivning, eller som andre myndigheter har ov ertatt det faglige ansvar for, dog
uten at det har vært praktisert helt konsekvent .

Det finnes i dag bestemmelser i flere lover som setter forbud mot ulike former for forsøpling og tilgrising, bl.a. i
forurensningsloven ( 13. mars 1981 nr. 6 ) § 28 og vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3. Disse spredte
bestemmelser er primært knyttet til bestemte formål, og man er kommet til at politivedtektene bør kunne inneholde
en særskilt hje mmel for å kunne gi praktisk viktige regler med sikte på å sikre et godt lokalmiljø, uten at det er
nødvendig å gå inn på forholdet til annen lovgivning.

Innholdet er videreført av tidligere normalpolitivedtekt § 20. I tillegg til ny overskrift er det til føyd en setning i første
ledd om rydding etter virksomhetens stengetid. Bestemmelsen gjelder også omreisende virksomhet.
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KAPITTEL 6. OFFENTLI GE ANLEGG

§ 6 - 1. Kirkegård og gravplass
På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg
der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Merknad
Tredje ledd om løs hund på kirkegård er tatt ut , da det ikke lenger er hjemmel i politiloven § 14 for å regulere forhold
knyttet til hu nd og hundehold i politivedtekt.

Adferd på gravplass er i tillegg regulert i forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr.
16. Straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 268 vil etter omstendighetene kunne brukes mot personer so m trenger seg
i nn på kirkegård eller gravplass.

KAPITTEL 7. ARRANGEM ENTER PÅ OFFENTLIG S TED

§ 7 - 1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig,
kunstnerisk, sels kapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for
betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette innen en frist som politiet setter.

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Merknad
Adgang til demonstrasjoner, opptog, møter, stand e.l. er regulert i politiloven § 11. Dette er arrangementer som faller
inn under adgangen til ytringsfrihet og som i sin helhet faller utenfor rammene av po litiloven § 14. Det foreligger
derfor ikke hjemmel for å regulere slike arran gementer i lokal politivedtekt.

§ 7 - 2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for arrangementer sende
melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av
hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når arrangementet ikke skjer på
offentlig sted.

Meldeplikt en gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende
art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning.

Politiloven § 11 gjelder til svarende.

Merknad
Se merknad til § 7 - 1.

Bestemmelsene gjelder arrangementer og sammenkomster, og er å anse som tillegg til politiloven § 11
(arrangementer på offentlig sted m v.). Meldeplikten kan ved kommunal politivedtekt utvides til også å omfatte allment
tilgjengelige arrangement på privat område eller tilsvarende, når lovens vilkår for øvrig er oppfylt .

Meldingen skal i alminnelighet gis skriftlig i god tid på forhånd og inneholde opplysninger om arrangementets formål,
omfang, ansvarlig arran gør avviklingstidspunkt , avviklingssted og de ordenstiltak arrangøren vil sette i verk, f.eks.
etablering av ordensvern, jf. politiloven § 11 , annet ledd.

Når det gjelder større arrangementer, så som sportsstevner, større konserter, festivaler, messer o.l., kan kommunen
bestemme at søknadsplikten skal opprettholdes, forutsatt at vilkårene etter politiloven § 14 nr. 4 foreligger.
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§ 7 - 3. Barns tilgang til offentlig arrangement
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller
andre foresatte.

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.

Merknad
Bestemmelsen er flyttet fra tidligere normalpolitivedtekt kapittel IX om barn (§ 28).

Aldersgrensen ble satt for å harmonisere med aldersg rensen i politiloven § 13, jf. o t.prp. nr.22 (1994 - 1995). Endring
av aldersgrensen forutsetter en lovendring av politiloven.

Formålet med bestemmelsen er hensynet til ivaretakelse av barn under 15 år ved arrangementer som er åpne f or alle
aldersgrupper. Mens politiloven § 13 skal ivareta barn på offentlig sted etter kl. 22.00, reguleres her barns adgang til
arrangementer uten en tidsbegrensning.

For arrangementer med alkoholservering hen vises til alkohollovgivningen.

K APITTEL 8 . PANTELÅNERVIRKSOM H ET

§ 8 - 1. Pantelånervirksomhet
Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over
alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.

Merknad
Politiets kontroll med pantelånervirksomhet fremgår av politiloven § 14 første ledd nr. 7 . Bestemmelsen var ikke tatt
inn i normalpolitivedtekten av 1996, da det ble antatt at pantelånervirksomhet falt inn under lov om
finansieringsvirksomhet av 10. juni 1988 (opphe vet i lov av 22. desember 1999 nr. 105). I likhet med brukthandlere
søkes pantelånere utnyttet til omsetning av tyvegods. For å motvirke dette, stilles det krav om at pantelånere fører
protokoll over det gods de tar inn og at politiet kan utføre rutinemess ig kontroll med protokollene og gjenstande ne. Av
politilovens forarbeider o t.prp. nr.22 (1994 - 1995) fremgår det at politiloven § 14 nr. 7 tar sikte på å bevare en
lovhjemlet adgang til å gi forskrifter for kontroll med pantelånere av lignende innhold som f orskrift etter hande lsloven
(nå brukthandelloven).

KAPITTEL 9. FORSKJEL LIGE BESTEMM ELSER

§ 9 - 1. Pliktforsømmelse
Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i
denne, kan politiet la det utføres på ve dkommendes bekostning.

§ 9 - 2. Straff
Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4,
hvis ikke forholdet går inn un der en strengere straffebestemmelse.

§ 9 - 3. Kommunal håndhevelse
Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:

§ 3 - 1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l.
på eller utover fortau)

§ 3 - 9 Fare for takras
§ 3 - 10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
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§ 4 - 1 Rengjøring av lys - og luftegraver
§ 4 - 2 Rydding av snø etter takras
§ 4 - 3 Vannavløp
§ 4 - 4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau , (krever lokal sedvane)
§ 5 - 1 Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5 - 2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Kan håndheves av ( ) kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal
håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd . ( ) kommune kan ved overtredelse av disse
bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

Merknad
Bestemmelsen krever at kommunal håndheving er besluttet av kommunen i samråd med politiet.

Ved lovendring av 19. juni 2010 fikk politiloven § 14 et nytt t redje ledd, som gir adgang for kommuner til å ta inn en
bestemmelse om at kommunen kan håndheve nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten – kommunal
håndheving. Nærmere bestemmelser om dette fremgår av forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal hå ndheving
av vedtekter. Klage over kommunens ileggelse av gebyr for overtredelse av bestemmelser som faller inn under
kommunal håndheving, skal sendes til kommunen, jf. forskriften om kommunal håndheving av politivedtekter § 8.

Kommunens adgang til å håndh eve brudd på nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten, kommer i tillegg til
politiets håndhevingsmyndighet. Derfor understrekes viktigheten av at den som overtrer disse bestemmelsene ikke
risikerer dobbeltstraff. Dette innebærer at dersom politiet ha r gitt vedkommende et forelegg, kan ikke kommunen
ilegge samme person gebyr for samme overtredelse, og omvendt.

§ 9 - 4. Ikrafttreden
Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift av (dd - mm - åå) nr. ( ) om politivedtekt for ( ) kommune, (fylke).
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N ORM ALPOLITIVEDTEKT (N YN ORSK)

I INNLEIING

Heimel for kommunal politivedtekt følgjer av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14 fyrste ledd.

«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet
fastsetter, kan det gis bestemmelser

9. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling på vegger,
murer o l., på steder som er alminnelig be ferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder
og hundehold fastsettes etter hundeloven

10. i samsvar med lokale sedvaner, om hus - eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det
rent og ryddig på fortau eller ti lsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø
når det er glatt

11. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke
skjer på offentlig sted, når arrangementets art el ler størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig
av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans
eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medle mmer av forening eller
lignende sammenslutning

12. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk,
selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige
ferds elsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for
innlevering av slik søknad kan fastsettes

13. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning ut en i følge
med foreldre eller andre foresatte

14. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover

15. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet

16. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den
som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd»

Føresegnene i normalpolitivedtekta opplyser om kva som kan regulerast i politivedtekt med heimel i
politilova § 14. Det er opp til den en kelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjere kva føresegner
som er ynskja teke inn i eiga kommune. Deltakinga til politiet i dette arbeidet er viktig for å kunne
oppnå størst mogleg grad av likskap mellom kommunar innanfor same politidistrikt.

Det er ynskjeleg at kommunane nyttar systemet og ordlyden til normalpolitivedtekta for dei føresegnene
som kommunen ynskjer å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løysingar så langt
politilova § 14 tillèt.

Fullmaktsregelen i politilo va § 14 byggjer på prinsippet om at politivedtekter ikkje bør regulere tilhøve:
- som er uttømmande regulert i eller i medhald av anna lov
- som andre myndigheiter har overteke det faglege ansvaret for
- som etter sin art bør vere politiet uvedkomande
- som ikkj e er føremålstenleg eller som er overflødige etter dagens samfunnsforhold og

alminnelege
toleransegrenser
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Som i tidlegare normalpolitivedtekter har ein likevel ikkje vore heilt konsekvent når det gjeld anna
lovgjeving. Forbod i andre lover mot ulike f ormer for forsøpling og tilgrising, bl.a. i forurensningslova og
veglova, er spreidde og primært knytt til konkrete føremål. Her har ein funne at politivedtektene bør
kunne innehalde praktisk viktige reglar med sikte på å oppretthalde eit godt lokalmiljø. Politivedtektene
bør t.d. kunne forby flaskeknusing og plakatklistring utan at det er naudsynt å gå inn på forholdet til
anna lovgjeving. Det er viktig at eventuelle forbod blir utforma så presist som mogleg, slik at det ikkje
oppstår særleg tvil med omsyn til praktiseringa av forbodet.

II SAKSH AN DSAMIN G

Utforming av lokal politivedtekt
Politiet skal bli involvert når ein kommune set i gong arbeidet med å endre eller utarbeide ny
politivedtekt for kommunen. Politiet skal delta i prosessen og vere høyrings instans. Her vil kommunens
politikontakt vere det naturlege bindeleddet.

Det er opp til den enkelte kommune å sjølv bestemme kva for eit kommunalt organ som skal få
kompetanse til å vedta politivedtekter, sjå ot.prp. nr.22 (1994 - 1995) side 25 andre spalte.

Med omsyn til at ei politivedtekt er ei forskrift vil reglane i forval tningslova om sakshandsaming kome til
bruk. Når kommunestyret har vedteke forslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendast ut på høyring.
I forvaltningslova § 37 kjem det fram at:

« offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erver v, fag eller interessegrupper
som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning
til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trengs for å få
saken allsidig opply st, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. »

Dette inneber også at forskrifta skal gjerast kjent for innbyggjarane i kommunen, t.d. gjennom media.
Forslag til vedtekt bør også gjerast tilgjengelig for innbyggjarane i kommunen ved at den blir lagt ut på
nettsida til kommunen, kommunehuset, bibliotek e.l. der innbyggjarane har lett tilgang. Fristen for å
kome med fråsegn må setjast slik at dei vedtekta vedkjem får rimeleg tid til å uttale seg.
Høyringsutsegna skal i utgangspunktet vere skriftleg, jf. forvaltningslova § 37 femte ledd.

Når høyringsfristen er ute blir innspela behandla av kommunen. Etter dette vedtek kommune - eller
bystyret den endelege ordlyden til politivedtekta. I enkelte kommunar kan det gå fram andre
vedtaksrutinar, men dette er ik kje til hinder for eit tilsvarande samarbeid med politiet og ordinære
høyringsrutinar.

Oversending til Politidirektoratet
Kommunen eller bystyret sitt endelege vedtak om ny eller endra politivedtekt sendast deretter direkte til
Politidirektoratet for lega litetskontroll, stadfesting og kunngjering i Norsk Lovtidend. Det er ikkje lenger
eit krav at politivedtekta må sendast til Fylkesmannen. Når Politidirektoratet har stadfesta ei lokal
vedtekt, sendast ein kopi til Fylkesmannen til orientering.

Politivedt ekter omhandlar reguleringar som dannar delar av grunnlaget for utøvinga av polititenesta.
Vedtekta er difor ikkje gyldig før det er gjort ein legalitetskontroll av innhaldet. Politilova § 14 fyrste ledd
gjev Justis - og beredskapsdepartementet fullmakt til å delegere stadfesting av politivedtekter til anna
statleg organ. Slik stadfestingsmyndighet blei delegert til Politidirektoratet ved Justis - og
beredskapsdepartementets forskrift av 16. november 2000 nr. 1151, med ikraftsetjing 1. januar 2001.
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Ved o versending til Politidirektoratet skal følgjande dokument bli sendt:
- vedtekta som skal stadfestast
- ei utgreiing av sakshandsaminga kommunen har gjort av vedtekta
- ei oversikt over høyringsinstansar
- korleis vedtekta har vore gjort tilgjengeleg for innbyggja rane
- resultatet av høyringa og om det er gjort endringar som følgje av høyringa
- medverknaden frå politiet i arbeidet

Ved Politidirektoratets legalitetskontroll av politivedtekt, er det først og fremst snakk om redaksjonelle
eller språklege endringar. Innhaldet i politivedtekta kan ikkje endrast utan at spørsmålet først er
behandla på nytt i kommunen. Det vil då vere naudsynt å sende saka tilbake til kommunen for ny
behandling. Legalitetskontrollen kan likevel innebere at enkelte føresegner ikkje blir s tadfesta, t.d. på
grunn av at tilhøvet er regulert i anna lovgjeving eller at det ikkje er heimel for å regulere forholdet.

Ei ny politivedtekt vil tre i kraft ein månad etter at den er stadfesta av Politidirektoratet.

Klage
Klage over vedtaket frå politiet som er fatta med heimel i politivedtekt skal sendast til Politidirektoratet.
Dette gjeld likevel ikkje påbod frå politiet om å halde ved lag den alminnelege ro og orden, jf.
forvaltningslovforskrifta av 15. desember 2006 nr . 1456 § 30, eller avgjerder om påtalespørsmål.

Klage over vedtak frå kommunen jf. normalpolitivedtekta § 9 - 3 om kommunal handheving, skal sendast
til kommunen som har fatta vedtaket.

Eksisterande politivedtekter er framleis gjeldande inntil dei er erst atta av nye vedtekter såframt dei ikkje
strider mot føresegnene i politilova, jf. politilova § 31 andre ledd .
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KAPITTEL 1. ALLM ENNE FØRESEGNER

§ 1 - 1. Offentleg stad
Med offentlig stad er det meint gate, veg, fortau, sti, medrekna gang - og sykkelveg, park, torg e.l., plass,
bru, bryggje, kai, strand, anlegg eller anna stad der det er allmenn ferdsel eller som er bestemt for
allmenn ferdsle.

Merknad
Omgrepet offentleg stad har det same innhald som tidlegare, jf. straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 10 fyrst e ledd,
dvs. stad der folk flest ferdast. Som før har ein funne det praktisk å gjere ei opprekning av typiske stader som er
offentlege. I nokre kommunar kan det vere tenleg å ta med område som ikkje er nemnde her, medan t.d. kai eller
bryggje ikkje er aktu elt i andre kommunar.

§ 1 - 2. Ansvar og plikter for festar, brukar, leigar eller styrar av hus eller grunn
Dei plikter som er lagt på eigar av hus eller grunn, kviler også på den som festar, brukar, leigar eller
styrer eigendomen.

Merknad
Ein minner om at ein leigetakar som til dømes leiger ein del av eit større hus, ikkje er forplikta etter denne føresegna.
Føresegna tilsvara § 2 i tidlegare normalpolitivedtekter og inneberer ingen realitetsendring.

KAPITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLEG STAD

§ 2 - 1. Ro og orde n på offentleg stad
På eller like attmed ein offentlig stad må ingen vere med i oppløp, samanstimling, larm eller bråk som
forstyrrar den allmenne orden eller ferdsel.

Den som ferdast på eller like attmed offentleg stad pliktar å halde nattero mellom kl. 23.00 og 06.00.

Dersom mange menneske samlar seg ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalsstad,
haldeplass e.l., skal dei stå i kø og elles rette seg etter dei pålegg som politiet eller arrangøren gjev for å
halde ved lag den allmenne ord en eller regulere ferdsla.

Merknad
Føresegna er endra ved at det er lagt til eit nytt andre ledd. Føresegna er teke inn for å gje ei standardisert
formulering og plassering og er ofte stadfesta i fleire av vedtektene til kommunane. Føresegna er meint å vareta
omsynet til personar som bur nær musikk og feststøy. Det er inga hindring for at det kan søkjast til politiet om
dispensasjon dersom det skal arrangerast festivalar eller andre arrangement.

Føresegna supplerer straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 181, som rettar seg mot slagsmål, bråk eller anna utilbørleg
åtferd. Ei viss interesse har også forskrift om køyrande og gåande trafikk av 21. mars 1986 nr. 747 § 19 om særlege
føresegner for gåande.

§ 2 - 2. Køyring, camping mv i parkar, grøntareal, friområda o.l.
I offentlege parkar, grøntareal, friområde, på, ved eller under vegar eller plassar i tettbygd strøk er
telting, camping e.l. forbode, med mindre anna kjem fram av skiltinga på staden.

I offentlege parkar, grøntareal og friområde er det forbode å køyre og parkere motorkøyretøy, med
mindre noko anna går fram av skiltinga på staden.

Merknad
Stadig fleire kommunar har ynskt ei mogelegheit til å ta inn i politivedtekt ein åtgang for å handheve uynskt aktivitet
på offentlege stadar i tettbygd strøk. Heimelsgrunnlaget for å ta dette inn i politivedtekta er omsynet til ro og orden,
då dett e rettar seg både mot uynskte aktivitetar som camping, telting, o.l. i offentlege parkar, friområde osv. som vil
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avgrense moglegheita for allmenta til å nytte slike område, medrekna hindring av forsøpling og utryggleik. Vidare er
det grunngjeve i at motorf erdsel i slike område fører til unødvendig støy og belastning på områda.

Det er kommunen som gjennom skilting eller på anna måte har ansvaret for å regulere forhold rundt bruk og
aktivitetar på offentleg stad som parkar, friområde, plassar o.l. Føresegna gjer ingen endring i ansvaret til kommunen.
Ein del kommunar har ynskt at slik handheving kan gå inn i den lokale politivedtekta, men då politilova § 14 ikkje gir
heimel for at det i politivedtekt kan bli gitt pålegg om å innhente tillating frå anna myndigheit enn politiet, har ein i
staden teke inn føresegner som pålegg kommunen å skilte bruken av slike område. Regelen er ikkje meint å gjere
endringar i moglegheita kommunen har til å tildele køyretillating til personell som treng dette for å kunne utføre sine
arbeidsoppgåver eller å ta imot og innvilge søknadar frå personar om tillating til bruk eller ferdsle på slike område. Det
er ein føresetnad om at friområde som ligg til gru nn som allment tilgjengeleg for motorkøyretøy, blir skilta med
forbodsskilt dersom det ikkje skal vere tilgjengeleg å køyra eller parkere der.

§ 2 - 3. Framvising og andre publikumsretta aktivitetar
Den som på eller ut mot offentlig stad vil opptre eller utføre andre publikumsretta aktivitetar, må på
førehand gje melding til politiet, uavhengig av om aktivitetatne skjer ved bruk av høgtalar o.l.

Det same gjeld den som på eller i nærleiken av offentle g stad ynskjer å bruke gåande, køyrande eller
flygande reklame.

Merknad
Føresegna tek sikte på å fanga opp tilfelle som ikkje blir dekt av politilova § 14 nr. 3 og 4, jf. § 11, og er i sitt innhald
ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 4. Fø remålet med meldeplikta er behovet politiet har for å
oppretthalde ro og orden, samt sikre ferdsel og framkomelegheit på offentleg stad.

Pengeinnsamling vil inngå i fyrste ledd. Det er etter lovendringa i politilova § 14 fyrste ledd nr. 8 av 20. juni 20 14,
ikkje lenger åtgang til å regulere pengeinnsamling utover dette. Ein slik åtgang er no erstatta med åtgangen til å
regulere tigging. For ei nærmare skildring av skilnaden mellom pengeinnsamling og tigging, sjå merknaden til § 2 - 4.

Det kan ikkje setja st krav om å henta inn godkjenning frå kommune i politivedtekter, då det i politilova § 14 ikkje ligg
føre heimel for å hente inn løyve frå andre styresmakter enn politiet.

§ 2 - 4. Tigging
Tigging på offentleg stad eller frå hus til hus er forbode

eller

tigging på offentleg stad eller frå hus til hus, kan berre skje etter at det først er sendt melding til politiet
som kan setja vilkår om tid og stad for tigginga,

eller

tigging på offentleg stad eller frå hus til hus, kan berre skje etter at det først er s endt melding til politiet

Merknad
Føresegna gjev tre alternative ordlydar dersom kommunen ynskjer å regulere tigging i politivedtekt. Åtgangen til å
forby eller setje vilkår for tigging i politivedtekter, blei teke inn i politilova § 14 fyrste ledd nr. 8 ved lovendring av 20.
juni 2014 nr. 48. Vilkåra kan vere avgrensing i tid og stad, eventuelt meldeplikt til politiet.

I. Prop. 83 L (2013 - 2014) « Kapittel 8. Merknader til bestemmelsen » kjem det fram at:

« Begrepet tigging, omfatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg
selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø som mottakeren selv er en del av. Det
kan med andre ord ikke være for stor nærhet mellom innsamler og mottaker av pengene (eller en s ituasjon
hvor det er grunn til å tro at mottakeren indirekte vil tilgodese seg selv, sine nærmeste eller det miljøet
vedkommende er en del av). Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare
når det er registrert i innsamling sregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser som samler inn penger til
turer vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging i sin kommune.
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En kunstnerisk forestilling på offentlig sted som etterfølges av aktivt og pågående innsamlings virksomhet hvor
den enkelte tilskuer avkreves penger vil ofte måtte anses som tigging. På samme måte vil pågående salg av
relativt verdiløse gjenstander som ikke har noen tilknytning til noen alminnelig kommersiell virksomhet eller
et humanitært eller allm ennyttig formål eller lignende omfattes av tiggerbergrepet.

Politilova § 30 setter straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder for den som overtrer bestemmelser gitt i
medhold av § 14. Politidistriktene må ha retningslinjer om håndhevingspraksis for å sikre en lik
reaksjonspraksis. »

Ved regulering av tigging er det ein føresetnad om at vilkåra går fram av føresegna i den lokale politivedtekta.

§ 2 - 5. Farleg eller skremmande verksemd
På, ut over eller like attmed offentlig stad er det forbode:

1. å skyte med gevær eller anna skytevåpen, under dette paintball, softgun, boge, sprettert o.l.
2. å brenne av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff utan at politiet har gjeve løyve. Det er ikkje eit slikt

krav om løyve for godkjent fyrverkeri som skal nyttast i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1.
januar kl. 02.00.

3. å kaste eller sleppe stein, snøball eller anna som kan vere til skade eller ulempe for dei som ferdast
der.

Merknad
Med samtykke frå politiet kan kravet om å henta inn løyvet til politiet fråvikast i lokal politivedtekt når det gjeld
oppskyting av godkjent fyrverkeri på nyttårssafta. Føresegna er teke inn på bakgrunn av vedvarande praksis frå ei
rekke kommunar.

Bruk a v fyrverkeri i tett busetnad, nær tørr skog eller andre brannfarlege omgivnader er ikkje tillate utan at løyve frå
brannsjefen også ligg føre, jf. forskrift av 15. desember 2002 nr. 922 om handtering av eksplosjonsfarleg stoff § 2 - 10.
Utanfor slike område blir det lagt til grunn at det er tilstrekkeleg med løyvet frå politiet.

Lokal brannmyndigheit kan i alle tilfelle, gjennom eigne heimlar eller med heimel i eige lovverk, leggja ned forbod om
bruk av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff. Det blir vist til at bruk av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff i alle
tilfelle må skje innanfor ramma av brann - og eksplosjonsvernlova av 14. juni 2002 nr. 20.

Tidlegare andre ledd i normalpolitivedtekt av 1996 om å bere våpen på offentleg stad er teken ut, då ti lhøvet blir
regulert av strl. (straffelova 20. mai 2005 nr. 28) § 189.

KAPITTEL 3. SIKRING AV FERDSLA

§ 3 - 1. Hindringar
På eller ut over offentleg stad er det forbode å plassere eller montere noko som kan vere til hinder eller
ulempe for ferdsla eller so m hindrar fri sikt til trafikkskilt o.l.

Markiser eller anna som henger utover fortau, skal på det lågaste vere minst 2,5 meter over bakken.

Merknad
Veglova (21. juni 1963 nr. 23) §§ 30 , 31 og 33 har føresegner om plassering av byggverk, innretningar, reklameskilt
o.l., og reglar om fjerning av busker og vegetasjon langs offentlege vegar. Plan - og bygningslova (27. juni 2008 nr.
71) § 30 - 3 regulerer åtgangen til skilt - og reklameinnretni ngar, i det vesentlege basert på omsyn av estetisk karakter.
Det kan vere behov for å supplere føresegnene slik at det blir lagt til rette for ein raskare reaksjon, då behandlingstida
for fjerning av ulovlege oppsette skilt etter plan - og bygningslova § 32 - 7 eller tvangsfullbyrdelseslova (26. juni 1992
nr. 86) kan vere lang. Dette gjeld særleg der framkomelegheiten eller sikta er hindra eller der skiltet representerer ein
fare for skade på person eller eigedom.

Grensa for høgda er ikkje absolutt og kan ti lpassast lokale tilhøve og har samanheng med at det er tillate å sykla på
fortau.
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Endring av føresegna er av språkleg karakter og inneberer ingen realitetsendring av tidlegare normalpolitivedtekt § 6.

§ 3 - 2. Dyr
Det er forbode å la husdyr gå laus på eller ved offentleg stad utan forsvarleg tilsyn.

Merknad
Føresegna supplerer beitelova (16. juni 1961 nr. 12) § 6 som set forbod mot å la husdyr gå laus på områder dei ikkje
har åtgang til. Lova kan likevel ikkje tolkast som eit forbod mot å la husdyr opphalda seg på offentleg stad, slik at det
er behov for å be halde føresegna i den nye normalpolitivedtekta. Kommunane bør likevel vurdere føresegna nærmare,
m.a. kan det vere grunn til å la den gjelde i bestemte strøk. Framleis møter ein husdyr ved eller på offentleg veg e.l.
fleire stader. Vidare blir det vist til veglova ( 21. juni 1963 nr. 23 ) §§ 44 og 48 om gjerde mot offentleg veg og grind
eller ferist på offentleg veg.

Regulering av tilhøve knytt til hundehald må gjerast i medhald av h undelova (4. juli 2003 nr. 74) og kan såleis ikkje
regulerast i lokal politivedtekt. Ei slik regulering må bli gitt i kommunal forskrift om hundehald. Tidlegare føresegner i
normalpolitivedtekt om farlige hundar, bandtvang, sal og avliving blei den 31. des ember 2003 oppheva i den enkelte
kommune si politivedtekt som følgje av ny hundelov (4. juli 2003 nr. 74). Sjå hundelova § 32 jf. politilova(4. august
1995 nr. 53) § 14, fyrste ledd nr. 1, andre punktum.

Det er ikkje heimel til å stadfesta pålegg om å fje rna dyreekskrement, sjå merknad til § 5 - 1.
Andre ledd om sirkusdyr eller ville dyr er ikkje vidareført då den ikkje lenger blir sett på som relevant.

§ 3 - 3. Aktivitetar
Politiet kan forby kvar einaste form for sport, leik eller spel på bestemt offentleg stad når dette er
påkravd av omsyn til ferdsla eller den alminnelege orden.

Merknad
Eit slikt føresegn kan delvis gå inn under ramma til vegtrafikklova (18. juni 1965), men praktiske grunnar og omsynet
til den alminnelege handhevinga av orden tilseier at politiet bør ha kompetanse til å gje slike føresegner, forankra i
reint lokale tilhøve.

Vidare blir det vist til friluftslova (28. juni 1957 nr. 16), særleg § 2 om den frie ferdsleretten i utmark og dei
avgrensingane som kan påleggjast av grunneigar og k ommunen.

At eit forbod gjeld på bestemt offentleg stad betyr at forbodet ikkje skal bli gitt generelt, men at det må gjerast ei
konkret vurdering av tilhøvet på den enkelte stad. Det er ikkje heimel i politivedtekt for å leggja ned generelle forbod
mot ne mnde aktivitetar på offentleg stad.

Føresegna er i det vesentlege ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 7. Andre ledd har blitt teke ut då
aktivitetane blir dekt av fyrste ledd.

§ 3 - 4. Ferdsel på islagt vatn eller sjø
Politiet kan av tryggleiksgrunnar forby eller gje regulerande føresegner for ferdsla på islagt vatn eller sjø.

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 14.

§ 3 - 5. Sperring av offentleg stad
Krev byggjearbeid e.l. at fortau, gate, veg eller et anna offentleg stad blir heilt eller delvis sperra for eit
avgrensa tidsrom, lyt ein på førehand søkje løyve frå politiet, som kan setje nærare vilkår.

Merknad
Føresegna har ny overskrift og er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 8 .
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§ 3 - 6. Byggjeverksemd mv.
Reising, riving eller reparasjon av bygning, graving eller anna arbeid på eller ut mot offentleg stad der
det kan bli fare for ferdsla, skal på førehand meldast til politiet. Politiet kan fastsette korleis
arbeidsstaden skal sperrast og krevje andre tryggleikstiltak til vern for publikum.

Merknad
Krav om sikringstiltak er heimla i plan - og bygningslova (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2, men føresegna inneheld ikkje
pålegg om meldeplikt til politiet. Veglova ( 21. juni 1963 nr. 23 ) § 57 forbyr graving, sprenging, trehogst og andre
inngrep på offentleg veg eller innretning som høyrer til offentleg veg.

Føresegna har ny overskrift med oppdaterte lovtilvisin gar og er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 10.

§ 3 - 7. Sprengingsarbeid
Sprenging på eller like attmed offentleg stad skal på førehand meldast til politiet, som kan påby særlege
tryggleikstiltak.

Merknad
Den som skal bruka eksplosjonsfarleg stoff må ha sertifikat eller godkjenning ut frå forskrift av 26. juni 2002 nr. 922
om eksplosjonsfarleg stoff § 10 - 1, jf. brann - og eksplosjonslova (14. juni 2002 nr. 20).

Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 9 .

§ 3 - 8. Vedlikehald av bygning mv.
Ved vedlikehald av bygningar mv. på eller ut mot offentleg stad pliktar den ansvarlege for arbeidet med
ein gong å setje opp avvisarar som gjer det tydeleg at det er farleg eller til ulempe å ferdast der.

Merknad
Plan - og bygningslova (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2 inneheld naudsynte tryggleikskrav ved bygningsmessige arbeider
generelt, medan § 28 - 5 gjeld sikringstiltak på areal som det ikkje er bygd på. Oppheising og nedfiring av varer og
gjenstandar er ikkje nemnt i samband med bygningsarbeid. I den utstrekking det blir nytta arbeidstakarar, vil
arbeidsmiljølova (17. juni 2005 nr. 62), særleg kapittel 4, koma til bruk.

Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 11.

§ 3 - 9. Fare for ras frå tak
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned frå hustak mot offentleg stad, skal eigaren straks setje opp
avvisarar som gjer det tydeleg at ferdsla er forbunde med fare eller ulempe, og snarast syte for at taket
blir rydda.

Merknad
Det er sett på som naudsynt at huseigar har ei slik plikt, då han er den nærmaste til å forhindra snøras e.l. som kan
forårsake skade. Det blir vist til Høgsteretts avgjerd frå 1959 (Rt - 1959 - 578), der ein huseigar blei dømd for brot på
Oslo kommunes politi vedtekt § 25 om oppsetting av avvisarar mot snøras.

Kommunen kan, dersom den finn det påkravd, setje ein frist for når taket skal vere rydda. Ein slik regel har blant anna
vore stadfesta i politivedtekt for Oslo, Tromsø og Kristiansund: «Avvisere skal fj ernes senest etter 7 dager med mindre
eieren kan dokumentere lenger ventetid på rekvirert bistand til takrydding».

Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 12.

§ 3 - 10. Fjerning av sperrar
Avsperringar, avvisarar og liknande innretningar blir fjerna når det arbeid som er nemnt i §§ 3 - 6, 3 - 7 og
3 - 8 er utført, eller faren eller ulempa som er nemnt i § 3 - 9 ikkje lenger er til stades.
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Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 13.

KAPITTEL 4. REINH ALD PÅ OFFENTLEG STA D

§ 4 - 1. Reingjering av lys - og luftegraver
Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar å sørgje for reingjering av lys - og luftegraver som er i
beinveges nærleik til eigedomen.

Reinhaldet skal gjerast slik at det blir til minst mogleg ulempe.

Kloakksluk må ved reinhald ikkje tilføras oppsop e.l.

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 15, forutan dei plikter som krev dokumentert lokal
sedvane. Desse er no samla i normalpolitivedtekt§ 4 - 4.

§ 4 - 2. Rydding av snø etter ras frå tak
Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar etter ras frå tak å rydde fortauet utanfor eigedomen
for snø og is.

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 16, forutan dei plikter som krev dokumentert lokal
sedvane. Desse er no samla i normalpolitivedtekt § 4 - 4.

§ 4 - 3. Avlaup for vatn
Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad skal sørgje for at avlaup for vatn i fortau, rennestein, grøft
e.l. blir haldt open .

§ 4 - 4. Plikta eigaren har i samsvar med lokalt etablert sedvane til reinhald m.m. av
fortau (må gå ut frå lokal sedvane)
Eigar av hus eller grunn, jf. § 1 - 2, mot offentleg stad pliktar å:
1. sørgje for reinhald av fortau og rennestein
2. rydde fortauet for snø etter snøfall
3. strø fortau når det er glatt

Føresegna gjeld berre fortau i beinveges nærleik til eigedomen.

Merknad
Føresegna er ny og gjeld berre dei plikter som kan påleggj ast på grunnlag av ei allereie etablert lokal sedvane. Det er
meint å synleggjere at kommunen ikkje kan ta inn føresegna i si politivedtekt utan at slik sedvane er dokumentert.

Kommunen må dokumentere ovanfor Politidirektoratet at det fins ein lokal sedv ane for den enkelte plikta som ein
ynskjer stadfesta, jf. politilova § 14 nr. 2. For kommunar som har ei lokalt etablert sedvane, vil plikta og avgrensinga
av området der plikta gjeld, som regel kome fram av gjeldande politivedtekt for kommunen. Det er ikk je anledning til
å utvide verkeområdet til plikta.
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KAPITTEL 5. HINDRE F ORSØPLING OG TILGRIS ING

§ 5 - 1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i beinveges nærleik til offentleg stad er det forbode:

1. å kaste avfall, under dette glas, flasker, spikar, papir, tyggjegummi og tobakksprodukt

2. å grise til med måling, tusj, sprayprodukt e.l. på overflate mot offentleg stad, under dette på eller
ved bygning, gate, veg, park, anlegg, innretningar og transportmiddel

3. å henge opp kunngjeringar, plakatar e .l., utan tillating frå politiet. Dette gjeld ikkje oppslag på tavler
e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eigedom om forhold som berre
vedkjem eigendomen eller næringsverksemd til dei som disponerer eigedomen.

Det er forbode å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovleg sett opp.

Oppslag skal fjernast når dei er forelda.

4. å urinere utandørs i tettbygd strøk eller på stader der det kan verke sjenerande på andre.

Merknad
Veglova (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3 set forbod mot t.d. å kaste søppel på og ved offentleg veg. Vidare inneheld
forureiningslova ( 13. mars 1981 nr. 6 ) § 28 eit totalforbod mot å tømme, leggje frå seg, oppbevare eller transportere
avfall på slik måte at det kan verke skjemmande eller vere til skade eller ulempe for miljøet. Politivedtektene bør
kunne innehalde praktisk viktige reglar med sikte på å oppretthalde eit godt lokalmiljø. Politivedtektene bør til dømes
kunne forby flaskeknusing og plakatar utan at det er naudsynt å gå inn på forholdet til annan lovgjeving.

Bakgrunnen for nr. 2 er omfattande tilgrising i form av «tagging», skjemmande plakatklistring o.l., som folk på visse
stader dagleg blir utsett for.

Føresegner om fjerning av hundeekskrement må regulerast i medhal d av hundelova (4. juli 2003 nr. 74) og kan såleis
ikkje bli teke inn i lokal politivedtekt. Ei slik regulering må bli gitt i kommunal forskrift om hundehald.

§ 5 - 2. Rydding ved kiosksal, arrangement o.l.
Den som driv med sal frå kiosk, uteservering, gatesal eller anna liknande næringsverksemd på eller ut
mot offentleg stad, skal sørgje for at området ikkje blir skjemt eller skitna til av verksemda, og pliktar å
sørgje for at det blir satt opp tilstrekkeleg tal med korger for avfall. Rett etter stengje tid pliktar
verksemda å rydde området og fjerne avfall som skyldast aktivitetar frå verksemda.

Den som arrangerer tilstelling på offentleg stad, skal sørgje for at papir og anna avfall blir fjerna etter
arrangementet.

Merknad
Fullmaktsregelen i politilov § 14 byggjer m.a. på at politivedtektene ikkje bør regulere tilhøve som er uttømmande
regulert i eller i medhald av annan lovgjeving, eller der andre styresmakter har overteke det faglege ansvar. Praksis
har likevel ikkje vore heilt konsekvent.

Det finst i dag føresegner i fleire lover som set forbod mot ulike typar av forsøpling og tilgrising, m.a. i
forureiningslova (13. mars 1981 nr. 6) § 28 og veglova (21. juni 1963 nr. 2 3) § 57 nr. 3. Desse spreidde føresegnene
er primært knytt til visse føremål, og ein har kome til at politivedtektene bør kunne innehalde ein særskilt heimel for å
kunne gje praktisk viktige reglar med sikte på å sikre eit godt lokalmiljø, utan at det er n audsynt å gå inn på tilhøvet
til anna lovgjeving.

Innhaldet er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 20. Føresegna har ny tittel og det er tilført ei setning i
fyrste ledd om rydding etter verksemdas stengjetid. Føresegna gjeld òg omreisande verksemd.
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KAPITTEL 6. OFFENTLE GE ANLEGG

§ 6 - 1. Kyrkjegard og gravplass
På kyrkjegard og gravplass er det forbode å sykle, ake, drive sport, leik eller anna som ikkje sømer seg
der.

Det er forbode å trengje seg inn på kyrkjegard når den er stengd for besø k.

Merknad
Tredje ledd om laus hund på kyrkjegard er tatt ut, då det ikkje lenger er heimel i politilova § 14 for å regulere tilhøve
knytt til hund og hundehald i politivedtekta.
Åtferd på gravplass er òg regulert i forskrift til lov om gravplassar, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16.
Straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 268 vil under visse omstende kunne brukast mot personar som treng seg inn på
kyrkjegard eller gravplass.

KAPITTEL 7. ARRANGEM ENT PÅ OFFENTLEG STA D

§ 7 - 1. Søknadsplikt for arrangement på offentleg stad
Den som på offentleg stad vil lage til arrangement som hovudsakleg er av underhaldande, kunstnarisk,
selskapeleg eller kommersielt slag, òg som har ein storleik som vil føre til behov for omfattande
reguleringar av ferdsla el ler vakthald, må søkje om dette innan ein frist som politiet set.

Politilova § 11 gjeld tilsvarande.

Merknad
Åtgang til demonstrasjonar, opptog, møter, stand e.l. er regulert i politilova § 11. Dette er arrangement som fell inn
under åtgangen til ytringsfridomen og som i sin heilskap fell utanfor rammene av politilova § 14. Det ligg difor ikkje
føre heimel for å regulere slike arrangement i lokal politivedtekt.

§ 7 - 2. Meldeplikt for allment tilgjengelege arrangement
Den som vil halde eit arrange ment som er allment tilgjengeleg, må i god tid forut for arrangementet
sende melding til politiet, når arrangementets art eller storleik gjer det sannsynleg at politioppsyn blir
naudsynt av omsyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjeld og så når arrangementet ikkje
skjer på offentleg stad.

Meldeplikta gjeld òg samankomst eller tilstelling som hovudsakleg er av selskapeleg eller underhaldande
art for medlem av ei foreining e.l. samanslutning.

Polit ilova § 11 gjeld tilsvarande.

Merknad
Sjå merknad til § 7 - 1.

Føresegnene gjeld arrangement og samankomstar, og blir sett på som eit tillegg til politilova § 11 (arrangement på
offentleg stad mv.). Meldeplikta kan ved kommunal politivedtekt utvidast til også å omfatte arrangement med allment
tilgjenge på privat område eller tilsvarande, når vilkåra i lova elles er til stades.

Meldinga skal til vanleg vere skriftleg og leverast i god tid på førehand og innehalde opplysningar om føremålet med
arrangementet, omfanget, den ansvarlege arrangør, ti dspunkt, avviklingsstaden, avviklingstidspunkt og dei
ordenstiltak arrangøren vil setje i verk, t.d. oppretting av ordensvern, jf. politilova § 11, andre ledd.

Når det gjeld større arrangement, slik som sportsstemner, større konsertar, festivalar, messer, karneval o.l., kan
kommunen fastsetje at søknadsplikta skal oppretthaldast , med føresetnad om at vilkåra etter politilova § 14 nr. 4 ligg
føre.
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§ 7 - 3. Offentleg arrangement so m barn har tilgang til
Barn under 15 år har ikkje åtgang til offentleg allment tilgjengeleg tilstelling utan at dei er i følgje med
foreldre eller andre føresette.

Politiet kan gje dispensasjon ved tilstellingar som arrangeras spesielt for barn og unge un der 18 år.

Merknad
Føresegna er flytta frå tidlegare normalpolitivedtekt kapittel IX om barn (§ 28).

Aldersgrensa blei satt for å harmonisere med aldersgrensa i politilova § 13, jf. ot.prp. nr. 22 (1994 - 1995). Ein
føresetnad for endring av aldersgrensa er at det skjer ei lovendring i politilova.

Føremålet med føresegna er omsynet til varetaking av barn under 15 år ved arrangement som er opne for alle
aldersgrupper. Medan politilova § 13 skal vareta barn på offentleg stad etter kl. 22.00, blir åtgangen til arrangement
for barn her regulert utan ei tidsavgrensing.

Det blir vist til alkohollovgivinga når d et kjem til arrangement med alkoholservering.

KAPITTEL 8. PANTELÅN ARVERKSEM D

§ 8 - 1. Pantelånarverksemd
Den som har fått løyve til å drive pantelånarverksemd skal føre protokoll, autorisert av politiet, over alle
lån og kjøp. Politiet kan setja nærare vilkår for verksemda.

Merknad
Politiets kontroll med pantelånarverksemd går fram av politilova § 14 fyrste ledd nr. 7. Føresegna var ikkje tatt inn i
normalpolitivedtekta av 1996, då det blei anteke at pantelånarverksemd gjekk inn under lov om finansierin gsverksemd
av 10. juni 1988 (oppheva i lov av 22. desember 1999 nr. 105). I likskap med brukthandlarar søkjas pantelånarar
utnytta til omsetjing av tjuvegods. For å motverke dette, blir det stilt krav om at pantelånarar fører protokoll over det
gods dei te k inn og at politiet kan utføre rutinemessig kontroll med protokollane og gjenstandane. Det går fram av
førearbeida til politilova, ot.prp. nr.22 (1994 - 1995) at politilova § 14 nr. 7 tek sikte på å bevare ein lovheimla åtgang
til å gi forskrift for kontrol l med pantelånarar av liknande innhald som forskrift etter handelslova (no brukthandellova).

KAPITTEL 9. YMSE FØR ESEGNER

§ 9 - 1. Forsøming av plikt
Forsømer nokon å utføre det vedkomande har plikt til etter vedtektene eller etter pålegg gjeve med
heimel i denne, kan politiet la det utførast på vedkomandes kostnad.

§ 9 - 2. Straff
Brot på føresegner gjevne i vedtekta eller pålegg gitt i medhald av vedtekta, straffast etter politilova § 30
nr. 4, om ikkje tilhøvet kjem inn under eit strengare straffepåbod.

§ 9 - 3. Kommunal handheving
Kommunen kan handheve følgjande føresegner tatt inn i normalpolitivedtekta:

§ 3 - 1 Hindringar (kommunal handheving etter denne paragraf er avgrensa til gjenstandar e.l. på eller
utover fortau.

§ 3 - 9 Fare for ras frå tak
§ 3 - 10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
§ 4 - 1 Reingjering av lys - og luftegraver
§ 4 - 2 Rydding av snø etter ras frå tak
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§ 4 - 3 Avlaup for vatn
§ 4 - 4 Plikta eigaren har til reinhald m.m. av fortau (må gå ut frå lokal sedvane)
§ 5 - 1 Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5 - 2 Rydding ved kiosksal, arrangement o.l.

Kan handhevas av ( ) kommune med heimel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal
handheving av politivedtekter, jf. politilova § 14 tredje ledd. ( ) kommune kan ved brot på desse
føresegnene også ilegga gebyr for brotet.

Merknad
Føresegna krev at kommunal handheving er teke avgjersle om av kommunen i samråd med politiet.

Ved lovendring av 19. juni 2010 fekk politilova § 14 eit nytt tredje ledd, som gir kommunen tilgang til å ta inn eit
føresegn om at kommunen kan handheve nærmare bestemte føresegner i politivedtekta – kommunal handheving.
Nærmare føresegner går fram av forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal handheving av vedtekter. Klage over
gebyr frå kommunen f or brot på føresegn nemnt i denne paragraf, blir sendt til kommunen, jf. forskrift om kommunal
handheving av politivedtekt § 8.

Åtgangen kommunen har til å handheve brot på angitt føresegner i politivedtekta, kjem i tillegg til
handhevingsmyndigheita til politiet. Det blir understreka at den som bryt desse føresegnene, ikkje risikerer
dobbeltstraff. Dette inneber at dersom politiet har gitt vedkomande eit førelegg, kan ikkje kommunen gje same person
gebyr for same brot, og omvendt.

§ 9 - 4. Iverksetjing
De nne vedtekt trer i kraft 1 månad etter at den er stadfesta av Politidirektoratet.

Frå same tid opphevast forskrift av (dd - mm - åå) nr. ( ) om politivedtekt for ( ) kommune, (fylke) .
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Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 
§ 1-1.Offentlig sted 

Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l., 

plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller 

bestemt for alminnelig ferdsel. 

§ 1-2.Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn 

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller 

bestyrer eiendommen. 

Kapittel 2. Orden på offentlig sted 
§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted 

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy 

eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. 

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 

mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. 

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, 

holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller 

arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen. 

§ 2-2.Kjøring, camping mv. i parker, grøntarealer, friområder o.l. 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd 

strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 
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I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 

motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.  

§ 2-3.Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter 

Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede 

aktiviteter, må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved 

bruk av høyttaler o.l. 

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av 

gående, kjørende eller flygende reklame. 

§ 2-4.Tigging 

Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til 

politiet. 

§ 2-5.Farlig eller skremmende virksomhet 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, 

sprettert o.l. 

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik 

tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. 

desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00. 

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for 

dem som ferdes der. 

Kapittel 3. Sikring av ferdselen 
§ 3-1.Hindringer 

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til 

hinder eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l. 

Markiser eller annet som henger ut over fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter 

over bakken. 

§ 3-2.Dyr 

Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. 

§ 3-3.Aktiviteter 

Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er 

påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden. 

§ 3-4.Ferdsel på islagt vann eller sjø 

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på 

islagt vann eller sjø. 

§ 3-5.Avsperring av offentlig sted 
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Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted 

blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse 

fra politiet, som kan fastsette nærmere vilkår. 

§ 3-6.Byggevirksomhet mv. 

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot 

offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet 

kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak 

til vern for publikum. 

§ 3-7.Sprengningsarbeid 

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til 

politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak. 

§ 3-8.Vedlikehold av bygning mv. 

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for 

arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med 

fare eller ulempe. 

§ 3-9.Fare for takras 

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks 

sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og 

snarest sørge for at taket blir ryddet. 

§ 3-10.Fjerning av sperrer 

Avsperringer, avvisere o.l. innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i § 3-6, § 3-7 og § 

3-8 er utført, eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede. 

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted 
§ 4-1.Rengjøring av lys- og luftegraver 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å rengjøre lys- og luftegraver i umiddelbar 

tilknytning til eiendommen. 

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. 

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l. 

§ 4-2.Rydding av snø etter takras 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor 

eiendommen for snø og is. Plikten omfatter ikke snø som kommunen har brøytet inn på 

fortau. 

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke flyttes ut i kjørebanen. 

§ 4-3.Vannavløp 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vegsluk og vannavløp i fortau, 

rennestein, grøft e.l. holdes åpne. Vegsluk skal kun benyttes til drenering av vann og må ved 

renhold ikke tilføres oppsop e.l. 
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Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising 
§ 5-1.Hindre forsøpling og tilgrising 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, plast, metall, tyggegummi og 

tobakksprodukter. 

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig 

sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og 

transportmidler. 

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l., uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke 

oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på 

eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten 

til dem som disponerer eiendommen. 

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. 

Oppslag skal fjernes når de er foreldet. 

4. å urinere utendørs i tettbygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på 

andre. 

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. 

Oppslag skal fjernes når de er foreldet. 

§ 5-2.Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet 

på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av 

virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. 

Etter stengetid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som 

skyldes virksomhetens aktivitet. 

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir 

fjernet etter arrangementet. 

Kapittel 6. Offentlige anlegg 
§ 6-1.Kirkegård og gravplass 

På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke 

sømmer seg der. 

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk. 

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted 
§ 7-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted 

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av 

underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang 

som vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette 

innen en frist som politiet setter. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer 



5 
 

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for 

arrangementer sende melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at 

politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder 

også når arrangementet ikke skjer på offentlig sted. 

Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller 

underholdende art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-3.Barns tilgang til offentlig arrangement 

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten ifølge med 

foreldre eller andre foresatte. 

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 

18 år. 

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet 
§ 8-1.Pantelånervirksomhet 

Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av 

politiet, over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten. 

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser 
§ 9-1.Pliktforsømmelse 

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med 

hjemmel i denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning. 

§ 9-2.Straff 

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven 

§ 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. 

§ 9-3.Kommunal håndhevelse 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten: 

§ 3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander 

 e.l. på eller utover fortau) 

§ 3-9 Fare for takras 

§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver 

§ 4-2 Rydding av snø etter takras 

§ 4-3  Vannavløp 

§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising 

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 
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Kan håndheves av Frøya kommune med hjemmel i forskrift 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal 

håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Frøya kommune kan ved overtredelse 

av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr. 

§ 9-4.Ikrafttreden 

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Tina Eltervåg Arkiv: PLAN 1620201703  

Arkivsaksnr.: 17/1406    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN RÅDHUSTOPPEN - GNR 21 BNR 

378 - 385  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

reguleringsplan for Rådhustoppen (planid: 1620201703) som vist på planbestemmelser og 

plankart datert 05.06.19 og planbeskrivelse datert 08.11.18.  

 

2. Deler av detaljreguleringsplan for Sistranda, sentrum sør (1620200705), vedtatt 25.09.07, 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.  

 

 

Vedlegg: 

1. Plankart, datert 08.11.18 

2. Planbestemmelser, datert  

3. Planbeskrivelse, datert 08.11.18 

4. ROS-analyse, datert 08.11.18 

5. Samlet sol-skygge analyse, datert 26.09.18 

6. Situasjonsplan og terrengsnitt 

7. Plan sokkel 

8. Sammendrag innkomne merknader med kommentar 

9. Innkomne merknader  

Saksopplysninger:   

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Rådhustoppen er mottatt fra ON arkitekter og ingeniører AS, på 

vegne av Utvær AS. Planforslaget berører eiendommene: 21/378, 21/49, 21/234 og 21/292.  

Hensikt med regulering 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for bygging av et kombinert bolig- og forretningsbygg på 

tomten bak Stjernesenteret. Med tanke på tomtens sentrale beliggenhet er det ønske om å få til en høy 

utnyttelse, utnyttelse av eksisterende infrastruktur og en klimavennlig utbygging som genererer lite 

transport.  



Det nye bygget er planlagt med parkering og næringslokaler i sokkel, mens det over sokkeletasjen er 

planlagt to adskilte boligblokker, begge i 4 etasjer. Øverste etasje vil være inntrukket. Mellom og rundt 

blokkene er det satt av store arealer til lek og uteopphold. I tillegg skal noe areal brukes til 

gjesteparkering, sykkelparkering, renovasjonsanlegg mm.  

Forhold til overordnete planer 

Framlagte planforslag er basert på forrige kommunedelplan for Sistranda (1620200903). Planforslaget 

tok derfor utgangspunkt i de planbestemmelsene som da var gjeldende. Planforslaget brøt med 

kommunedelplan for Sistranda (1620200903) på høyder og parkering.  

I henhold til ny kommunedelplan for Sistranda (1620201508) pkt. 1.2, gjelder kommunedelplanen for 

Sistranda foran tidligere vedtatte planer når plankart og bestemmelser ikke samsvarer med 

kommunedelplanen. I henhold til punkt. 1.15 i kommunedelplanen for Sistranda (1620201508) skal 

gesimshøyde/mønehøyde ikke overstige 16 m over gjennomsnittlig planert terreng for områder avsatt til 

kombinert formål forretning/kontor (F1 til F2) og forretning/bolig/offentlige formål i reguleringsplanen 

for Sistranda – sentrum sør (1620200705). Da planområdet for Rådhustoppen er regulert til 

forretning/bolig/offentlige formål, ligger reguleringsplanen nå innenfor gjeldende kommundelplan når 

det gjelder høyde.  

Det foreslås en lavere parkeringsdekning enn hva som er angitt i kommuenplanens arealdel 

(1620200803) pkt. 3.5. Det legges opp til 1.5 parkeringsplasser per boenhet i planforslaget, der kravet 

er 2 i kommuneplanen. Deretter er kravet 2 plasser per 100 m2 i planforslaget for lager og forretning, 

hvorav kommuneplan angir henholdsvis 0,5 og 1,5-3 plasser per 100 m2. 

Førstegangsbehandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet i Hovedutvalg for forvaltning den 14.02.2019, sak 20/19. 

Hovedutvalg for forvaltning vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn i perioden 19.02.2019 – 05.04.2019.  

Følgende skulle avklares før sluttbehandling:  

a) Plankart skal detaljeres i større grad for å vise hvor bygningskropper skal oppføres, i henhold 

til skisser 

b) Avkjørsel ut mot Sørveien må utbedres for å sikre trafikksikkerhet og gi et oversiktlig 

trafikkbilde for utrykningskjøretøy, kjørende og myke trafikanter til Kysthaven. Det må 

utføres konkrete utbedringstiltak eller vurderes om all trafikk til parkeringskjeller skal gå 

gjennom Rådhusgata. 

Innsigelser  

Det er ikke fremsatt innsigelser til planforslaget for Rådhustoppen (162020170).  

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 19.02.2019 – 05.04.2019. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 6 

uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Merknadene er referert i tabell 1.   

 

 

 

 

 

Tabell 1: Innkomne merknader til høring og offentlig ettersyn i perioden 19.02.19 – 05.04.19 samt 

Rådmannens kommentar til merknadene.  

Merknad Rådmannens kommentar 



Fylkesmannen i Trøndelag (Datert 29.03.2019) 

 

Overordnede føringer  

1. Det er i både plankart og i bestemmelsene § 4.1 b) utnytting angitt: Minimum grad av 

utnyttelse 100% BRA, maksimum 200% BRA. Fylkesmannen er generelt opptatt av intensiv 

arealbruk med en høy grad av utnyttelse. Vi gjør likevel oppmerksom på at % BRA iht. TEK 

17 § 5-5 angir forholdet mellom bruksareal etter § 5-4 og tomtearealet. Prosent bruksareal 

fastsetter forholdet mellom bebygd og ubebygd del av tomta. Slik bestemmelsen da er utformet 

skal minimum 100 % og maksimum 200% av tomta inngå i bruksarealet, hvilket neppe er 

intensjonen. Se for øvrig veiledning til TEK 17 kap. 2 om grad av utnytting. 

 

Felles vurdering Landbruk og Klima og miljø 

2. Det er godt i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging (SPR-BATP) at denne sentrumsnære tomta gis en høg utnytting, samt at 

området planlegges med et urbant preg. Det legges til rette for en høy arealutnytting i 

planområdet, med ca 40 boenheter innenfor området. En effektiv arealbruk i sentrum vil bidra 

til å redusere presset på omkringliggende jordbruksområder i et langsiktig perspektiv. I 

forslaget til reguleringsbestemmelser er det kun gitt bestemmelser om min og maks % BRA. 

For også å sikre en høg utnytting i form av antall boenheter innenfor planområdet, gir vi et 

faglig råd om at reguleringsbestemmelsene også suppleres med dette. Minimum antall 

boenheter må ligge tett opp til maks antall boenheter. 

 

Helse og omsorg 

3. Uteoppholdsarealet er et viktig element i bokvaliteten både med tanke på fysisk aktivitet og 

sosialt samvær. Av plankartet går det ikke fram hvor det felles uteoppholdsarealet med 

lekeplass eller bebyggelsen skal plasseres. Det foreligger illustrasjoner som skisserer mulig 

plassering. Dette gir liten forutsigbarhet. Det framgår av bestemmelsene at det skal foreligge 

en godkjent utomhusplan før igangsettelse. Med tanke på endelig plassering av felles 

uteoppholdsareal må det legges vekt på solforhold, tilgjengelighet, utforming og tilrettelegging 

for alle aldersgrupper. Kant- og restareal bør unngås da dette ikke vil være egnet som 

uteoppholdsareal. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

4. Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

For også å sikre en høg utnytting i form av antall boenheter innenfor planområdet, gir vi et 

faglig råd om at reguleringsbestemmelsene også suppleres med minimum antall boenheter. 

Dette må ligge tett opp til maks antall boenheter. 

 

 

 

 

1. Planbestemmelsene 

endres slik at det kun er 

angitt maks 200% BRA.  

 

2. Det vil bli lagt inn 

minimum antall boenheter i 

bestemmelsene som skal 

ligge tett opp til maks antall 

boenheter.  

 

3. Det er gitt i 

bestemmelsene § 7.1 at før 

igangsettelsestillatelse kan 

gis, skal utomhusplanen 

være godkjent. Det er 

beskrevet i 

planbestemmelsene § 4.1 at 

etasjene over sokkeletasjen 

skal benyttes til boligformål, 

adskilt som to blokker med 

lek- og uteoppholdsarealer 

imellom. Dette er illustrert 

på utomhusplanen som 

følger planforslaget.  

 

4. Innarbeides i 

bestemmelsene  

Trøndelag Fylkeskommune (Datert 27.02.2019) 

Prosjektet er bearbeidet og endret vesentlig etter det som gikk ut i oppstartsvarselet. Byggene 

er endret for å gi godt med luft imellom, og ivareta siktlinjer for bakenforliggende bebyggelse. 

 

Trøndelag fylkeskommune har ingen avgjørende merknader til planen.  

 

Vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk fredete 

kulturminner. Minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 

Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 

kulturminne), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. 

 

 

 

Ok, ingen merknader 

Kommunalt brukerråd (Datert 01.04.2019) 

Brukerrådet vil påpeke at hensynet til universell utforming må følges både i bygninger og 

uteområdet. 

 

Brukerrådet vil be om å bli informert om tegninger og planer for tiltaket gjennom hele 

prosessen. 

 

Både uteområdet og 

bygninger vil bli universelt 

utformet. 

Rune Midtsian, Skagan AS (datert 20.02.2019) 

Frøya kommune v/ kommunestyret vedtok 27.09.18 ny Kommundelplan for Sistranda gjennom 

egengodkjenning. Dette er p.t. gjeldende overordnet plan for Sistranda, og det er derfor 

Fra 

reguleringsbestemmelsene 

til kommunedelplanen for 



merkelig at administrasjonen tillater forslagsstiller å benytte Kommunedelplan for Sistranda 

fra 2009 i sitt forslag. 

 

Administrasjonen tillater i dette prosjektet gesims = 16 meter tiltross for at det i både gammel 

og gjeldende overordnet plan er gesims = 13 meter. Ber om at høyden på bygget reduseres 

i.h.t. bestemmelsene i gjeldende overordnet plan. 

 

Administrasjonens innstilling til byggehøyder i dette prosjektet oppleves som sterkt 

kritikkverdig og historieløst. Frøya kommune v/Kommunestyret vedtok 27. 09.18 ; - altså for 

under 6 mnd siden , en ny Kommunedelplan for Sistranda. I denne er det gitt 

høydebegrensninger for utbyggingsområdet på gesims = 13 meter og mønehøyde= 16 meter. 

Allerede nå ønsker altså Frøya kommune å fravike disse bestemmelsene og gi dispensasjon på 

byggehøyde noe som virker mildt sagt underlig. Et paradoks i dette er at i Kommundelplan for 

Sistranda fra 2009 for området vest for “Rådhustoppen”, dvs. “Midtsian”, var det 

bestemmelser om gesims = 10 meter og mønehøyde = 13 meter, mens det i gjeldende plan fra 

27.09.18 for samme området er dette redusert til gesims = 7 meter og mønehøyde = 10 meter. 

Altså: - Frøya kommune vil tillate at det bygges høyere på “Rådhustoppen” enn bestemmelsen 

i både gammel og ny Kommundelplan for Sistranda, mens fremtidig bebyggelse vest for 

utbyggingsområdet må redusere høydene. For oss er det ingen logikk i dette, og det er uhørt for 

oss at både eksistrende og ny bebyggelse vest for Mellomveien skal få reduserte sikts- og 

solforhold fordi administrasjonen og politikerne gir dispensasjoner på noe de selv har bestemt 

for under et halvår siden. 

 

Administrasjonen ønsker å tillate en mindre parkeringsdekning enn hva som gjelder for både 

gammel og gjeldende plan. Vi ber om at parkeringsdekningen innretter seg på overordnede 

bestemmelser. 

 

Vi ber videre om at administrasjonen definerer og kvalitetssikrer hva som er “gjennomsnittlig 

planert terreng” på disse tomtene. 

 

Administrasjonen skriver i sitt saksfremlegg at det både visuelt og solmessig har minimale 

konsekvenser for bebyggelsen vest for “Rådhustoppen”. Dette er fullstendig feil. Denne 

kolossen av et bygg vil få dramatiske konsekvenser for oss som bor vest for Mellomveien, og vi 

ber om at utbygger i forbindelse med denne høringen lager en modell i korrekt målestokk som 

inkludert sol-/skyggestudie, samt siktsforhold og visualiserer virkningene slik at både 

politikere og naboer eksakt kan se og oppleve hvordan dette bygget påvirker nærmiljøet. Vi 

tror dette bygget har et volum som gir konsekvenser som er langt unna tålegrensen for oss 

naboer selv om vi snakker om sentrumsområdet på Sistranda. 

 

Det påpekes at Mellomveien er smal og trafikkfarlig. Frøya kommune har selv tatt initiativet 

til å regulere inn fortau langs Mellomveien og har i attpåtil kjøpt tilbake areal fra utbygger for 

å bygge dette. Vi ber om at kommunen pålegger utbygger rekkefølgekrav mht. utvidelse av 

Mellomveien og bygging av fortau langs denne. Om Frøya kommune mot formodning tillater 

at gammel kommunedelplan for Sistranda Midtre benyttes og attpåtil gir dispensasjoner mht. 

både gesimshøyde og parkeringsdekning så forutsettes det at dette lager presedens for andre 

reguleringsplaner som er under arbeid på Sistranda. På bakgrunn av ovennevnte ber vi om at 

planforslaget avvises.  

 

En avsluttende kommentar/spørsmål: - når man i denne saken skal oppheve deler av en 

gjeldende reguleringsplan fra 2007 er det da ikke påkrevd at det må gjennomføres en egen 

separate reguleringsprosess for at opphevelsen skal være gyldig? 

Sistranda (planid: 

1620201508), 

ikraftsettelsesdato 

27.09.2018 står følgende:  

 

1.2: Når ikke annet er 

bestemt, gjelder 

kommunedelplanen for 

Sistranda foran tidligere 

vedtatte planer når plankart 

og bestemmelser ikke 

samsvarer med 

kommunedelplanen. Alle 

reguleringsplaner vedtatt 

etter 01.01.16 gjelder foran 

kommunedelplanen for 

Sistranda. Dette gjelder også 

reguleringsplaner vist som 

hensynssoner i plankartet. 

 

1.15: Høydebestemmelser 

skal avklares gjennom 

reguleringsplan. Unntatt fra 

dette er: For områdene 

avsatt til kombinert formål 

forretning/kontor (F1 til F5) 

og forretning/bolig/offentlig 

formål i reguleringsplan for 

Sistranda – Sentrum Sør 

(planid: 1620200705), skal 

gesimshøyde/mønehøyde 

ikke overstige 16 m over 

gjennomsnittlig planert 

terreng. 

 

Dvs. at planforslaget er i 

samsvar med ny vedtatt 

overordnet plan når det 

gjelder høyder. 

 

En mindre 

parkeringsdekning er 

godtatt da de fleste 

servicetilbudene vil være 

tilgjengelig i gangavstand. 

 

Gjennomsnittlig planert 

terreng er et begrep og 

beregnes etter at eventuelle 

terrengarbeider har funnet 

sted (i dette tilfellet er ikke 

annet angitt).  

 

Det er utarbeidet en 

sol/skygge analyse. 

Planområdet og 

nærliggende bebyggelse vil 

ha akseptable solforhold 



etter hva som kan forventes 

i et sentrumsområde.  

 

Det fattes vedtak ved 

egengodkjenning om at 

deler av reguleringsplanen 

Sistranda sentrum sør, 

oppheves og erstattes av ny 

plan.  

 

Hans Rabben (datert 02.04.2019) 

Jeg er svært forundret over at det nå planlegges å oppføre et forretningsbygg med fire etasjers 

boligblokker over sokkeletasje midt i sentrum. 

 

Det er snakk om 40 leiligheter med et estimert befolkning på over 100 personer. Dette vil føre 

til økt trafikk av biler, sykler, barn og voksne i et område som fra før er kaotisk p.g.a 

manglende planlegging. 

 

Det er litt vanskelig for meg å se, av det tilsendte materialet, hvilke følger et slikt bygg vil få 

for min bolig med hensyn til redusert sjøutsikt. Jeg påberoper meg rett til å komme tilbake med 

utfyllende kommentar når de endelige planer foreligger. 

 

Så langt jeg kan forstå av det tilsendte materialet fortoner dette bygg seg som en koloss i et 

område som er preget av lavhusbebyggelse og som fremstår som fullstendig uakseptabelt. 

Øvrige kommuner som tillater bygging av boligblokker - eksempelvis Hitra kommune, Fillan - 

har plassert disse helt i utkanten av sentrum og latt sentrum bestå av forretningsbygg og 

offentlige bygg. Dette er meget fornuftig og god planlegging.  

 

Et stadig tilbakevendende problem med planlegging av Sistranda sentrum er trafikkløsninger: 

● Veier i området er for smale og svingene er for skarpe. 

● Det er bygget såpass tett at det ikke er rom for fortau - eksempelvis Sørveien, hvordan tenkes 

hensynet til gående ivaretatt? 

 

Etter at Beinskaret boligfelt ble utbygd benytter folk derfra Sørveien når de skal inn til 

sentrum. Skolebarn, eldre med rullator og folk flest må gå i kjørebanen. Dette må kunne 

betegnes som svært trafikkfarlig. 

 

Fortau langs Sørveien bør komme med i denne reguleringsplanen. 

 

Mellomveien er for smal. Den må utvides mot øst mellom Sørveien og Rådhusgata, før en 

eventuell utbygging kan starte. 

 

Kommunedelplanen for 

Sistranda har lagt opp til en 

relativt høy utnyttelse av 

sentrumsområdene, noe 

planforslaget ivaretar. 

Planforslaget er i tråd med 

høyder som er fastsatt i 

kommunedelplanen. 

 

Byggene er plassert med 

stor avstand imellom for å 

sikre siktlinjer mot sjø og 

bakenforliggende 

bebyggelse.  

 

 

 

Områdeplan for Sistranda 

sentrum vil ta opp disse 

problemstillingene.  

 

Det er lagt inn fortau langs 

med Mellomveien og mot 

Rådhusgata. 

Trafikksikkerheten ivaretas 

i stor grad. Det er avsatt 

areal til parkeringsplasser i 

kjeller på bygget med 

innkjørsel fra Rådhusgata 

og Sørveien. Det er lagt opp 

relativt få parkeringsplasser 

fra Mellomveien i henhold 

til fremlagte skisser.  

Ansgar Antonsen (datert 04.04.2019) 

Viser til brev av 19.02.2019. Kjøpte eiendommen gnr.21, bnr.108 av Arne Øya i 1979, og har 

siden bodd der sammen med min familie. 

 

Jeg er mildt sagt rystet over at det planlegges et bygg med så store dimensjoner rett foran 

stuevinduene mine, og med så mange boenheter vil dette bringe med seg økt trafikk i et 

allerede høyt belastet trafikkområde. 

 

Verdien på eiendommen vil etter min mening synke da det vil frata meg all utsikt mot sjøen, 

og jeg vil varsle om krav om erstatning hvis dette skjer. 

Kommunedelplanen for 

Sistranda har lagt opp til en 

relativt høy utnyttelse av 

sentrumsområdene, noe 

planforslaget ivaretar. 

 

Byggene er plassert med 

stor avstand imellom for å 

sikre siktlinjer mot sjø og 

bakenforliggende 

bebyggelse.  

 

Endringer etter første- gangs behandling  



Det er foretatt justeringer av planbestemmelse § 4.1 b) og plankart etter faglig tilrådning fra 

Fylkesmannen i Trøndelag.  

Konsekvensutredning  

Planforslaget er vurdert i henhold til gjeldende KU-forskrift. Forslaget utløser ikke krav om 

konsekvensutredning.  

Lovhjemler  

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Vurdering:  

Innkomne merknader  

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeidet og iveratar nødvendige hensyn. Forslag til detaljregulering for 

Rådhustoppen ivaretar de krav og forbehold som er satt gjennom kommunedelplanen for Sistranda 

(1620201508).  

Ved førstegangsbehandlingen ble det stilt krav til en bedre detaljering av plankartet før sluttbehandling. 

Det er likevel valgt å ikke endre plankartet, da det er gitt rekkefølgebestemmelser i § 7 som krever at 

før igangsettelse kan gis, skal utenomhusplan være godkjent. Utomhusplanen skal blant annet 

inneholde bygningenes plassering, høyde og utforming av uteområder for lek, opphold og beplantning. 

Det følger også med illustrasjonsplan med planforslaget. Det er også gitt i § 4.1 i bestemmelsene at 

etasjene over sokkeletasjen skal benyttes til boligformål, adskilt som to blokker med lek- og 

uteoppholdsarealder mellom.  

Det er satt rekkefølgekrav at det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg før arbeidene kan 

igangsettes. Vei, vann og avløp, uteareal og andre tekniske anlegg må være ferdigstilte før 

brukstillatelse/ferdigattes kan gis.  

Før sluttbehandling ble det vedtatt at trafikksituajsonen på Sørveien skulle avklares for å gi et 

oversiktlig trafikkbilde for utrykningskjøretøy, kjørende og myke trafikanter for å sikre 

trafikksikkerheten. Rådmannen kan ikke se at det er vesentlige ulemper for trafikksikkerheten slik 

planforslaget nå er fremlagt. Eventuelle utbedringstiltak kan likevel løses gjennom områdeplanen for 

Sistranda sentrum, hvor trafikkbildet i sentrum vil være et tema. Mulige tiltak kan være å utvide 

innkjøringen fra Sørvegen mot nabogrensen til eiendom 21/15 eller lysregulering. Slik planforslaget 

foreligger er det innkjøring til planområdet fra tre veger: Mellomvegen, Rådhusgata og Sørvegen. Dette 

gjør at trafikbelastningen blir fordelt, og en hindrer at en veg skal få all belastningen.  

Planforslaget legger opp til en lavere parkeringsdekning enn hva som er angitt i kommuenplanens 

arealdedel innenfor kategorien bolig (tabell 2). Slik planforslaget nå foreligger, er det lagt opp til 42 

parkeringsplasser i parkeringskjeller, samt 22 parkeringsplasser på bakkeplan med innkjørsel fra 

Mellomveien. De fleste servicetilbud er tilgjengelig innen gåavstand som tilsier at parkeringskravene 

bør kunne reduseres. Det er også kort veg til kollektivtransport.  

Deretter er det lagt opp til 34 plasser i parkeringskjeller innenfor kategorien forretning i planforslaget. 

Det er også regulert to parkeringsplasser på bakkenivå hvor de eksisterende parkeringsplassene ligger. 

Bruken av disse er ment å kunne fortsette som i dag, dvs. av besøkende til bl.a. Kysthaven og 

Stjernesenteret. Totalt sett, vil det derfor være en økning på 29 regulerte parkeringsplasser i 

planområdet innenfor kategorien forretning. Dersom en ser på forslag til ny parkeringsnorm i ny 

kommuneplan, er ikke avviket stort innenfor kategorien bolig. Det er også lagt opp til flere 

parkeringsplasser i planforslaget innenfor kategoriene forretning og lager enn forslag til ny 



parkeringsnorm. Rådmannen mener derfor at parkeringsdekningen for planområdet er tilfredstillende 

dekket. 

Tabell 2: Sammenstilling av parkeringskrav i planforslaget, kommuneplanens arealdel (KPA) og forslag til 

ny parkeringsnorm for ny kommuneplan.  

Kategori Reguleringsbestemmelser 

planforslag  

KPA (1620200803) Forslag til ny parkeringsnorm  

Bolig 1,5 pr. boenhet  2 pr. boenhet  Blokkbebyggelse 

 - 1-3 roms: 1,5 pr boenhet 

 - 4 roms: 2 pr. boenhet   

Forretning 2/100 m2 BRA Detaljhandel: 1,5/100 m2 

Varehus: 3,0/100 m2 

Kontor: 1,5/100 m2 

1/100 m2 

Lager 2/100 m2 BRA 0,5/100 m2 1/100m2 

 

Det er ikke framsatt vilkår for egengodkjenning av sektormyndigheter. Faglig tilrådning og merknader 

fra sektormyndigheter er svart ut i saksfremlegg og i hovedsak innarbeidet i fremlagte planforslag.  

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak:  

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan 

Rådhustoppen (planid: 1620201703) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 

08.11.2018.  

Forhold til overordna planverk: 

Kommunedelplanen for Sistranda (1620201508) 

Kommuneplanens arealdel for Frøya kommune (1620200803)  

Økonomiske konsekvenser  

Planforslaget vil kunne medføre kostnader tilknyttet framføring av vann og avløp til planområde. 

Kommunen vil, som framtidig eier av de offentlige kommunaltekniske anlegg som VA og 

samferdselsanlegg, bli belastet med kostnader til drift og vedlikehold. 
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Planident : 1620201703 

Arkivsak : 

 

Reguleringsplan for Rådhustoppen  

 

Reguleringsbestemmelser       Sign:…………………………………….. 

 

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 05.06.2019 

Dato for godkjenning i kommunestyret  :  
 

§1 AVGRENSING 

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan-ID 1620201703, sist revidert 

05.06.2019. 

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.  

 

§2 REGULERINGSFORMÅL 

I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med følgende 

arealformål og hensynssoner:  

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr 1) 

 Kombinert formål bolig/forretning (B/F) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr 2) 

 Kjøreveg (o_SKV) 

 Fortau (o_SF) 

 Gang/sykkelveg (o_SGS) 

 Annen veggrunn- grøntareal (o_SVG) 

 Parkeringsplass (o_SPA1 og o_SPA2) 

Hensynssone 

 Frisiktsoner (H140) 

Regulering av eierskap er angitt på planen ved f_ foran feltnavn for fellesområder og o_ foran feltnavn 

for offentlige områder. Øvrige områder skal ha annet eierskap. 



2 
 

§3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1  Generelle bestemmelser 
a) Støy innenfor det regulerte området skal være i henhold til Miljøverndepartementets 

retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012), tabell 3, i T-

1442/2012- kap.3, eller senere vedtatte endringer av regelverket. 

b) Bebyggelsen skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Dette må 

beskrives og illustreres i byggesaken.  

c) Universell utforming: All bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være universelt 

utformet i samsvar med byggeteknisk forskrift. 

d) Plan for hvordan sikre omgivelsene mot støy og støv i bygge- og anleggsfasen skal følge med 

søknad om igangsettelse. Planen skal gjøre rede for trafikkavvikling, massetransport, 

driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. 

Nødvendige vernetiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan settes i gang.  

 

§ 3.2  Kulturminner 
a) Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner iht. kml. 

§4 eller kml. §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal meldes 

kulturminnemyndigheten i Trøndelag fylke.  

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 4.1 Kombinert formål bolig/forretning (B/F) 
a) Området skal benyttes til oppføring av kombinert bolig- og forretningsbygg med tilhørende 

anlegg som adkomst, parkering, ute- og lekeoppholdsareal og plass for avfallsbeholdere. 

Sokkeletasjen skal benyttes til parkering for boliger og forretninger, samt til forretningsareal. 

Etasjene over sokkeletasjen skal benyttes til boligformål, adskilt som to blokker med lek- og 

uteoppholdsarealer imellom. 

 

b) Utnytting:  

Maksimum grad av utnyttelse: 200% BRA 

Minimum antall boenheter: 35 

Maksimum antall boenheter: 45 

 

c) Høyde:  

Maksimum tillatte møne- og gesimshøyde er 16 meter. Høyde måles fra gjennomsnittlig 

ferdig planert terreng. 

 

d) Parkeringskrav:   

Kategori Grunnlag pr. Bil Sykkel 

Bolig Pr. boenhet Min. 1,5. Derav 1 i garasje Min. 2 

Forretning 100 m2 BRA Min. 2 Min. 0,7 

Lager 100 m2 BRA Min. 0,3 Min. 0,2 

 
Minimum 10 % av opparbeidede parkeringsplasser for bil skal utformes for 
funksjonshemmede (HC). 
 
 
 



3 
 

 
 

e) Krav om utendørs oppholdsareal: 

 Minimum 6 m2 privatareal pr. boenhet. 

 Minimum 25 m2 fellesareal pr. boenhet 

Fellesareal skal tilrettelegges for allsidig lek og aktiviteter for ulike brukergrupper. De skal 

tilrettelegges med universell utforming og ha en skjermet plassering med gode sol-, terreng- og 

miljøforhold. Fellesarealene skal ha en trafikksikker og tydelig adkomst fra boligene de tilhører. 

Småbarnslekeplasser må utstyres med sandkasse, sittegruppe, huskestativ evt. annen lekeinnretning. 

Arealene skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

§ 5.1 Kjøreveg 
 Områdene o_ SKV1 og o_SKV2 skal være offentlig kjøreveg inkl. vegskulder. 

§ 5.2  Gang- og sykkelveg 
Området o_SGS skal være offentlige gang- og sykkelveger inkl. vegskulder. 

§ 5.3 Fortau 
 Området o_ SF skal være offentlige fortau 

§ 5.4 Annen veggrunn 
Dette er areal langs vegbanen og parkeringsplasser for grøfter, skråningsutslag og evt. 

teknisk anlegg. 

§ 5.5 Parkeringsplasser 
Områdene o_SPA1 og O-SPA2 er avsatt til offentlige parkeringsplasser. Parkeringsplassene 

skal asfalteres. 

 

§ 6 HENSYNSSONER 

§ 6.1 Sikringssoner 
 Sikringssone – frisikt (H140) 

Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende 

vegetasjon, gjerder, murer eller andre synshindre med en høyde på over 0,5 meter over 

tilstøtende vegers planum. 
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§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 7.1  Før igangsettingstillatelse 

Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan være godkjent. Utomhusplan skal leveres i 

målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende:  

- Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet  
- Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer 

utearealer for opphold, lek og beplantning  
- Eventuelle gjerder/sikring der dette er påkrevd ihht. TEK. 
- Utvendig opplegg for renovasjon  
- Utvendig belysning 
- Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder  
- Atkomstforhold og eventuelle interne veier med snuplasser, parkeringsplass for ansatte og 

hente/bringeplasser, eventuell oppstillingsplass for minibusser og maxitaxier, sykkelparkering 
og varelevering. 

 
Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:  

- 3D-visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger 
- Sol/skyggediagram  
- Angivelse av hvordan estetikk ivaretas   
- Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas   
- Støyberegninger for utendørs og innendørs støy hvis dette kreves av kommunen og  

ivaretakelse av evt. støykrav og aktuelle støytiltak  
 
 
§ 7.2  VA-plan, tekniske anlegg mm. 

Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før arbeidene kan 
igangsettes. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale standard. 
Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge:  

- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning. 

- Vann- og avløpsplan 

- Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.  

Vei, vann og avløp, uteareal og andre tekniske anlegg må være ferdigstilte før 

brukstillatelse/ferdigattest gis. 
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1. Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for bygging av et kombinert bolig- og 

forretningsbygg på tomta bak Stjernesenteret på Sistranda. Med tanke på tomtas sentrale 

beliggenhet er det ønske om å få til en høg utnytting som er i tråd med kommunes ønsker og 

sentrale føringer. Her kan eksisterende infrastruktur utnyttes og en vil få til en klimavennlig 

utbygging som generer lite transport. 

1.2 Om forslagsstiller 

Forslagstiller/tiltakshaver for planarbeidet er Utvær AS. 

 

Planarbeidet utføres av On arkitekter og ingeniører AS 

Orkdalsveien 82 

7300 Orkanger 

1.3 Krav til konsekvensutredning 

Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning i saken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

2. Planområdet 
Planområdet grenser mot Mellomveien i vest, Rådhusgata i nord, Stjernesenteret i øst og Sørveien i 

sør. Tomta er utgravd tidligere og benyttes i dag til parkering og litt lagring av div. 

byggematerialer. 

 

 
Figur 1: Oversiktskart 
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Figur 2:Planområdet

Figur 3: Bilde fra tomta

Stjernesenteret
et

Frøya rådhus
komm

Kysthaven
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Figur 4: Tomta sett fra vest 

 

 

3. Planstatus 
I kommunedelplanen for Sistranda er området avsatt til senterområde.  

 

 
Figur 5: Utsnitt kommunedelplan for Sistranda med avmerket planområde 
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I kommunedelplan for Sistranda står det at formålet med planen er å tilrettelegge for 

videreutvikling av Midtsian – området til et tett og attraktivt kommunesenter med fokus på handel, 

service, offentlige tjenester, kultur, skole og bolig. Videre står det under retningslinjene at 

kommunesenteret må være litt «trangt» for å oppnå målet om høy intensitet, variasjon og de 

urbane miljøkvaliteter som en planlegger for. Senterområdet Midtsian bør tilby en stor bredde av 

tjenester innenfor et lite område (gangavstand), samtidig som det skal utvikles med attraktive 

miljøkvaliteter. 

 

Området inngår i reguleringsplan for «Sistranda, Sentrum Sør -ikrafttredelsesdato 25.09.2007».  

I denne planen er området stort sett avsatt til kombinert forretning-/bolig-/offentlig formål.  

 

 

Figur 6: Utsnitt gjeldende reguleringsplan fra 2007 

 

3.1 Nasjonale og regionale føringer 

Nasjonale, regionale og kommunale føringer som i større eller mindre grad vil være aktuelle i 

forbindelse med planene vil være: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 

• Statlige planretningslinjer for barns interesser i planleggingen 

• Universell utforming 
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen slår fast at det er et 

viktig nasjonalt mål å sikre barn og unges oppvekstmiljø. De rikspolitiske retningslinjene stiller 

blant annet krav til at arealer i nærmiljøet skal:  

• Være store nok og egne seg for lek og opphold  

• Gi mulighet for ulik type lek på ulike årstider  

• Kan brukes av ulike aldersgrupper og gir mulighet for samhandling mellom barn, ungdom og 

voksne. 

 

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging har som mål å: 

 • fremme en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, trygge miljøet og bedre 

trafikksikkerheten.  

• høy utnyttelse i byggesonen og prioritering av utbygging i områder som har gangavstand til 

kollektivknutepunkter og kan få særlig god kollektivdekning. 

 

Universell utforming 

Uteoppholdsarealer og adkomstarealer skal utformes etter krav om universell utforming i Teknisk 

forskrift. Det vil være et mål i planforslaget å oppnå tilgjengelighet for alle i så stor grad som mulig. 

 

Klima- og energi 

Energireduserende løsninger, alternative energikilder og vannboren varme skal utredes i 

forbindelse med byggesaken. 

 

3.2 Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter følgende eiendommer: 

 

Eiendom Hjemmelshaver 

21/378 Utvær AS 

21/49 Frøya kommune 

21/234 Utvær AS 

21/292 Frøya kommune 
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 

 
 Figur 7: Planforslag datert 08.11.2018 

 

4.1 Planens intensjon 

Som nevnt innledningsvis skal planarbeidene tilrettelegge for bygging av et kombinert bolig- og 

forretningsbygg på tomta bak Stjernesenteret. Planen er utarbeidet på grunnlag av skisseprosjekt 

med tilhørende utomhusplan. Området som ønskes regulert er på 8,1 dekar og vil i hovedsak bli 

regulert til kombinert bolig- og forretningsformål. 

Det nye bygget er planlagt med parkering og næringslokaler i sokkel, mens det over sokkeletasjen 

er planlagt to adskilte boligblokker, begge i 4 etasjer. Øverste etasje vil være inntrukket. 

Mellom og rundt blokkene er det satt av store arealer til lek og uteopphold. I tillegg skal noe areal 

brukes til gjesteparkering, sykkelparkering, renovasjonsanlegg mm. Utformingen av utearealene 

skal fremgå av utomhusplanen som skal følge byggesaken. 

 

Planforslaget vurderes å vær i tråd med overordnede planer og gjeldende retningslinjer. Tomta har 

en veldig sentral beliggenhet i sentrum av Sistranda og det er derfor viktig å få til en høg utnytting. 

Butikker, rådhus, idrettsanlegg, skole, barnehage og kollektivknutepunkt mm. ligger i gangavstand.   
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4.2 Planens dokumenter 

Planmaterialet består av følgende dokumenter:  

• Plankart  

• Planbeskrivelse  

• Planbestemmelser  

• ROS-analyse 

• Forhåndsuttalelser fra sektormyndigheter 

• Merknader til varsel om oppstart fra naboer 

• Div. tegninger og illustrasjoner 

 

4.3 Arealformål 

Arealformål Arealregnskap 

Bebyggelse og anlegg:  

Bolig/forretning 

  

5423 m2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

Kjøreveg 

Fortau 

Gang/sykkelveg 

Annen veggrunn – grøntareal 

Parkering 

  

733 m2 

408 m2 

223 m2 

178 m2 

1166 m2 

TOTALT   8131 m2 

 

Bolig/forretning 

Hoveddelen av planområdet reguleres til kombinert formål bolig/forretning. Innenfor dette 

området kan det oppføres bebyggelse med kombinert formål, inklusive nødvendig utomhusareal 

som parkering, trafikkareal, utomhus- og lekeareal og avfallshåndtering. 

Det er planlagt parkering og noe butikkareal i sokkeletasjen, mens det over sokkeletasjen tenkes to 

boligblokker i 4 etasjer. 

 

Kjøreveg  

Det er regulert kjøreveg der eksisterende veier går. To nye fotgjengeroverganger som krysser 

Rådhusgata er innregulert. 

 

Fortau, gang/sykkelvei og annen veggrunn 

Nytt fortau er innregulert langs Mellomveien og Rådhusgata. Gang/sykkelvei og annen veggrunn 

er regulert der eksisterende vei og arealer ligger. 

 

Parkering 

Det er regulert to parkeringsplasser der eksisterende parkeringsplasser ligger. Bruken av 

parkeringsplassene er ment å kunne fortsette som i dag.  

 

Byggegrenser 

Byggegrensene er regulert tett inntil vegsystemet rundt tomta for å få til en best mulig utnytting 

og mulighet for kvartalsstruktur og urbant preg. Mot øst er byggegrensen langt i formålsgrensen. 

 

Utnyttingsgrad 

Minimum grad av utnyttelse er satt til 100 % BRA og maksimum 200 % BRA. 
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5. Planprosessen 
 
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 18.05.2017 og oppfølgende drøftingsmøte ble avholdt 

05.03.2018. 

 

Kunngjøring om planoppstart ble annonsert i lokalavisa Hitra-Frøya 09.06.2017 og på kommunens 

hjemmeside. Naboer og sektormyndigheter ble tilskrevet med brev. 

 

Forhåndsuttalelser: 

Det er mottatt forhåndsuttalelse til planforslaget fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag 

fylkeskommune og Statens vegvesen. 3 naboer har kommet med uttalelser i saken. 

Kopi av uttalelsene følger vedlagt. 

 

• Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 

Fylkesmannen skriver at det må vurderes behov for støyutredninger og vurderes om grunnen i 

området kan inneholde miljøgifter. 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven. 

Mener det er positivt at det planlegges boliger i kommunesenteret og at det må legge til rette for 

høy arealutnytting i planområdet. ROS-analyse må utarbeides. 

Relevante folkehelsetema må vurderes og ivaretas. Hensiktsmessige leke- og uteoppholdsarealer 

må avsettes i planen og det må fokuseres på gode gang- og sykkelveier som sikrer trygg ferdsel til 

skole og barnehage. 

 

Kommentar: 

Støv- og støykrav i bygge- og anleggsperioden, samt henvisning til gjeldende støykrav på lek- og 

uteoppholdsarealer er inntatt i planbestemmelsene. Øvrige kommentarer er fulgt opp så godt som 

mulig i planforslaget. 

ROS-analyse følger som vedlegg til planforslaget. 

 

 

• Sør Trøndelag fylkeskommune: 

Fylkeskommunen viser til flere bestemmelser i gjeldende reguleringsplan og kommunedelplan. De 

mener det er stor avstand mellom skisseprosjektet og gjeldende planbestemmelser, og forventer 

derfor at kommuneplanens bestemmelser blir lagt til grunn for videre arbeider med planen.  

Tiltakets størrelse bør reduseres og tilpasses omgivelsene bedre.  

Viser til PBLs § 29-2 Visuelle kvaliteter og Miljøverndepartementets veileder T-1179 Estetikk i Plan- 

og byggesaker. 

Universell utforming må ivaretas i planleggingen, gode solforhold for boligene må vektlegges og 

det avsettes gode uteområder som er egnet for lek og opphold. 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innen området. 

 

Kommentar: 

Kommentarene er tatt til etterretning og prosjektet er endret mye i forhold til opprinnelige planer. 
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• Statens vegvesen: 

Mener det må tas hensyn til myke trafikanter og reguleres inn fortau langs Mellomveien og 

Rådhusveien. Gode gangveier fra parkeringsplassene og inn til forretningsbyggene må vektlegges, 

og det må reguleres inn tilstrekkelig med parkeringsplasser for sykkel. 

 

Kommentar: 

Kommentarene tas til etterretning. 

 

• Naboer: 

Ansgar Antonsen, hjemmelshaver gnr. 21 bnr. 378 og 108 -Mellomveien 18: 

Mener utbyggingen vil få betydelige negative følger ved at den vil ta all havutsikt. Boligens verdi vil 

bli forringet og det vil bli krevd erstatning for dette. Utbyggingen vil ødelegge et godt og trivelig 

boligområde. 

 

Hans Rabben, hjemmelshaver gnr. 21 bnr. 99 -Mellomveien 16: 

Utbyggingen vil frata eiendommene som grenser opp til Mellomveien på vestsiden all sjøutsikt. 

Dette er helt uakseptabelt og vil medføre betydelig verdiforringelse av eiendommen.  

Det er i dag mye trafikkproblemer i Mellomveien, noe som vil øke etter utbyggingen. 

Fortau må etableres på østsiden av Mellomveien. 

Håper kommunen ikke godkjenner det planlagte utbyggingen. En evt. godkjenning vil bli påklaget. 

 

Hans Anton Grønskag: 

Sentrumsbebyggelsen på Sistranda er lite enhetlig og harmonerer ikke. Parkeringsplasser må 

innpasses i byggene slik at ikke så mye areal tas i bruk til parkering. 4. etasjer bryter med 

kommunens retningslinjer. 

Store kubiske former må unngås fordi de bryter med lokal byggeskikk. Store bygg bør brytes ned 

til mindre dimensjoner. Tettstedets historie må komme frem. Synlige materialer (overflater) må stå i 

stil med omgivelsene og skikk på stedet. 

 

Kommentar: 

Prosjektet er som tidligere nevnt endret vesentlig i forhold til de første planene. Bygningsvolumene 

er brutt opp og tanken er å oppføre to større leilighetsbygg med god avstand imellom. Videre er 

det avsatt store arealer for lek- og uteopphold. Det meste av parkeringen er plassert i 

parkeringskjeller. Fortau er innregulert på østsiden av Mellomveien og på sørsiden av Rådhusgata. 

 

Tomta er avsatt til utbyggingsformål i gjeldende arealplaner, og kommunedelplan for Sistranda 

tillater en maks gesimshøyde på 13 meter og maks mønehøyde på 16 meter målt fra 

gjennomsnittlig terreng. 

Planlagte tiltak er innenfor maks tillatte mønehøyde i dagens kommunedelplan. 
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6. Beskrivelse av dagens situasjon og konsekvenser av 
planforslaget 

 

6.1 Tidligere bruk av eiendommen 

Området var tidligere bebygd med eneboliger. Disse ble revet i perioden 2008-2015. 

 

 
Figur 8: Flyfoto fra 2008 

 

6.2 Grunnforhold 

I og med at tomta er utgravd har en god oversikt over grunnforholdene. Som bildene under viser 

er det mye fjell på tomta og grunnforholdene vurderes derfor som stabile. Helningen på tomt gjør 

den godt egnet for bygging av parkeringskjeller. 

I byggesaken må rådgiver geoteknikk vurdere behov for grundigere undersøkelser i forbindelse 

med detaljprosjekteringen. 
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Figur 9: Bilder som viser fjell på byggetomta 

 

På NGU´s løsmassekart er det vist at det er tykk strandavsetning og bart fjell, stedvis tynt dekke på 

tomta. 

 

 

Figur 10: Løsmassekart (NGU) 

 

6.3 Kulturminner 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innen området. Dette bekreftes også av 

fylkeskommunen i deres uttalelse. 

 

6.4 Natur, friluftsliv, folkehelse og grønnstruktur 

Planforslaget vil ikke komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser. Ifølge Miljødirektoratets 

naturbasekart er det heller ikke registrert noen viktige naturtyper eller viltregistreringer i området. 

Kort vei til marka gjør at området ligger godt til rette for friluftsliv og positivt med hensyn til 

folkehelseperspektivet. 
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6.5 Barns interesser, lek- og uteoppholdsareal

Som utomhusplanen viser er det avsatt store arealer til lek og uteopphold rundt boligblokkene.
Utomhusplan med mer detaljering som viser plassering av lekeapparat, bord, benker etc. skal
utarbeides i byggesaken. Kommunens norm for utendørs oppholdsareal er hjemlet i
planbestemmelsene. Alle felles uteoppholdsareal skal være ferdig opparbeidet før boligene tas i
bruk.
Videre er det kort veg til skolen med tilhørende utomhusanlegg med ballplass, lekeapparatetc.,
Frøyahallen og Frøya storhall. Gjennom opparbeidelse av attraktive leke- og uteoppholdsareal og
etablering av fortau og overganger som regulert vil en ivareta hensynet til barn og unges behov for
gode oppvekstsvilkår og nærmiljø.

Figur11: Lokalisering av leke- og uteoppholdsarealer, haller og idrettsanlegg

6.6 Landskap og lokalklima.

Tomta ligger østlig vendt med bebyggelse og veisystem rundt. Mellomveien som grenser inntil
planområdet i vest ligger på ca kote 21,70 mens parkeringsplassene øst i planområdet ligger ca på
kote 18,10.
Eksisterende bebyggelse vil kunne skjerme bebyggelsen mot noe vind, men som omtalt i ROS-
analysen er Frøya vindutsatt og kommuneplanen angir sterk vind som en naturgitt fare for Frøya.
Tomta har gode solforhold.

6.7 Teknisk infrastruktur

Vann, avløp og overvann skal tilkobles kommunalt anlegg. Det vil bli stilt rekkefølgekrav i
reguleringsbestemmelsene om at det må foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg før
byggearbeidene kan igangsettes. Det må sendes inn tekniske planer som viser løsninger for vann,

Frøya storhall
Skole

Frøyahallen
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avløp, overvannshåndtering, brannvannsdekning, veilys og strømforsyning, veg/fortau og parkering 

før igangsettingstillatelse blir gitt. 

 

Parkering: 

Det er naturlig at denne sentrumstomta får høg utnytting med urbant preg. De fleste 

servicetilbudene vil være tilgjengelig i gangavstand og dette tilsier at parkeringskravene bør kunne 

reduseres for dette området. Vi foreslår derfor at kravet settes til 1,5 biler pr. leilighet, derav 1 i 

garasje. Alle leilighetene vil få 1 plass i sokkeletasje, mens det tilrettelegges for gjesteparkering på 

bakkeplan med innkjøring fra Mellomveien. 

Alle boenhetene skal ha tilgang til sykkelparkering jfr. krav i planbestemmelsene. 

Bruken av de regulerte parkeringsplassene (o_SPA1 og o_SPA2) er ment å kunne fortsette som før, 

dvs. de brukes av besøkende til bla. Kysthaven og Stjernesenteret. 

 

Veiadkomst: 

Hovedadkomsten til bygget blir nordfra via Rådhusgata og bruk av eksisterende avkjørsel til 

parkeringsplassen o_SPA1. Fra parkeringsplassen blir det innkjøring til parkering i sokkeletasje.  

Den sørlige delen av sokkeletasjen skal benyttes til parkering for leilighetene. 

Innkjøring til denne delen av sokkeletasjen blir fra parkeringsplass o_SPA2. Dette medfører noe mer 

trafikk sørover ut på Sørveien, men siden dette kun er parkering til leilighetene og ikke 

butikkbesøkende, vurderes dette som uproblematisk. 

6.8 Renovasjon 

Valg av avfallsløsninger og plassering skal avklares nærmere i byggesaken. Det er inntatt i 

planbestemmelsene av plassering av avfallsbeholdere må fremgå på utomhusplan. 

6.9 Kollektivdekning 

Det er kort vei til bussholdeplasser som ligger langs fylkesvei 714 øst for planområdet. Gang- og 

sykkelveier er etablert frem til disse. 

6.10 Trafikksikkerhet 

Nytt fortau er innregulert langs Mellomveien med tilkobling til eksisterende fortau på sørsiden av 

Rådhusgata. Ny overgang er innregulert like øst krysset Mellomveien/Rådhusgata. 

Dette vil sikre trafikksikre løsninger for myke trafikanter til bla. skole, servicefunksjoner og 

kollektivtilbud. 

Hovedadkomsten vil bli nordfra fra Rådhusgata. Her er det regulert gang- og sykkelveier på begge 

sider av gata, fartsdempende tiltak er utført og krysset ved fylkesveien har oversiktlige siktforhold. 

6.11 Byggeskikk, estetikk og landskap 

Reguleringsbestemmelsene sier at bebyggelsen skal gis en estetisk tilfredsstillende form, 

materialbehandling og farge. Det følger også av plan- og bygningslovens § 29-2 at tiltaket skal 

prosjekteres og utformes slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i 

seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. 

 

Utbyggingen av denne tomta vil være fortetting i eksisterende sentrumsområde. 

Som bildene under viser er det stor variasjon i omkringliggende bebyggelse og det er ikke noen 

enhetlig byggeskikk i området fra før. På vestsiden av planområdet består bebyggelsen stort sett 

av eneboligbebyggelse, mens en på østsiden har større bygningsvolumer med bla. annet 

forretninger, hotell og kontorlokaler. 
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Figur 12: Bebyggelsen på østsiden av tomta 

 

 

   
Figur 13: Bebyggelsen på vestsiden av tomta 

 

 

 
Figur 14: Bebyggelsen på sørsiden av tomta 
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Tomta har fra øst til vest en høydeforskjell på ca 3,5 meter og den egner seg derfor godt for 

bygging av sokkeletasje. Vedlagte skisseprosjekt viser derfor en løsning med en stor sokkeletasje 

som skal benyttes til parkering og noe til forretningsareal. 

 

Videre er det planlagt to leilighetsbygg over sokkeletasjen med mye uteoppholdsareal og noe 

bakkeparkering. Begge byggene er planlagt i 4. etasjer med flatt tak. Toppetasjen skal være 

inntrukket. 

 

I forhold til de første tegningene er bebyggelsen brutt opp bla. for å få en bedre tilpasning til 

omgivelsene og bedre arealer til lek- og uteopphold. 

 

 

Figur 15: Bebyggelsen sett fra sørvest 

 

 

 

Figur 16: Bebyggelsen sett fra nordvest 
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Figur 17: Bebyggelsen sett fra sør 

 

 

 
Figur 18: Bebyggelsen sett fra øst 

 

Materialer 

Valg av materialer er ikke avklart ennå, dette skal gjøres i byggesaken. Sannsynligvis vil det bli 

brukt mye trepanel i kombinasjon med fasadeplater. Eksponerte deler av sokkeletasjen skal også 

prioriteres slik at de får en bra kvalitet i utforming og materialbruk. 

 

Landskap 

Det er planlagt en stor utbygging på en veldig sentral tomt, og planene vil være et stort skritt i 

retning en urbanisering av sentrumsområdet. 

 

 
Figur 19: Fugleperspektiv fra nordvest 
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Figur 20: Fugleperspektiv fra sørvest 

 

 
 

 
Figur 21: Fugleperspektiv fra sørøst 
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Figur 22: Fugleperspektiv fra nordøst 

 

 

 

 
Figur 23: Terrengsnitt med bygningsvolum 

 

6.12 Sol- og skyggeanalyse og konsekvenser for naboer 

Det er utført en sol- og skyggeanalyse som viser at uteområdene vil få tilfredsstillende solforhold. 

Det er god avstand til boligene vest for planområdet, ca 25-30 meter. Sol- og skyggeanalysen viser 

situasjonen kl 09, 12, 15 og 18 ved vårjevndøgn, midtsommer og høstjevndøgn.  

Analysen viser at boligene blir svært lite påvirket. Det er kun boligen på eiendommen 21/303 som 

vil miste noe morgensol på høsten. Det er også en del større trær vest for Mellomveien som gjør at 

situasjonen vil bli lite endret i forhold til dagens situasjon. 

Utsikten til boligene vil naturlig nok bli redusert ved en slik utbygging, men dette er det tatt hensyn 

til ved at bygningsmassen er brutt opp i to større enheter og plassert med god avstand mellom 
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hverandre for å gi utsikt mellom blokkene. 

Det er også viktig å understreke at det ikke planlagt noen høyere bebyggelse enn det som allerede 

er tillatt i gjeldende kommunedelplan. 

6.13 Trafikk og støy 

Planområdet grenser inntil Rådhusgata i nord og Mellomveien i vest. Begge veiene har lav 

fartsgrense og lav ÅDT. Planområdet berører ikke støysonene langs fylkesvei 714. 

I planbestemmelsene er det inntatt bestemmelser om at støy innenfor det regulerte området skal 

være i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen. Videre er inntatt i bestemmelsene at kommunen kan kreve støyutredning i 

forbindelse med byggesaken. 

6.14 Forurensning 

Det er ikke kjent at det har vært lokalisert virksomheter/aktiviteter i området som kunne ha påført 

området forurensning. 

6.15 Universell utforming 

Reguleringsbestemmelsene sikrer at prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved 

utbygging av området. I byggesaken må det fremlegges tegninger, utomhusplan og evt. 

beskrivelser som tydeliggjør hvordan kravene er ivaretatt. 

Med bakgrunn i dette er prinsippet om universell utforming ivaretatt. 

6.16 ROS-analyse 

Det er gjennomført ROS-analyse, se vedlegg. 

ROS-analysen viser at området ikke er utsatt for stor risiko eller sårbarhet. Området ligger på Frøya, 

så det er naturlig vindutsatt. Deler av planområdet blir liggende innenfor område med radon -høy 

aktsomhetsgrad. Det forutsettes at krav i Teknisk forskrift følges opp slik dette forholdet blir 

ivaretatt. Nye fortau med tilkobling til eksisterende fortau, samt overganger er innregulert, og disse 

tiltakene skal da ivareta sikkerheten for myke trafikanter. 

Teknisk plan må utarbeides i byggesaken og denne skal godkjennes av kommunen før igangsetting 

av byggearbeider.  

6.17 Demografiske forhold 

Planlagt utbygging vil tilføre ca 40 nye boenheter til området. Det kan regnes 2,6 beboere pr. 

enhet, mens 100 boenheter generer 6,5 barn pr. alderstrinn. 

 

Med utgangspunkt i ovennevnte gir dette følgende tilførsel av beboere: 

 

40 boenheter * 2,6 beboere/boenhet = ca 104 nye beboere 

 

40 boenheter * 6,5 barn = 2,6 barn pr. årstrinn i skolen. 

     100 

    

Hvis 80 % av disse trenger barnehageplass, vil tiltaket generere: 

2,6 * 0,8 = 2 barnehageplasser  

 

Det påpekes at dette er estimat og vil avhenge av hvilke aldersgrupper som bosetter seg i området. 
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6.18 Kriminalitetsforebygging 

Ute- og gangområdene skal ha godt med belysning slik at en i størst mulig grad unngår dødsoner 

hvor det ikke er innsyn og belysning. Dette må prosjekteres og beskrives nærmere i byggesaken. 

6.19 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

Loven skal ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med 

det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn for offentlig saksbehandling. Vurderingene 

nedenfor er basert på tilgjengelige databaser og kunnskaper om området.  

 

Naturmangfoldloven § 8 (Kunnskapsgrunnlaget)  

Vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet innenfor og i umiddelbar nærhet av planområdet 

er basert på foreliggende grunnlagsdokumentasjon fra ulike relevante databaser. Det er ikke 

gjennomført nye feltregistreringer som ledd i planarbeidet.  

Tomta er utgravd og store deler av den brukes i dag til parkering og lagring. Kunnskapsgrunnlaget 

vurderes som tilstrekkelig. 

 

Naturmangfoldloven § 9 («Føre-var-prinsippet»)  

Første ledd omhandler at tilstrekkelig kunnskap skal ligge til grunn for beslutninger om inngrep i 

naturmiljøet. Viser her til punkt foran.  

I andre ledd slås det fast at forvaltningen har en handlingsplikt i forhold til å reagere på tiltak der 

det er risiko for alvorlig og/eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 

Det er ikke påvist at det i oppdragsområdet foreligger risiko for alvorlig og /eller irreversibel skade 

på naturmangfoldet.  

 

Naturmangfoldloven § 10 (Økosystemer og samlet belastning)  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er, 

eller vil bli utsatt for. Den samlede belastningen ved utbygging av tomta vurderes til å være 

minimal. 

 

Naturmangfoldloven § 11 (Tiltakshavers plikt til å dekke skader ved miljøforringelse)  

Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Skadeomfanget innen oppdragsområdet vurderes å være svært beskjedent.  

 

Naturmangfoldloven § 12 (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  

Tiltakshaveren er forpliktet til å benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig optimale i 

forhold til naturmiljø, økonomiske forhold og samfunnsmessige forhold.  

Det foreligger ikke informasjon som tilsier at det må settes krav til spesielle teknikker eller 

driftsmetoder.  

 

 

Orkanger 08.11.2018 

On arkitekter og ingeniører AS 
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ROS-ANALYSE  

Reguleringsplan for Rådhustoppen 

 

Bakgrunn 

I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging 

påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i 

slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-analysen skal ivareta dette kravet.  

 

Metode 

Analysen er basert på en generell sjekkliste og Veilederen «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. 

Kartlegging av risiko og sårbarhet (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2011)». 

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner.  

Det er utført en grovanalyse basert på offentlig tilgjengelig materiale, grunnlagsmateriale fra 

oppdragsgiver og lokalkunnskap om området. 

 

Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av denne. 

Det brukes følgende inndeling av sannsynlighet og konsekvens: 

 

Sannsynlighet 

Begrep Frekvens 

1. Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 

2. Mindre 

sannsynlig 

Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år. 

3. Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 

4. Meget 

sannsynlig 

Mer enn en gang i løpet av ett år. 

 

Vurdering av sannsynlighet må ta utgangspunkt i historiske data, lokal kunnskap, statistikk, 

ekspertuttalelser og annen relevant informasjon, og en vurdering av hvordan fremtidige 

klimaendringer påvirker dette bildet. 

 

Konsekvens 

Begrep Forklaring 

1. Ufarlig Ingen person- eller miljøskade. Kan representere et uvesentlig systembrudd.  

Ingen økonomiske konsekvenser. 

2. En viss fare Få og små personskader. Mindre lokale miljøskader. Mindre skade som følge av 

et systembrudd. Små økonomiske konsekvenser. 

3. Kritisk Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader med lokale/regionale  

konsekvenser og restitusjonstid < 1 år. Systemet settes ut av drift over lengre  

tid. Moderate økonomiske konsekvenser. 

4. Farlig Personskade i form av en død eller varige mén. Alvorlige miljøskader med  

lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid > 1 år. Systemet settes varig  

ut av drift. Store økonomiske konsekvenser. 

5. Katastrofalt Kan resultere i flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet,  

uopprettelig miljøskade. Systemet settes permanent ut av drift. Meget store  

økonomiske konsekvenser 
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Sjekkliste for identifikasjon av farer og uønskede hendelser: 

 

Risiko både for plantiltaket fra omgivelsene og risiko som plantiltaket kan medføre for omgivelsene 

skal vurderes. 

 

 
Problemstillinger 

Vurdering 

Ja Nei Kommentar 

Naturgitte farer    

Skred Er planområdet utsatt for snø-, is-, jord-, steinskred eller fjellskred 
(se Skrednett)? 

 X  

Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold, dårlig 
byggegrunn), eks. kvikkleire (se NGU, kart og data)? 

 X  

Har det tidligere gått skred i eller nær området, eks er det 
identifisert skredvifter i området?  

 X  

Planlegges det tiltak nærmere bratt /masseførende bekk enn 20 
meter? 

 X   

Flom Er planområdet utsett for flom eller flomskred, også når en tar 
hensyn til økt nedbør som følge klimaendringer (se NVE Atlas)? 

 X  

Problemer med overflatevann, avløpssystem, lukkede bekker, 
oversvømmelse i kjellere osv? 

 X  

Stormflo Er området utsatt for stormflo, også når en tar hensyn til 
havnivåstigning som følge av klimaendringer? 

 X  

Er området utsatt for bølgepåvirkning eller oppstuving av flomvann 
(elveutløp) i kombinasjon med stormflo? 

 X  

Vind og 
nedbør 

Er området spesielt utsatt for sterk vind eller store 
nedbørsmengder eks. snø? 

X  Se analyse 

Skog – og 
lyngbrann 

Er området utsatt for tørke eller spesiell brannrisiko som følge av 
toglinje, veier, lynnedslag mm? 

 X  

Radon  Er det påvist spesielle høye konsentrasjoner av radongass i 
området? 

X  Se analyse 

Skog-
/lyngbrann 

Er området utsatt for skog-/lyngbrann?  X  

Natur- og kulturområder    

Sårbar flora / 
rødlistearter 

Er det registrert sårbar flora / rødlistearter i området?  X  

Sårbar 
fauna/fisk 
/rødlistearter 

Er det registrert sårbar fauna/fisk/rødlistearter i området?  X  

Verneområder Berører planen verneområder?  X  

Vassdrags-
områder 

Berører planen vassdragsområder?  X  

Kulturminner Vil planen berøre kulturminner?  X  

Kritisk infrastruktur /samfunnsfunksjoner    

 
Samferdsel 
/transport 

Vil uønskede hendelser på nærliggende transportnett, utgjøre en 
risiko for planområdet? 

 X  

- Vei, bru, tunnel?  X  

- Sjø, vann, elv, havneanlegg?  X  

- Jernbane?  X  

- Flyplass?  X  

Kan området bli isolert som følge av blokkert transportnett, eks 
som følge av naturhendelser? 

 X  

Er det transport av farlig gods i området?  X  

Er det kjente ulykkespunkter på transportnettet i området?  X  
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Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet for 
gående, syklende og kjørende innen området? 

X  Se analyse 

- Til skole og barnehage? X   

- Til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv.? X   

- Til butikker og service? X   

- Til busstopp? X   

 
Vann-
forsyning 

Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevann eller 
drikkevannskilde? 

 X  

Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre behov for å styrke 
/sikre vannforsyningen i området? 

X  Se analyse 

Er planlagte tiltak / virksomhet spesielt sårbar for svikt i 
vannforsyningen? 

 X  

 
Avløp / 
overvann 

Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre behov for å styrke 
avløpsnettet i området, eks overflatevann og tette flater? 

X  Se analyse 

Er utslipp, avfallshåndtering, spillvann, renovasjon osv. ei 
problemstilling? 

 X  

 
Kraftforsyning 

Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar for svikt i 
kraftforsyningen? 

 X  

Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i området?  X  

Er området påvirket av magnetfelt fra høyspentlinjer?  X  

 
Ekom 

Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar for svikt i ekom 
(telefon og internett)? 

 X  

Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i området?  X  

Virksomheter som representerer spesiell fare    

 Medfører planen etablering av virksomhet (produksjon, lagring 
eller transport av farlige stoffer) som innebærer spesiell risiko? 

 X  

Vil uønskede hendelser hos risikovirksomheter utenfor 
planområdet (industriforetak, lager eller tankanlegg) utgjøre en 
risiko for planen? 

 X  

Fare for utslipp av farlige stoffer, kjemikalier, gasser eller væsker?  X  

Fare for brann og eksplosjon?  X  

Faller virksomheten innenfor storulykkesforskriften?  X  

Ligger planområdet innenfor en dambruddssone?  X  

Berøres planområdet av militært eller sivilt skytefelt?  X  

Virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner    

 Medfører planen etablering av samfunnsviktig virksomhet (helse- 
og omsorgsinstitusjon, skole, barnehage osv.) som er spesielt 
sårbar for bortfall av kritisk infrastruktur (samferdsel, vann og 
avløp, kraftforsyning, ekom mm)? 

 X  

Er planlagt virksomhet sårbar for andre forhold?  X  

Farlige omgivelser    

 Er det regulerte vannmagasin med spesiell fare for usikker is i 
nærheten? 

 X  

Er det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)?  X  

Annet (spesifiser)?    

Er området påvirket eller forurenset som følge av tidligere bruk    

 Er området påvirket av tidligere virksomhet, eks forurenset grunn 
/sjøbunn /sediment? 

 X  

Industrivirksomhet som for eks. avfallsdeponering?  X  

Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.?  X  

Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.?  X  

Støv og støy fra trafikk? X  Se analyse 

Støv og støy fra industri?  X  

Stråling?  X  

Annet (spesifiser)?    
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Ulovlig virksomhet    

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?  X  

Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  X  

 
Brann- og ulykkesberedskap 

   

 Har området tilstrekkelig slukkevannforsyning (mengde og trykk)?  X Se analyse VA. 

Utrykningstid, spesielle brannobjekt i området?  X  

Har området tilstrekkelig adkomst for utrykningskjøretøy? X   

 
 
Risikomatrise med tegnforklaring 

 

 
Analyse 

Hendelse/situasjon Sanns. Kons. Risiko Kilde/kommentar/tiltak 

Vind  3 2  Frøya er «vindutsatt» og kommuneplanen angir 
at sterk vind er en naturgitt fare for Frøya. 
Befolkningen er imidlertid vant til at det blåser 
og planområdet vurderes ikke å være mer 
utsatt enn andre steder i kommunen. Viktig at 
konstruksjoner og løse gjenstander forankres og 
festes skikkelig. Tiltak utover dette vurderes 
ikke som nødvendig. 

Radon 3 2  Deler av planområdet blir liggende innenfor 
område med radon -høy aktsomhetsgrad. Tiltak 
mot radongass jmfr. Teknisk forskrift 
forutsettes derfor fulgt opp i byggesaken. 

Farer forbundet 
med bruk av 
transportnettet  

2 3  
 

For å ivareta sikkerheten til myke trafikanter er 
det regulert nytt fortau langs Mellomveien og 
ned langs Rådhusgata frem til eksisterende 
fortau. Ny fotgjengerovergang er innregulert 
ved krysset Mellomveien/Rådhusgata. Med 
disse tiltakene vurderes trafikksikkerheten for 
myke trafikanter å være ivaretatt. 
Under anleggsperioden må det beskrives i 
«planen for sikring av omgivelsene i 
anleggsperioden», hvordan sikkerheten for 
myke trafikanter skal ivaretas.  
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Vann, avløp og 
overvann 

4 3  Tiltaket forutsetter utbedring av 
kommunalteknisk anlegg. I 
reguleringsbestemmelsene er det derfor stilt 
rekkefølgekrav om at teknisk plan som viser 
løsninger for vann, avløp og overvann, må 
godkjennes før igangsettingstillatelse blir gitt. 
Tilstrekkelig slokkevannsforsyning må 
dokumenteres. 

Støv og støy fra 
trafikk 

4 1  Støy og støv i anleggsperioden skal ivaretas 
ihht. planbestemmelsene.  
Det er ingen aktivitet i området i dag som tilsier 
at planområdet vil bli støyutsatt.  
Utbyggingen vil føre til økt trafikk både på 
Rådhusgata, Mellomveien og Sørveien.  
Alle vegene har imidlertid lad ÅDT, lav 
fartsgrense og veiene er asfalterte. Støv- og 
støyproblematikk vurderes derfor som mindre 
vesentlig og ikke mer enn det som bør påregnes 
i sentrumsområdet av Sistranda. 
Jmfr. planbestemmelsene kan kommunen evt. 
kreve støyvurderinger ifm. byggesaken. 

 
 

 

 

Orkanger 08.11.2018 

 

On arkitekter og ingeniører AS 
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Detaljreguleringsplan – Rådhustoppen (1620201703) 

Merknadsbehandling etter høring og offentlig ettersyn 

Det er innkommet 6 høringsuttalelser, fordelt på 3 fra myndigheter/andre offentlige foretak og 3 fra utbyggingsinteresser og enkeltpersoner. 

Her er innspillene delt i: 

A. Myndigheter/andre offentlige foretak mv. (3 stk) 

B. Utbyggingsinteresser og enkeltpersoner (3 stk) 

C. Lag og foreninger mv. (0 stk) 

Hovedinnholdet samt hvordan det er håndtert i planforslaget, framgår av følgende tabell: 

A. Myndigheter/andre offentlige foretak mv. (3 stk)  

Innspill fra (dato) Innspill Kommentar/behandling i planen 

Trøndelag Fylkeskommune 
(27.02.2019) 

Prosjektet er bearbeidet og endret vesentlig etter det som gikk ut i 
oppstartsvarselet. Byggene er endret for å gi godt med luft imellom, og 

ivareta siktlinjer for bakenforliggende bebyggelse. 

 

Trøndelag fylkeskommune har ingen avgjørende merknader til planen.  
 

Vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med 

automatisk fredete kulturminner. Minner om den generelle 
aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under 

opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 

kulturminne), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.  

Ok, ingen merknader 

Fylkesmannen i Trøndelag 
(29.03.2019) 

Overordnede føringer  
1. Det er i både plankart og i bestemmelsene § 4.1 b) utnytting angitt: 

Minimum grad av utnyttelse 100% BRA, maksimum 200% BRA. 

1. Planbestemmelsene endres slik at det kun 
er angitt maks 200% BRA.  

 



 
Fylkesmannen er generelt opptatt av intensiv arealbruk med en høy grad 
av utnyttelse. Vi gjør likevel oppmerksom på at % BRA iht. TEK 17 § 5-5 

angir forholdet mellom bruksareal etter § 5-4 og tomtearealet. Prosent 

bruksareal fastsetter forholdet mellom bebygd og ubebygd del av tomta. 
Slik bestemmelsen da er utformet skal minimum 100 % og maksimum 

200% av tomta inngå i bruksarealet, hvilket neppe er intensjonen. Se for 

øvrig veiledning til TEK 17 kap. 2 om grad av utnytting. 

 

Felles vurdering Landbruk og Klima og miljø 

2. Det er godt i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging (SPR-BATP) at denne sentrumsnære tomta 
gis en høg utnytting, samt at området planlegges med et urbant preg. Det 

legges til rette for en høy arealutnytting i planområdet, med ca 40 

boenheter innenfor området. En effektiv arealbruk i sentrum vil bidra til å 
redusere presset på omkringliggende jordbruksområder i et langsiktig 

perspektiv. I forslaget til reguleringsbestemmelser er det kun gitt 

bestemmelser om min og maks % BRA. For også å sikre en høg utnytting i 

form av antall boenheter innenfor planområdet, gir vi et faglig råd om at 
reguleringsbestemmelsene også suppleres med dette. Minimum antall 

boenheter må ligge tett opp til maks antall boenheter. 

 

Helse og omsorg 

3. Uteoppholdsarealet er et viktig element i bokvaliteten både med tanke 

på fysisk aktivitet og sosialt samvær. Av plankartet går det ikke fram hvor 
det felles uteoppholdsarealet med lekeplass eller bebyggelsen skal 

plasseres. Det foreligger illustrasjoner som skisserer mulig plassering. 

Dette gir liten forutsigbarhet. Det framgår av bestemmelsene at det skal 

foreligge en godkjent utomhusplan før igangsettelse. Med tanke på endelig 
plassering av felles uteoppholdsareal må det legges vekt på solforhold, 

tilgjengelighet, utforming og tilrettelegging for alle aldersgrupper. Kant- 

og restareal bør unngås da dette ikke vil være egnet som uteoppholdsareal. 
 

2. Det vil bli lagt inn minimum antall 
boenheter i bestemmelsene som skal ligge tett 

opp til maks antall boenheter.  

 
3. Det er gitt i bestemmelsene § 7.1 at før 

igangsettelsestillatelse kan gis, skal 

utomhusplanen være godkjent. Det er 

beskrevet i planbestemmelsene § 4.1 at 
etasjene over sokkeletasjen skal benyttes til 

boligformål, adskilt som to blokker med lek- 

og uteoppholdsarealer imellom. Dette er 
illustrert på utomhusplanen som følger 

planforslaget.  

 
4. Innarbeides i bestemmelsene 



 
Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere 
merknader til planforslaget. 

 

4. Fylkesmannens konklusjon 
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. For også å sikre en høg utnytting i form av antall boenheter innenfor 

planområdet, gir vi et faglig råd om at reguleringsbestemmelsene også 

suppleres med minimum antall boenheter. Dette må ligge tett opp til maks 
antall boenheter. 

 

Kommunalt brukerråd 
(01.04.2019) 

Brukerrådet vil påpeke at hensynet til universell utforming må følges både 
i bygninger og uteområdet. 

 

Brukerrådet vil be om å bli informert om tegninger og planer for tiltaket 

gjennom hele prosessen. 

 
Både uteområdet og bygninger vil bli 

universelt utformet.  

 

B. Utbyggingsinteresser og enkeltpersoner 

Innspill fra (dato) Innspill Kommentar/behandling i planen 

Rune Midtsian, Skagan AS 

(20.02.2019) 

Frøya kommune v/ kommunestyret vedtok 27.09.18 ny Kommundelplan 

for Sistranda gjennom egengodkjenning. Dette er p.t. gjeldende overordnet 

plan for Sistranda, og det er derfor merkelig at administrasjonen tillater 
forslagsstiller å benytte Kommunedelplan for Sistranda fra 2009 i sitt 

forslag. 

 

Administrasjonen tillater i dette prosjektet gesims = 16 meter tiltross for at 
det i både gammel og gjeldende overordnet plan er gesims = 13 meter. Ber 

om at høyden på bygget reduseres i.h.t. bestemmelsene i gjeldende 

overordnet plan. 
 

Administrasjonens innstilling til byggehøyder i dette prosjektet oppleves 

som sterkt kritikkverdig og historieløst. Frøya kommune v/Kommunestyret 

Fra reguleringsbestemmelsene til 

kommunedelplanen for Sistranda (planid: 

1620201508), ikraftsettelsesdato 27.09.2018 
står følgende:  

 

1.2: Når ikke annet er bestemt, gjelder 

kommunedelplanen for Sistranda foran 
tidligere vedtatte planer når plankart og 

bestemmelser ikke samsvarer med 

kommunedelplanen. Alle reguleringsplaner 
vedtatt etter 01.01.16 gjelder foran 

kommunedelplanen for Sistranda. Dette 

gjelder også reguleringsplaner vist som 



 
vedtok 27. 09.18 ; - altså for under 6 mnd siden , en ny Kommunedelplan 
for Sistranda. I denne er det gitt høydebegrensninger for 

utbyggingsområdet på gesims = 13 meter og månehøyde= 16 meter. 

Allerede nå ønsker altså Frøya kommune å fravike disse bestemmelsene og 
gi dispensasjon på byggehøyde noe som virker mildt sagt underlig. Et 

paradoks i dette er at i Kommundelplan for Sistranda fra 2009 for området 

vest for “Rådhustoppen” , dvs. “Midtsian”, var det bestemmelser om 

gesims = 10 meter og mønehøyde = 13 meter, mens det i gjeldende plan 
fra 27.09.18 for samme området er dette redusert til gesims = 7 meter og 

mønehøyde = 10 meter. Altså: - Frøya kommune vil tillate at det bygges 

høyere på “Rådhustoppen” enn bestemmelsen i både gammel og ny 
Kommundelplan for Sistranda, mens fremtidig bebyggelse vest for 

utbyggingsområdet må redusere høydene. For oss er det ingen logikk i 

dette, og er det er uhørt for oss at både eksistrende og ny bebyggelse vest 
for Mellomveien skal få reduserte sikts- og solforhold fordi 

administrasjonen og politikerne gir dispensasjoner på noe de selv har 

bestemt for under et halvår siden. 

 
Administrasjonen ønsker å tillate en mindre parkeringsdekning enn hva 

som gjelder for både gammel og gjeldende plan. Vi ber om at 

parkeringsdekningen innretter seg på overordnede bestemmelser. 
 

Vi ber videre om at administrasjonen derfinerer og kvalitetssikrer hva som 

er “gjennomsnittlig planert terreng” på disse tomtene. 
 

Administrasjonen skriver i sitt saksfremlegg at det både visuelt og 

solmessig har minimale konsekvenser for bebyggelsen vest for 

“Rådhustoppen”. Dette er fullstendig feil. Denne kolossen av et bygg vil få 
dramatiske konsekvenser for oss som bor vest for Mellomveien, og vi ber 

om at utbygger i forbindelse med denne høringen lager en modell i korrekt 

målestokk som inkludert sol-/skyggestudie , samt siktsforhold og 
visualiserer virkningene slik at både politikere og naboer eksakt kan se og 

oppleve hvordan dette bygget påvirker nærmiljøet. Vi tror dette bygget har 

hensynssoner i plankartet. 
 

1.15: Høydebestemmelser skal avklares 

gjennom reguleringsplan. Unntatt fra dette er: 
For områdene avsatt til kombinert formål 

forretning/kontor (F1 til F5) og 

forretning/bolig/offentlig formål i 

reguleringsplan for Sistranda – Sentrum Sør 
(planid: 1620200705), skal 

gesimshøyde/mønehøyde ikke overstige 16 m 

over gjennomsnittlig planert terreng. 
 

Dvs. at planforslaget er i samsvar med ny 

vedtatt overordnet plan når det gjelder høyder. 
 

En mindre parkeringsdekning er godtatt da de 

fleste servicetilbudene vil være tilgjengelig i 

gangavstand. 
 

Gjennomsnittlig planert terreng er et begrep 

og beregnes etter at eventuelle terrengarbeider 
har funnet sted (i dette tilfellet er ikke annet 

angitt).  

 
Det er utarbeidet en sol/skygge analyse. 

Planområdet og nærliggende bebyggelse vil 

ha akseptable solforhold etter hva som kan 

forventes i et sentrumsområde.  
 

Det fattes vedtak ved egengodkjenning om at 

deler av reguleringsplanen Sistranda sentrum 
sør, oppheves og erstattes av ny plan.  

 



 
et volum som gir konsekvenser som er langt unna tålegrensen for oss 
naboer selv om vi snakker om sentrumsområdet på Sistranda. 

 

Det påpekes at Mellomveien er smal og trafikkfarlig. Frøya kommune har 
selv tatt initiativet til å regulere inn fortau langs Mellomveien og har i 

attpåtil kjøpt tilbake areal fra utbygger for å bygge dette. Vi ber om at 

kommunen pålegger utbygger rekkefølgekrav mht. utvidelse av 

Mellomveien og bygging av fortau langs denne. Om Frøya kommune mot 
formodning tillater at gammel kommunedelplan for Sistranda Midtre 

benyttes og attpåtil gir dispensasjoner mht. både gesimshøyde og 

parkeringsdekning så forutsettes det at dette lager presedens for andre 
reguleringsplaner som er under arbeid på Sistranda. På bakgrunn av 

ovennevnte ber vi om at planforslaget avvises.  

 
En avsluttende kommentar/spørsmål: - når man i denne saken skal 

oppheve deler av en gjeldende reguleringsplan fra 2007 er det da ikke 

påkrevd at det må gjennomføres en egen separate reguleringsprosess for at 

opphevelsen skal være gyldig? 

 
 

 

  

Hans Rabben (02.04.2019) Jeg viser til brev av 19.02.2019. Jeg er eier av eiendommen gnr. 21, bnr. 

99 og har bodd i dette området i hele mitt liv. Det huset jeg har i dag ble 

bygget av meg og innflyttet i 1972, mange år før et eneste forretningsbygg 
ble oppført i dette område. 

 

Jeg er svært forundret over at det nå planlegges å oppføre et 

forretningsbygg med fire etasjers boligblokker over sokkeletasje midt i 
sentrum. 

 

Det er snakk om 40 leiligheter med et estimert befolkning på over 100 
personer. Dette vil føre til økt trafikk av biler, sykler, barn og voksne i et 

område som fra før er kaotisk p.g.a manglende planlegging. 

 
Det er litt vanskelig for meg å se, av det tilsendte materialet, hvilke følger 

et slikt bygg vil få for min bolig med hensyn til redusert sjøutsikt. Jeg 

Kommunedelplanen for Sistranda har lagt opp 

til en relativt høy utnyttelse av 

sentrumsområdene, noe planforslaget ivaretar. 
Planforslaget er i tråd med høyder som er 

fastsatt i kommunedelplanen. 

 

Byggene er plassert med stor avstand imellom 
for å sikre siktlinjer mot sjø og 

bakenforliggende bebyggelse.  

 
 

 

Områdeplan for Sistranda sentrum vil ta opp 
disse problemstillingene.  

 



 
påberoper meg rett til å komme tilbake med utfyllende kommentar når de 
endelige planer foreligger. 

 

Jeg har også tidligere i denne prosessen varslet mulig krav om erstatning 
for den verdiforringelse som tiltaket påfører min eiendom, og kommer 

tilbake til dette. 

 

Så langt jeg kan forstå av det tilsendte materialet fortoner dette bygg seg 
som en koloss i et område som er preget av lavhusbebyggelse og som 

fremstår som fullstendig uakseptabelt. Øvrige kommuner som tillater 

bygging av boligblokker - eksempelvis Hitra kommune, Fillan - har 
plassert disse helt i utkanten av sentrum og latt sentrum bestå av 

forretningsbygg og offentlige bygg. Dette er meget fornuftig og god 

planlegging.  
 

Et stadig tilbakevendende problem med planlegging av Sistranda sentrum 

er trafikkløsninger: 

● Veier i området er for smale og svingene er for skarpe. 
● Det er bygget såpass tett at det ikke er rom for fortau - eksempelvis 

Sørveien, hvordan tenkes hensynet til gående ivaretatt? 

 
Etter at Beinskaret boligfelt ble utbygd benytter folk derfra Sørveien når 

de skal inn til sentrum. Skolebarn, eldre med rullator og folk flest må gå i 

kjørebanen. Dette må kunne betegnes som svært trafikkfarlig. 
 

Fortau langs Sørveien bør komme med i denne reguleringsplanen. 

 

Mellomveien er for smal. Den må utvides mot øst mellom Sørveien og 
Rådhusgata, før en eventuell utbygging kan starte. 

Det er lagt inn fortau langs med Mellomveien 
og mot Rådhusgata. Trafikksikkerheten 

ivaretas i stor grad. Det er avsatt areal til 

parkeringsplasser i kjeller på bygget med 
innkjørsel fra Rådhusgata og Sørveien. Det er 

lagt opp relativt få parkeringsplasser fra 

Mellomveien i henhold til fremlagte skisser. 

Ansgar Antonsen 

(04.04.2019) 

Viser til brev av 19.02.2019. Kjøpte eiendommen gnr.21,bnr.108 av Arne 

Øya i 1979, og har siden bodd der sammen med min familie. 
 

Kommunedelplanen for Sistranda har lagt opp 

til en relativt høy utnyttelse av 
sentrumsområdene, noe planforslaget ivaretar. 

 



 
Jeg er mildt sagt rystet over at det planlegges et bygg med så store 
dimensjoner rett foran stuevinduene mine, og med så mange boenheter vil 

dette bringe med seg økt trafikk i et allerede høyt belastet trafikkområde. 

 
Verdien på eiendommen vil etter min mening synke da det vil frata meg all 

utsikt mot sjøen, og jeg vil varsle om krav om erstatning hvis dette skjer. 

Byggene er plassert med stor avstand imellom 
for å sikre siktlinjer mot sjø og 

bakenforliggende bebyggelse. 

 

 

 

C. Lag og foreninger  

Innspill fra (dato) Innspill Kommentar/behandling i planen 

   

 



























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: P10 &13  

Arkivsaksnr.: 18/2782    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OSEN KOMMUNE 2019-2030  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Osen 

kommune til orientering, og ønsker lykke til videre med arbeidet. 

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev fra Osen kommune. 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune mottok 13.05.2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Osen kommune 

til høring. Høringsfristen er satt til 28.06.2019. 

 

I følge planbeskrivelsen skal revideringen ha følgende fokus:  

 Byggeområder  Det skal ikke vurderes endringer i byggeområder for næring, 

    bolig og fritidsbolig i denne rulleringen. Derimot vil det bli  

    gjort en vurdering av eksisterende og framtidige naustområder.  

 Masseuttak  Videreføring av område båndlagt med tanke på regulering til 

    pukkverk innerst i Svesfjorden skal vurderes i forbindelse med 

    dette arbeidet  

 LNF(R)-områder  Områder med svært viktig og viktig dyrkamark skal ikke  

    bygges ned.  

 Bruk og vern av sjø og Det pågående arbeidet med interkommunal kystsoneplan  

vassdrag   innbefatter Osen kommune. Arbeidet skal brukes som grunnlag 

    ved revidering av arealdelen. Behovet for å legge inn nye  

    småbåthavner i planen skal også vurderes. 

 Hensynssoner  Gjeldende hensynssoner på land foreslås videreført. Bruken av 

    hensynssoner vil bli vurdert i sjø. 

 Risiko og sårbarhet ROS-analysen i gjeldende arealdel for sjøarealene skal  

    revideres. 

 Konsekvensutredning Konsekvensutredningen skal beskrive virkninger for nye tiltak.  

 

Planforslaget gjenspeiler samfunnsdelens satsing på vekst i innbyggertallet og 

næringslivet ved at det er satt av attraktive områder til boligbygging, fritidsbebyggelse 



og næringsutvikling, som videreføring fra gjeldende plan. Landbruksjorda er skjermet 

for utbygging ved at den er vist til LNF(R)-formål, havområdene viser store områder 

for fiske, samtidig som det åpnes for akvakultur. Det er også vist områder for fritids- 

og turistformål og nye og eksisterende småbåthavner er tatt inn. 

 

Vurdering: 

Osen kommune har lagt høringsforslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 ut til offentlig 

ettersyn og høring ihht. Plan-og bygningsloven. Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar 

planforslaget til orientering og ønsker Osen kommune lykke til videre med arbeidet. 

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med plan- og bygningsloven.  

 

 

 

 

 



 

Osen kommune 
Sentraladministrasjonen 
 
 

 
Postadresse 

 
Rådhusveien 13 
7740 Steinsdalen 

 
Telefon 
E-post 

 
72 57 82 00 
postmottak@osen.kommune.no 

 
Besøksadresse Kommunehuset Org.nr. 944 350 675 

 
Høringsinnstansene 
 
 
  
 

 
 
 
Deres ref. Vår ref. Dato 
 2000/2019/141/4RLE 10.05.2019  
 
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL OSEN KOMMUNE 2019-2030 
 
 
Osen formannskap vedtok i møte 08.05.19 å legge forslag til kommuneplanens arealdel for 
2019-2030 ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 28.06.19, jf. plan – og 
bygningsloven § 11-14. 
 
Kommuneplanens arealdel består av planbeskrivelse, plankart med tilhørende bestemmelser 
og retningslinjer, samt konsekvensutredninger og ROS-analyse. Alle dokumentene i saken er 
lagt ut på Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no, på følgende link: 
https://www.osen.kommune.no/offentlig-innsyn/horinger/ 
 
 
Fristen for merknader og innsigelser er 28.06.19, og eventuelle merknader må være 
kommunen i hende senest denne datoen. Merknader til forslaget sendes Osen kommune, 
Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen, eller til postmottak@osen.kommune.no. 
 
Ved spørsmål kan undertegnede kontaktes. 
 
Med hilsen 

Roar Leirset 
Rådmann 
Osen kommune 

Telefon:  72578200 / 41446449 
E-post:  roar.leirset@osen.kommune.no 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Mottakerliste: 

- Fylkesmannen i Trøndelag 
- Trøndelag Fylkeskommune 
- Kystverket Midt-Norge 
- Statens vegvesen Region Midt 
- Direktoratet for mineralforvaltning 
- Fiskeridirektoratet Region Midt 
- Mattilsynet 
- NVE 
- Roan kommune 
- Frøya kommune 
- Naturvernforbundet 
- Fosen reinbeitedistrikt 
- Forum for natur og friluftsliv Trøndelag 
- Vingsan brygge 
- Barn- og unges representant i planutvalget v/Geir Eide 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torbjørn Berglann Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/1411    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

NY SELSKAPSAVTALE FOR KONSEK TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

Representantskapets innstilling til Kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune som deltakerkommunene i Konsek Trøndelag vedtar ny 

    selskapsavtale for Konsek Trøndelag. 

2. Den nye selskapsavtalen gjelder fra 1.1.2020 og avløser gjeldende selskapsavtale. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 
Utkast til selskapsavtale fra 1.1.2020 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Åtte deltakerkommuner går ut av Konsek Trøndelag som en følge av kommunereformen. For 

at selskapet skal ha en gyldig selskapsavtale fra 1.1.2020 må selskapsavtalen endres. Det er 

nødvendig med endringer i tre av paragrafene: 

 

§ 1 Selskapet. Oppføringen av deltakere må endres. 

§ 4 Eierandeler og innskuddsplikt. Det blir forandringer i eiersammensetningen når 

åtte av deltakerkommunene går ut av selskapet. Eierandelen foreslås økt for to av 

deltakerne, Orkland og Namsos kommune. 

§ 16 Uttreden. Her foreslås tidspunktet for første mulige tidspunkt for uttreden endret fra 

1.1.2020. 

 

Endring i §4. Eierandeler og innskuddsplikt 

I forbindelse med opprettelsen av selskapet ble eierandelene fordelt etter innbyggertall. Med 

kommunereformen øker innbyggertallet i Namsos og Orkland kommuner, slik at de skal ha 

ytterligere en eierandel (se under). I utredningen om sammenslåing av sekretriatene ble det 

anslått at det nye selskapet har behov for en egenkapital tilsvarende 3 måneders drift, om 

lag 2,5 mill kr, som også tilsvarer dagens egenkapital. 100 eierandeler à kr 25.000 er fordelt 

 

som vist under: 



 
Oversikt over fordeling av eierandeler før og etter 1.1.2020 
 
 

Innbyggertall Eierandel  
Pr.deltaker 

Til 31.12.19 
Ant.l eiere 

Til 31.12.19 
Sum 
eierandeler 

Fra 
01.01.2020 
Ant. eiere 

Fra 
01.01.2020 
Sum 
eierandeler 

0 - 4.999 1 22 22 16 16 

5.000 – 9.999 2 5 10 3 6 

10.000 –14.999 

15.000 –19.999 

4 
5 

4 
2 

16 
10 

2 
4 

8 
20 

Mer enn 20.000 6 2 12 2 12 

Fylkeskommunen 30 1 30 1 30 

Sum  36 100 28 92 

 
 

Kommunereformen medfører at Konsek Trøndelag får færre eiere, færre eierandeler og 

lavere egenkapital. 10 eierandeler forsvinner ut ved årsskiftet 2019/2020. Det kompenseres 

noe ved at kommunene Namsos og Orkland får en ekstra eierandel hver. Egenkapitalen blir 

dermed kr 200.000 lavere enn dagens nivå. Dette er uproblematisk, fordi selskapet har 

opparbeidet noe egenkapital. Dersom Fosen-kommunene kommer inn fra 2021 vil 

eierandelene og egenkapitalen øke til kr 50.000 over dagens nivå. 

 

Endring i § 16. Uttreden 

Dagens eiere gikk inn i selskapet 1.1.2018, med 1.1.2020 som første mulige dato for 

uttreden. For å gi selskapet god forutsigbarhet mener daglig leder at deltakerne fra 2020 bør 

binde seg til selskapet i minimum to år. Første mulige dato for uttreden blir da 1.1.2022. 

 

Daglig leders konklusjon 

Forslaget til ny selskapsavtale vil sikre at Konsek Trøndelag har en gyldig selskapsavtale når 

kommunereformen trer i kraft, og at selskapet får forutsigbare rammer. 
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Selskapsavtale 

for 

Konsek Trøndelag IKS 

 

§ 1  Selskapet 

Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om 

interkommunale selskaper.  

Selskapet har følgende deltakere: 

 

Flatanger kommune Midtre Gauldal kommune 
Frosta kommune Namsos kommune 
Frøya kommune Namsskogan kommune 
Grong kommune Orkland kommune 
Heim kommune Overhalla kommune 
Hitra kommune Røyrvik kommune 
Høylandet kommune Selbu kommune 
Inderøy kommune Skaun kommune 
Leka kommune Snåsa kommune 
Levanger kommune Steinkjer kommune 
Lierne kommune Stjørdal kommune 
Malvik kommune Trøndelag fylkeskommune 
Melhus kommune Tydal kommune 
Meråker kommune Verdal kommune 
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§ 2  Formål 

Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i tråd med 

gjeldende lov og forskrift. 

Selskapet kan kun drive annen virksomhet, herunder å danne andre selskaper og 

sammenslutninger, når dette har til hensikt å fremme hovedformålet. 

§ 3 Hovedkontor 

Selskapet har kontorsted i Steinkjer og Trondheim kommuner. Hovedkontor er i Steinkjer 

kommune. 

§ 4 Eierandeler og innskuddsplikt 

Selskapets innskuddskapital er fordelt på 92 eierandeler. Hver deltaker plikter å skyte inn kr 

25 000 (tjuefem tusen) per andel i tråd med følgende fordeling:   

Deltaker Andeler Deltaker Andeler 

Trøndelag fylkeskommune 30 Heim kommune 1 

Steinkjer kommune 6 Selbu kommune 1 

Stjørdal kommune 6 Overhalla kommune 1 

Levanger kommune 5 Frosta kommune 1 

Orkland kommune 5 Meråker kommune 1 

Melhus kommune 5 Grong kommune 1 

Namsos kommune 5 Snåsa kommune 1 

Verdal kommune 4 Lierne kommune 1 

Malvik kommune 4 Høylandet kommune 1 

Skaun kommune 2 Flatanger kommune 1 

Inderøy kommune 2 Namsskogan kommune 1 

Midtre Gauldal kommune 2 Tydal kommune 1 

Frøya kommune 1 Leka kommune 1 

Hitra kommune 1 Røyrvik kommune 1 

Den enkelte deltaker svarer for en andel av selskapets forpliktelser tilsvarende eierandelen. 

Selskapet skal opprettholde en egenkapital på et nivå som er hensiktsmessig for å ivareta 

selskapets drift.  

§ 5 Andre forpliktelser til selskapet 

Deltakerne forplikter seg til å kjøpe alle sekretariatstjenester til eget kontrollutvalg fra selskapet. 

Deltakernes kjøp av tjenester skal reguleres i egen leveranseavtale som godkjennes av 

representantskapet. 

Betalingsforpliktelser for den enkelte deltaker som følge av leveranseavtale fastsettes av 

representantskapet for ett år av gangen. 
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§ 6 Representantskapet 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Deltakerne velger én (1) representant 

hver, med minst ett personlig varamedlem i tråd med reglene i lov om interkommunale 

selskaper.  

Hver representant har et antall stemmer tilsvarende eierandel slik fastsatt i § 4. 

Representantskapet velger selv leder og nestleder. 

Oppnevning av representantskapet følger kommunevalgperioden.  

§ 7 Representantskapets møter  

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte minst én gang per år. 

Innkalling til representantskapsmøte skal skje i tråd med de frister som gjelder i Lov om 

interkommunale selskaper. Både innkalling og protokoll skal sendes representantskapets 

medlemmer og deltakerne. 

Følgende saker skal årlig behandles av representantskapet: 

1. Årsmelding og regnskap. 

2. Tilskudd fra deltakerne for påfølgende år. 

3. Budsjettrammer og økonomiplan. 

Følgende beslutninger ligger til representantskapet og behandles ved behov:  

1. Valg av styre. 

2. Valg av valgkomité. 

3. Valg av revisor. 

4. Langsiktig strategi for selskapet 

5. Låneopptak 

6. Spørsmål om stiftelse, kjøp eller deltakelse i andre selskaper, samt inngåelse av 

langsiktige samarbeidsavtaler av økonomisk betydning. 

Møtelederen skal sørge for at møter i representantskapet avvikles i tråd med reglene om 

vedtaksdyktighet, møteplikt, møterett, møteledelse og møteprotokoll og øvrige bestemmelser 

i lov om interkommunale selskaper. 

Vedtak i representantskapet fattes med flertall av de avgitte stemmer, og ellers i tråd med lov 

om interkommunale selskaper. 

§ 8 Valgkomité 

Representantskapet skal nedsette en valgkomité og vedta instruks for valgkomiteen.  

Valgperioden følger valgperioden til representantskapet. Styret fremmer innstilling på 

valgkomité og godtgjøring til denne. Valgkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer, og ha 

en sammensetning som representerer bredden av selskapets deltakere. 

Valgkomiteen fremmer begrunnet forslag om valg av styre, leder og nestleder i 

representantskapet og godtgjøring til styret. 
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§ 9 Styret 

Styret i selskapet består av seks (6) medlemmer med tilsvarende antall varamedlemmer i 

rekkefølge valgt av representantskapet, og ett (1) medlem med personlig varamedlem som 

velges av de ansatte.  

Med unntak av representant valgt av de ansatte velges styrets medlemmer for to år, der tre 

medlemmer velges hvert år. Varamedlemmer oppnevnes for ett år. 

Representantskapet velger årlig styreleder og nestleder blant styrets medlemmer. 

Representantskapet fastsetter godtgjøring til styret, etter innstilling fra valgkomiteen. 

§ 10 Styrets arbeid  

Styremøter avvikles i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper. 

Styret skal hver valgperiode fastsette en styreinstruks og en instruks for daglig leder, 

inkludert eventuell delegasjon av rett til å tegne selskapets firma.  

Styret skal årlig evaluere eget arbeid. Oppsummering av denne evalueringen skal forelegges 

valgkomiteen. 

§ 11 Daglig leder 

Daglig leder ansettes av styret. 

Daglig leder har ansvar for selskapets daglige drift innenfor den instruks som fastsettes av 

styret. 

§ 12 Låneopptak og garantistillelse  

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak, begrenset oppad til kr. 

2 000 000. 

§ 13 Arbeidsgiveransvar  

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. 

Arbeidstakernes rettigheter etter lov og avtaleverk skal i sin helhet ivaretas av styret. 

Selskapet skal være tilknyttet arbeidsgiverorganisasjon med tariffavtale. Selskapet skal være 

medlem av tjenestepensjonsordning med vilkår tilsvarende kommunalt ansatte. 

Styret selv ansetter daglig leder og fastsetter lønn til daglig leder.  

§ 14 Regnskap og revisjon  

Styret har plikt til å sørge for regnskapsføring i tråd med lov og forskrift, og at det foretas 

revisjon av selskapet.   

Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet. Selskapets 

regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor.  

Revisor velges av representantskapet.  

§ 15 Endring av selskapsavtalen  

Selskapsavtalen kan endres i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper. 

§ 16 Uttreden  

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og 

kreve seg utløst i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper. Uttreden vedtas av 

kommunestyret eller fylkestinget selv. Avtalen kan ikke sies opp med virkning før 1.1.2021. 

Ved uttreden skal deltaker betales tilbake sin relative andel av egenkapitalen, i tråd med 

fordelingen av andeler fastsatt i § 4, begrenset oppad til deltakerens innskutte kapital. 
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§ 17 Oppløsning 

Selskapet kan oppløses etter reglene i lov om interkommunale selskaper dersom deltakerne 

er enige om det. 

§ 18 Voldgift  

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i 

forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en 

voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning 

følger av lov eller forskrift.  

 

Vedtatt av kommunestyret i deltakerkommunene innen 1.7.2019.  



Ny selskapsavtale fra 1.1.2020 

Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Representantskapet 29.04.2019 03/19 

Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 009 
Arkivsaknr 19/61 - 2 

Innstilling til representantskapet 
1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag vedtar

ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag.
2. Den nye selskapsavtalen gjelder fra 1.1.2020 og avløser gjeldende selskapsavtale.

Vedlegg 
Utkast til selskapsavtale fra 1.1.2020 

Behandling: 
Daglig leder Konsek Trøndelag IKS orienterte om ny selskapsavtale. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag vedtar ny

selskapsavtale for Konsek Trøndelag.
2. Den nye selskapsavtalen gjelder fra 1.1.2020 og avløser gjeldende selskapsavtale.

Behandling i styret 05.03.2019 
Protokoll 
Vedtak som innstilling med presisering av første mulige dato for uttreden. Enstemmig. 

Vedtak 
Styret slutter seg til utkastet til ny selskapsavtale og legger den fram for representantskapet 
med denne innstillingen: 

1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag vedtar
ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag.

2. Den nye selskapsavtalen gjelder fra 1.1.2020 og avløser gjeldende selskapsavtale.

Saksutredning 
Åtte deltakerkommuner går ut av Konsek Trøndelag som en følge av kommunereformen. For 
at selskapet skal ha en gyldig selskapsavtale fra 1.1.2020 må selskapsavtalen endres. Det er 
nødvendig med endringer i tre av paragrafene: 
§ 1       Selskapet. Oppføringen av deltakere må endres. 
§ 4       Eierandeler og innskuddsplikt. Det blir forandringer i eiersammensetningen når  

åtte av deltakerkommunene går ut av selskapet. Eierandelen foreslås økt for to av 
   deltakerne, Orkland og Namsos kommune.

§ 16  Uttreden. Her foreslås tidspunktet for første mulige tidspunkt for uttreden endret fra 
 1.1.2020. 

Endring i §4. Eierandeler og innskuddsplikt 
I forbindelse med opprettelsen av selskapet ble eierandelene fordelt etter innbyggertall. Med 
kommunereformen øker innbyggertallet i Namsos og Orkland kommuner, slik at de skal ha 
ytterligere en eierandel (se under). I utredningen om sammenslåing av sekretriatene ble det 
anslått at det nye selskapet har behov for en egenkapital tilsvarende 3 måneders drift, om 
lag 2,5 mill kr, som også tilsvarer dagens egenkapital. 100 eierandeler à kr 25.000 er fordelt 



som vist under: 
 
Oversikt over fordeling av eierandeler før og etter 1.1.2020 

 
Innbyggertall 

 
Eierandeler 
pr. deltaker 

Til 31.12.19 Fra 1.1.2020 

Ant. 
eiere 

Sum 
eierandeler 

Ant. 
eiere 

Sum 
eierandeler 

  

  0 - 4.999  1 22 22 16 16   

  5.000 – 9.999  2 5 10 3 6   

 10.000 – 14.999  4 4 16 2 8   

 15.000 – 19.999  5 2 10 4 20   

  Mer enn 20.000  6 2 12 2 12   

 Fylkeskommunen  30 1 30 1 30   

Sum  36 100 28 92 

Kommunereformen medfører at Konsek Trøndelag får færre eiere, færre eierandeler og 
lavere egenkapital. 10 eierandeler forsvinner ut ved årsskiftet 2019/2020. Det kompenseres 
noe ved at kommunene Namsos og Orkland får en ekstra eierandel hver. Egenkapitalen blir 
dermed kr 200.000 lavere enn dagens nivå. Dette er uproblematisk, fordi selskapet har 
opparbeidet noe egenkapital. Dersom Fosen-kommunene kommer inn fra 2021 vil 
eierandelene og egenkapitalen øke til kr 50.000 over dagens nivå.  

Endring i § 16. Uttreden 
Dagens eiere gikk inn i selskapet 1.1.2018, med 1.1.2020 som første mulige dato for 
uttreden. For å gi selskapet god forutsigbarhet mener daglig leder at deltakerne fra 2020 bør 
binde seg til selskapet i minimum to år. Første mulige dato for uttreden blir da 1.1.2022.  

Daglig leders konklusjon 
Forslaget til ny selskapsavtale vil sikre at Konsek Trøndelag har en gyldig selskapsavtale når 
kommunereformen trer i kraft, og at selskapet får forutsigbare rammer. 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Bjørnar Grytvik Arkiv: M12  

Arkivsaksnr.: 17/1908    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

HOVEDPLAN VANN 2018 - 2023  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar temaplanen Hovedplan vannforsyning 2018-2023.  

 

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan vannforsyning 2018-2023 legges til 

grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan samt budsjett når 

det gjelder det kommunale vannverket og tilhørende vannforsyningssystem. 

 

3. Rådmannen gis fullmakt til eventuelle omprioriteringer innenfor rammen av planen. 

 

 

 

Vedlegg: 

1.  Hovedplan vann 2018-2023, Rambøll AS 

2.  Notat 1 fra Rambøll AS: Nye høydebasseng på Frøya 

3.  Notat 2 fra Rambøll AS: Lovverk ang. leveringssikkerhet 

4.  Høringsuttalelse fra Mattilsynet datert 07.05.2019 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):  

1. Beredskapsplan, Rambøll AS 

2. ROS-analyse, Rambøll AS  

3. Notat 3 fra Rambøll AS: Simulering av vannforsyning Frøya kommune 

4. Notat fra Envidan Momentum AS: Investeringsanalyse vann 

5. Hovedplan vann 1986 

 

 

  

 

 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn: 

Gjeldende hovedplan for vann ble utarbeidet i 1986. Vannforsyningen på Frøya så på den 

tiden helt annerledes ut enn det gjør i dag, og vann ble forsynt fra flere mindre og lokale 



vannverk. Det sier seg selv at behovet for en ny plan derfor har vært presserende og at 

arbeidene men den nye planen nødvendigvis har avdekket store behov for oppgradering og 

utbygginger av anlegg. 

 

Ny hovedplan vannforsyning er ment å gi oppdatert, korrekt og relevant informasjon, som vil 

være lettere tilgjengelig både for publikum, politikere og for internt bruk. I foreliggende plan 

beskrives dagens status for vannforsyningen på Frøya. Statusen for vannforsyningen har 

utgjort grunnlaget for målene kommunen har satt seg for perioden som ny hovedplan skal 

omfatte. Denne hovedplan er behandlet som en temaplan og gjelder for perioden 2018-2023. 

Avviket mellom status i dagens vannforsyning og målene det skal jobbes mot, er grunnlaget 

for tiltak som presenteres i hovedplanen. Tiltakene er kostnadsvurdert og prioritert over 

perioden. 

 

Hovedmål: 

Frøya kommune er i rivende utvikling hvor ikke bare en økende befolkning men også store 

næringsaktører stiller stadig større krav til kommunen som vannleverandør.  Gjennom 

forvaltning, utbygging og driftstiltak skal kommunen sikre at disse abonnentene blir forsynt 

med drikkevann av tilfredsstillende mengde og kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke 

inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende. 

Kommunen ønsker også å legge forholdene til rette for å forsyne vannkrevende industri med 

tilstrekkelig vannforsyning. 

 

Delmål: 

 Kapasitet: Nok vann til alle som er tilknyttet kommunal vannforsyning. 

 Hygiene: Rent vann til alle abonnenter. 

 Sikkerhet: Sikker vannforsyning med døgnkontinuerlig oppfølging. 

 Effektiv tjenesteyting: Vannverket skal bygges, drives og vedlikeholdes slik at det 

oppnås god ressursutnyttelse og opprettholdelse av investert kapital. Vannverket skal 

være selvfinansierende. 

 

Planarbeidet har blitt utført av en intern styringsgruppe i samarbeide med Rambøll AS som er 

engasjert som konsulent for utredningsarbeider og utarbeidelse av Hovedplan for 

vannforsyning for perioden 2018-2023.  
Merk at planen noe misvisende har fått betegnelsen «Hovedplan» da den er behandlet som en 

«Temaplan». Forskjellen er at en temaplan i praksis er et arbeidsverktøy for administrasjonen og som 

ikke er underlagt de formelle prosedyrene som en hovedplan er bl.a. med høringsrunder, etc. 

I vurderingen av et viktig enkelttiltak som økt vannforsyningssikkerhet for industribedriftene 

på Nordskaget Næringspark, har det vært dialog med berørte bedrifter. Mattilsynet har også 

vært delaktig i prosessen og har hatt planen til gjennomsyn og uttalelse (Se vedlegg 4-

Uttalelse fra Mattilsynet datert 07.05.2019).  
 

Selv om Hovedplan for vann er en temaplan så representerer denne kommunens og 

virksomhetens overordnede plan og er det viktigste styringsdokumentet for vannforsyningen i 

kommunen. Den skal gi grunnlag for å oppnå kvalitet, kapasitet og sikkerhet for en samlet 

vannforsyningstjeneste i kommunen. Målsetningene sammen med identifiserte tiltak danner 

videre grunnlag for årsbudsjettering, økonomiplanarbeid, tiltaksprioritering og 

prosjektgjennomføring.  

 

Et foreløpig utkast til hovedplan ble presentert for formannskapet i desember 2017 som en 



orientering i forbindelse med budsjettbehandlingen for perioden 2018-2021, da deler av 

planen var innarbeidet i rådmannens forslag til investeringsbudsjett for VAR-området med 

bakgrunn i at enkelte av tiltakene hastet. Planen er siden videreført i vedtatt økonomiplan for 

perioden 2019-2023. 

 

Rammebetingelser: 

Som vannverkseier er Frøya kommune forpliktet til å følge en rekke lover og forskrifter. 

Herav er drikkevannsforskriften den mest sentrale. Denne pålegger blant annet vannverkseier 

å påse at drikkevann som leveres til abonnenten skal tilfredsstille kravene til kvalitet, mengde 

og leveringssikkerhet. 

Videre skal vannverkseier legge frem opplysninger om vannverket til Mattilsynet som er vår 

tilsyns- og godkjenningsmyndighet. 

 

Status og utfordringer for vannforsyningstjenesten: 

Det finnes ett kommunalt vannverk på Frøya. I tillegg til dette finnes ett privat vannverk, 

Hamarvik vannverk. Frøya kommunale vannverk forsyner ca. 85% av innbyggerne i 

kommunen, som tilsvarer i overkant av 4000 personer. Vannkilden er Kjerkdalsvatnet. 

Hamarvik private vannverk forsyner ca. 800 personer tilknyttet bebyggelse på Hamarvik og 

Flatval. Vannkilden er Hammarvatnet. I tillegg leveres vann til ca. 2000 fritidseiendommer fra 

disse to vannverkene hvorav ca. 2000 eiendommer er abonnenter hos Frøya kommunale 

vannverk.  

 

Med bakgrunn i nye krav fra myndighetene har kommunen ønske om sammenkobling av 

vannverkene, slik at disse kan utgjøre gjensidige reservevannkilder. I planen legges det opp til 

at kommunen overtar Hamarvik vannverk og samtidig implementerer dette vannverket i Frøya 

kommunale vannverk slik at vannverkene kan tilfredsstille myndighetenes krav til 

reservevannkilde. Dette er meget viktig sett i forhold til at drikkevannsforsyningen til hele 

Frøyas befolkning kan opprettholdes ved alvorlige uforutsette hendelser, som f.eks. brann, i et 

av vannbehandlingsanleggene.   

 

Skjerpede myndighetskrav overfor vannverkseier med krav til nok, rent og trygt vann gir 

føringer for fremtidige investeringsbehov og vedlikehold. 

 

Vår organisasjon må til enhver tid både i størrelse og kompetanse være tilpasset 

rammebetingelser og være i stand til å drifte og vedlikeholde våre vannforsyningsanlegg. 

Økende anleggsmasse og oppgradering med teknologiske løsninger for økt driftssikkerhet, 

samt myndighetskrav påvirker også vannverkets behov for bemanning både mht drift og  

administrasjon. 

 

Det er viktig at sikkerhet og beredskap er ivaretatt. Dette vil bidra til å redusere 

sannsynligheten for at uønskede hendelser eller kriser oppstår. At vi til enhver tid er i stand til 

å håndtere uønskede hendelser og kriser for deretter i størst mulig grad kunne redusere 

konsekvensene av disse, er særlig viktig sett i forhold til at vannverkets største kunde 

forbruker ca. halvparten av produsert vann og er avhengig av kontinuerlig og trygg 

vannforsyning. I forbindelse med utarbeidelsen av Hovedplanen er det derfor også parallelt 

utarbeidet en «ROS-analyse» for vannverket som har bidratt til noen av tiltakene foreslått i 

planen.  

 

Med bakgrunn i at det er mistanke om et relativt stort avvik i forhold til vannlekkasjer både i 



det kommunale og private ledningsnettet er det viktig at det jobbes kontinuerlig for å 

begrense forfall i ledningsnettet og derigjennom redusere vannlekkasjene. For dårlig innsats 

her medfører behov for senere utbedringstiltak som kan være både tids- og kostnadskrevende. 

Ikke minst er det å skyve kostnader over på fremtidige generasjoner. Frøya kommune har 

derfor i planperioden fokus på å skaffe seg oversikt og kontroll på lekkasjetilstanden og 

Hovedplanen legger derfor også opp til innsats for å oppnå redusert lekkasjeavvik gjennom 

utskifting av gamle dårlige ledninger. I tillegg er det fra og med 01.01.19 gjennom nye vann- 

og avløpsforskrifter innført pliktig vannmåling for alle abonnentkategorier, noe som vil gi 

bedre oversikt og kontroll på det faktiske vannforbruket og den faktiske lekkasjemengden. 

Samtidig vil vannmåling for alle gi et mere rettferdig vanngebyr i forhold til abonnentens 

faktiske vannforbruk.  

 
Fig. 1 

 

Fig. 1 viser et skjematisk bilde av vannforsyningssystemet som Frøya kommunale vannverk består av. Av de 

foreløpig 215 km eksisterende hovedvannledninger (med dimensjon fra 63 til 315 mm) ligger ca. 90 km av 

disse etablert i sjøen. I tillegg består systemet av 8 høydebasseng og 11 pumpestasjoner. Dette er et omfattende 

vannforsyningssystem kommunens størrelse tatt i betraktning. Ikke minst vil såpass mange og lange 

sjøledninger gi store resursmessige utfordringer i forhold til drift og vedlikehold.. 

 

Frøya kommunale vannverk er godt drevet, men har også på grunn av ressursutfordringer 

bygget seg opp et etterslep på rutinemessig drift og vedlikehold. Kommunen har til nylig ikke 

hatt et digitalt FDV-system, noe som har vanskeliggjort en effektiv drift og vedlikehold av 

vannforsyningssystemet. Arbeidet med innmåling og registrering av eksisterende ledningsnett 

har derfor høy prioritet i hovedplanen. 

 

Vannverket har en veldig god vannkilde i Kjerkdalsvatnet med tanke på at Frøya er en 

øykommune. Vannverket har da også hatt gleden av at det i flere år har blitt kåret til Midt-

Norges beste drikkevann i kategorien overflatevann, senest 2018, og har også i den nasjonale 

konkurransen vært blant Norges beste flere ganger. Kilden har i utgangspunktet god 

kapasitet, men det er begrenset kapasitet i vannbehandlingsanlegget og på forsyningssystemet.  

 

Total årlig vannproduksjon pr. i dag er ca. 1.6 millioner m3 drikkevann ut på nettet. 



 

Særlig for høydebassengene på Bremnestuva og Sistranda er det kritisk lav kapasitet og 

hovedplanen legger da også opp til en betydelig oppgradering av kapasiteten for disse 

høydebassengene. 

 

Storforbrukerne i industrien har i dag ikke kontrakter med kommunen på uttak av vann. Det 

har derfor ikke vært forutsigbarhet i utviklingen av vannforbruket og oppgradering av 

forsyningssystemet har i for liten grad blitt tilpasset dette. Vannkrevende industri benytter per 

i dag omtrent halvparten av produsert vann til sin prosessvirksomhet (produksjon). Dette er 

meget spesielt og ikke minst utfordrende for vannverket som primært er en drikkevanns-

produsent og må forholde seg til lovverket i forhold til dette. Rambøll har da i eget vedlegg til 

hovedplanen (notat 2: Lovverk vedr. leveringssikkerhet) behandlet spørsmålet om 

kommunens ansvar i forhold til leveringssikkerhet av prosessvann til industribedrifter. 

Konklusjonen er at kommunen i prinsippet skal legge forholdene til rette for å forsyne 

industrien med vann men at mengde, trykk og leveringssikkerhet samt kostnadsdekningen av 

dette, skal reguleres gjennom skriftlig avtale mellom kommunen og den enkelte bedrift. 

 

Kommunens mål er å sikre abonnentene en drikkevannsforsyning i 24 timer ved et bortfall av 

vannproduksjonen på Kjerkdalsvatnet. Til dette behøves ett nytt basseng med et volum på 

3000 m3 på Bremnestuva. Dette betyr at ved en langvarig krisesituasjon på Kjerkdalsvatnet 

vil vannforsyningen til Nordskaget Næringspark, som i dag betjenes via en en stor 

direkteledning, vil bli stengt først for å sikre nødvendig drikkevannsforsyning til de øvrige 

abonnentene. Hvis bedriftene på Nordskaget Næringspark ønsker høyere leveringssikkerhet 

må det bygges et ekstra basseng på Bremnestuva.  Dette må som nevnt foran avklares med 

berørte bedrifter gjennom en egen avtale. Utgangspunktet for en slik avtale er at bedriftene 

må dekke kostnadene for et ekstra basseng gjennom et anleggsbidrag. I et eget notat (notat 1: 

Nye høydebasseng på Frøya) har Rambøll vurdert leveringssikkerheten opp mot industrien på 

Næringsparken.   

I hovedplanens kostnadskalkyle er det medtatt kun ett basseng. 

 

Med bakgrunn i nevnte rammebetingelser, status på vannbehandlingsanleggene, 

ledningsnettet, lekkasjeandel, vann-nettmodell og brannvannsdekning er det utarbeidet en 

krevende og omfattende tiltaksplan for planperioden. 

 

Ved utarbeidelse av tiltaksplanen er det fokusert på følgende hovedutfordringer: 

 Bygge ut kapasitet på vannbehandlingsanlegget og forsyningssystemet for fremtidig  

   befolkningsøkning og industri 

 Fokus på digitaliserte ledningskart  

 Sikre reservevannkilde 

 Vedlikehold av eksisterende anlegg 

 Rekruttere riktig kompetanse og sikre god kompetanseoverføring 

 

 

 

Tiltak: 

Foruten viktige driftstiltak som skal sikre en mere effektiv drift, som f.eks. innmåling av 

eksisterende ledningsnett, rehabilitering av høydebasseng og utskifting av eternittledninger er 

det flere store og nødvendige investeringstiltak som planlegges i begynnelsen av planperioden, 

og som vil gi økt sikkerhet i vannforsyningen:  



 Arbeidet med ny hovedvannledning mellom Sistranda og Nordskaget er godt i gang. 

Denne ledningen vil sammen med eksisterende hovedvannledningen mellom 

Nordskaget, Kjerkdalsvatnet og Sistranda danne en etterlengtet «ringledning» som vil 

gi betydelig økning av leveransesikkerheten for hele Frøya. I det videre arbeidet med 

denne ringledningen er det bl.a. planlagt at nytt høydebasseng på Bergheia og 

sammenkobling med Hamarvik vannverk.  

 Utbygging av nytt høydebasseng på Bremnestuva har høy prioritet og er godt i gang, 

og det er nå nylig avklart at industribedriftene på Nordskaget Næringspark ikke er 

interessert i økt vannforsyningssikkerhet utover den sikkerheten som ett nytt 

høydebasseng på Bremnestuva vil gi. Dialog med tanke på å få på plass en 

leveringsavtale så snart som mulig er opprettet.  

 Utbygging av nytt høydebasseng på Sistranda har også høy prioritet med bakgrunn i 

kritisk lav kapasitet i dag og foreslås som et prioritert tiltak. Tiltaket er medtatt i 

vedtatte økonomiplan for 2019 og er allerede under prosjektering. 

 Membranfiltrene ved vannbehandlingsanlegget på Kjerkdalsvatnet har i prinsippet 

nådd sin maksimale kapasitet og det er derfor i planen presisert behovet for en fjerde 

membranrigg for å kunne øke kapasiteten og driftssikkerheten. Dette prosjektet ble 

vedtatt i økonomiplanen for 2018 og riggen ble satt i drift i april 2019.  

 Vedrørende framtidig dimensjonering av driftspersonale så ligger det i hovedplanen 

tilsetting av én ny driftsoperatør innen 2020. Behov for en ny driftsoperatør kommer 

av at det er flere store investeringstiltak som både er igangsatt og som er under 

planlegging, noe som vil medføre økt ressursbehov for drift og vedlikehold. 

Rådmannen vil uansett ha fokus på effektiv drift innenfor fagområdet. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Avgiftsgrunnlaget for vann og avløpssektoren er det samlede beløp kommunen maksimalt kan 

kreve inn i form av avgifter. Dette beløpet skal tilsvare kommunens faktiske kostnader for 

sektoren.  

 

Totalt i planperioden 2018-2023 er det identifisert nødvendige investeringstiltak på ca. 121 

mill. kroner og driftstiltak på ca. 20 mill. kroner. De årlige driftskostnader og 

kapitalkostnader for vannforsyningstjenesten er innenfor selvkostområdet vann. Det betyr at 

kostandene skal dekkes inn gjennom årlige abonnementsgebyrer og tilknytningsgebyrer. Når 

gebyrene fastsettes skal det også tas hensyn til fremtidige investeringer i planperioden. 

I Hovedplanen fremkommer plan for gebyrutviklingen i hele planperioden. Som grunnlag her 

foreligger de foreslåtte investeringstiltak samt en utvikling i drifts- og bemannings-kostnader. 

Som det fremkommer i planen så er det beregnet en total gebyrøkning for en normalbolig på 

ca. 40% fra nivået i 2017 til 2023. Det er da ikke lagt inn noen økning av antall abonnenter i 

planperioden. I planen vises det imidlertid til at det planlegges tiltak for å kunne redusere 

denne økningen gjennom bl.a. nye VA-forskrifter som fjerner den uheldige rabatteringen av 

vanngebyret for storforbrukerne blant næringsabonnentene. Kommunestyret har i sak PS 

126/18 enstemmig vedtatt nye VA-forskrifter for Frøya kommune gjeldende fra 01.01.2019. 

Dette betyr at gebyrøkningen som fremkommer i Hovedplanen ikke lengre gjelder. En fersk 

gebyrsimulering basert på regnskapet for 2018 og med de foreslåtte tiltak medregnet, viser at 

nye VA-forskrifter samt bruk av fondsmidler sannsynligvis vil medvirke til at det i stedet 

oppnås en reduksjon i vanngebyret for en normalbolig på ca. 25% i planperioden fra 2018 til 

2023. Investeringer i 2023 vil selvsagt ikke slå inn umiddelbart og utøkes beregnings-perioden 

til 2025 vil det da oppnås en reduksjon på ca. 15% i forhold til gebyrnivået for en normalbolig 



i 2018.  

 

Vurdering: 

Vi har i planarbeidet tatt utgangspunkt i våre egne målsetninger, kommunens omfattende 

rammebetingelser, en detaljert gjennomgang av status på våre anlegg og en vurdering av 

robusthet i egen organisasjon. Et samlet bilde på dette har vært lagt til grunn når vi har 

identifisert våre egne sårbarheter, utfordringer og behov for fremtidige tiltak. 

Administrasjonen legger frem en krevende plan for utviklingen i vannforsyningen i perioden 

2018-2023. Det synes vi er riktig og fremtidsrettet, spesielt i et perspektiv av at vann er vårt 

viktigste næringsmiddel. En sikker vannforsyning med rent, nok og godt vann legger grunnlag 

for god folkehelse, verdiskaping og samfunnssikkerhet. 

 

Planen inneholder en rekke investeringstiltak som skal gjennomføres i planperioden. Det er 

krevende å gjøre den kvalifiserte vurderingen av progresjonen og omfanget i den årlige 

investeringen. Vi har identifisert en rekke nødvendige tiltak som må gjennomføres. En lavere 

investeringstakt vil medføre at investeringene dras ut i tid. Det behøver nødvendigvis ikke å 

være kritisk men tiltak som bedrer leveringssituasjonen for industrien og de øvrige 

drikkevannsabonnenter må sikres en rask fremdrift. Spørsmålet er da hvor mye vi ønsker å 

skyve foran oss. Samtidig kan både myndighetskrav og akutte hendelser fremtvinge forsering 

av tiltak. Dette illustrerer at vi er nødt til å ha en fleksibilitet til omprioritering av tiltakene i 

planperioden.  

 

Administrasjonen vurderer at vi har lagt oss på det «rette» ambisjonsnivå i forslaget til 

investeringsplan med den foreslåtte fremdrift. 

 

Den foreslåtte investeringstakt betinger også at vi er rett dimensjonert i forhold til VA-

kompetanse samt ressurser på prosjektledelse og i driftsadministrasjonen. Dette er allerede 

ivaretatt gjennom ansettelse av ny prosjektleder for VA fra 01. november 2018. 

Prosjektledelse er en del av prosjektkostnadene og finansieres gjennom investeringstiltakene. I 

tillegg har Rådmannen nylig besluttet å ansette en VA-ingeniør med bakgrunn i behovet for å 

kunne bidra med nødvendig avlasting av avdelingsleder VAR og for å styrke fagkompetansen 

og ressursbehovet. Behovet for intern gjennomføringsevne og kompetansebehov er også 

påpekt av Mattilsynet i sine kommentarer til Hovedplanen. Som vedlegg 4 viser er Mattilsynet 

for øvrig generelt svært godt fornøyd med planen men har enkelte innspill til planen som 

Rådmannen vil vurdere nærmere. 

  

Anbefaling: 

Med bakgrunn i overnevnte momenter vil Rådmannen tilrå at temaplanen «Hovedplanen for 

vannforsyning for perioden 2018-2023 for Frøya kommune», som vedlagt denne sak, vedtas i 

sin helhet.  

Med bakgrunn i den raske utviklingen på Frøya er det viktig at Rådmannen gis fullmakt til å 

foreta omprioriteringer innenfor rammen av planen. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

1. Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør 

2. Frøya kommune er en attraktiv og moderne arbeidsgiver 

3. Frøya er et godt sted å leve 
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1 . INNLEDNING

Foreliggende rapport beskriver dagens status for vannforsyningen på Frøya. Statusen for
vannforsyningen har utgjort grunnlaget for målene kommunen har satt seg for perioden som ny
hovedplan skal omfatte. Denne hovedplan gjelder for perioden 2018-2023. Avviket mellom status
i dagens vannforsyning og målene det skal jobbes mot, er grunnlaget for tiltak som presenteres i
hovedplanen. Tiltakene er kostnadsvurdert og prioritert over perioden.

Hovedplan vannforsyning er utarbeidet med representanter fra Frøya kommune i samarbeid med
Rambøll Norge AS som har innehatt sekretærfunksjon.

Arbeidet er ledet av VA-ingeniør Bjørnar Grytvik.



FRØYA KOMMUNE
HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2018 - 2023 8 (56)

Rambøll

2. SAMMENDRAG

Foreliggende rapport beskriver dagens status for vannforsyningen på Frøya. Statusen for
vannforsyningen har utgjort grunnlaget for målene kommunen har satt seg for perioden som ny
hovedplan skal omfatte. Denne hovedplan er behandlet som en temaplan og gjelder for perioden
2018-2023.

Avviket mellom status i dagens vannforsyning og målene det skal jobbes mot, er grunnlaget for

tiltak som presenteres i hovedplanen. Tiltakene er kostnadsvurdert og prioritert over perioden.

Forrige hovedplan vannforsyning ble utarbeidet i 1986. Vannforsyningen på Frøya så på den tiden
helt annerledes ut enn det gjør i dag, og vann ble forsynt fra flere mindre og lokale vannverk.

Herværende dokument, med ny hovedplan vannforsyning er ment å gi oppdatert, korrekt og

relevant informasjon, som vil være lettere tilgjengelig både for publikum, politikere og for internt
bruk.

PLANGRUPPE

Hovedplan er utført med følgende representanter fra Frøya kommune:

Bjørnar Grytvik VA-ingeniør, Frøya kommune

Ivar Meland Arbeidsformann vann og avløp, Frøya kommune

Hovedplanen er utført i samarbeid med Rambøll Norge AS, med Synne Agnete Gjøvik Sortland og

Lars Skeie som sekretær.

HOVEDMÅL FOR VANNFORSYNINGEN PÅ FRØYA

Gjennom forvaltning, utbygging og driftstiltak skal kommunen sikre forsyning av drikkevann av
tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke
inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende.

VANNFORSYNINGEN I STORE TREKK

Det finnes ett kommunalt vannverk på Frøya. I tillegg til det kommunale vannverket er det ett
privat vannverk, Hamarvik Vannverk. Frøya Kommunale Vannverk forsyner ca. 85 % av
innbyggerne i Frøya kommune, som tilsvarer i overkant av 4000 personer. Denne hovedplanen
tar for seg det kommunale vannverket.

Hamarvik private vannverk forsyner omtrent 300 abonnenter/740 personer tilknyttet bebyggelse

på Flatval og på Hamarvik. Kommunen har ønske om sammenkobling mellom vannverkene, slik
at disse kan utgjøre gjensidige reservevannkilder. Kommunen er også åpen for en overtakelse av
Hamarvik vannverk.

Frøya kommunale vannverk er godt drevet, men det har på grunn av resursutfordringer bygget
seg opp et etterslep på rutinemessig drift og vedlikehold. Kommunen har i dag ikke digitale
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ledningskart, og arbeidet med digitalisering må prioriteres. Dette for å sikre tilgang til
kunnskapen om plassering av ledningstraséene, og dette vil føre til ressursbesparelser.
Vannverket har en veldig god vannkilde med tanke på at det er en øykommune. Kilden
har i utgangspunktet god kapasitet, men det er begrenset kapasitet i vannbehandlingsanlegget
og på forsyningssystemet. Særlig for høydebassengene på Bremnestuva og Sistranda er det
kritisk lav kapasitet.

Storforbrukerne i industrien har i dag ikke kontrakter med kommunen på uttak av vann. Det har
derfor ikke vært forutsigbarhet i utviklingen av vannforbruket og oppgradering av
forsyningssystemet har i for liten grad blitt tilpasset dette. Vannkrevende industri benytter per i
dag omtrent halvparten av produsert vann.

HOVEDUTFORDRINGER

• Rekruttere riktig kompetanse og sikre god erfaringsoverføring.
• Bygge ut kapasitet på vannbehandlingsanlegget og forsyningssystemet for fremtidig

befolkningsøkning og industriforbruk.
• Fokus på digitaliserte ledningskart de kommende år.
• Sikre reservevannkilde.

ØKONOMI

Avgiftsgrunnlaget for vann- og avløpssektoren er det samlede beløp kommunen maksimalt kan
kreve inn i form av avgifter. Dette beløpet skal tilsvare kommunens faktiske kostnader for
sektoren. Det skal også tas hensyn til fremtidige investeringer i planperioden.

TILTAK

Det er flere store investeringstiltak som planlegges i begynnelsen av planperioden, og som vil gi

økt sikkerhet i vannforsyningen. Første del av arbeidet med ny ringledning fra Sistranda til
Nordskag er i gang, og i det videre arbeidet er det planlagt at nytt høydebasseng på Bergheia og
sammenkobling med Hamarvik vannverk vil inngå.

Utbygging av nytt høydebasseng på Bremnestuva har høy prioritet, og det må avklares med
industribedriftene på Nordskaget hvilke alternativer som velges for utbyggingen. Dette er omtalt i

eget notat, Nye høydebasseng på Frøya. Se vedlegg 3.

Membranfiltrene ved vannbehandlingsanlegget på Kjerkdalsvatnet har begrenset kapasitet.
Idriftsetting av en fjerde membranrigg (under etablering), vil imidlertid øke kapasiteten og
driftssikkerheten.

Vedrørende framtidig dimensjonering av driftspersonale så ligger det i hovedplanen tilsetting av
én ny driftsoperatør i 2021. Behov for en ny driftsoperatør kommer av at det er flere store
investeringstiltak som både er igangsatt og som er under planlegging, noe som vil medføre økt
ressursbehov for drift og vedlikehold.
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KOSTNADSKALKYLE OVER PLANPERIODEN

Tabell 1: Kostnadskalkyle og fremdrift for investeringstiltak.

Nr Tiltak 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sum per prosjekt

1
Vannforsyning Sistranda – Nordskaget (inkl.
høydebasseng Bergheia) (Prosj.nr. 551364+551375)

21 000 000 23 000 000 6 000 000 50 000 000

2
Sette i drift en fjerde membranriggved

vannbehandlingsanlegget (Prosj.nr.551324)
3 500 000 3 500 000

3
Nytt høydebasseng på Bremnestuva -inkl. ny
tilførselsledning fra Kjerkdalsvatnet (Prosj.nr.
551376+556002)

16 500 000 6 000 000 22 500 000

4 Oppgradering vannforsyning Sandvika 1 500 000 1 500 000

5 Sanering og oppgradering VA Sistranda midtre 2 500 000 2 500 000

6 Rehabilitering av høydebasseng - utvendig kledning 1 200 000 1 200 000

7 Nytt høydebasseng Sistranda 10 000 000 5 000 000 15 000 000

8 Utskifting av PVC-rør med lav trykklasse 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 8 800 000

9 Oppgradering/utskifting av kummer 800 000 800 000 800 000 800 000 900 000 900 000 5 000 000

10 Løpende mindre investeringer - samlepost 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 11 500 000

SUM PER ÅR 47 300 000 43 000 000 16 000 000 5 000 000 5 100 000 5 100 000 121 500 000
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Tabell 2: Kostnadskalkyle og fremdrift for nye driftstiltak.

Nr Tiltak 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sum per prosjekt

1
Innmåling og digitalisering av
ledningsnett

700 000 700 000 700 000 2 100 000

2
Utskifting og feste lodd på
deler av sjøledninger

800 000 800 000 1 600 000

3
Rehabilitering av høydebasseng
(innv. rehab. og tak)

500 000 1 900 000 2 400 000

4 Utskifting av eternittrør 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 11 500 000

5 Økt bemanning 700 000 700 000 700 000 2 100 000

SUM PER ÅR 4 300 000 5 700 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 700 000 19 700 000



FRØYA KOMMUNE
HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2018 - 2023 12 (56)

Rambøll

3. PLANFORUTSETNINGER

3.1 Kommuneplan og økonomi

Kommuneplanen med tilhørende økonomiplan er det øverste dokumentet i det kommunale
plansystemet og rulleres hvert 4. år. Hovedplan vannforsyning må forholde seg til de rammer og
forutsetninger som legges i kommuneplan og økonomiplan og vil samtidig gi innspill ved rullering
av planene. Foreliggende hovedplan omfatter den kommunale vannforsyningen, og er en
«temaplan». Hovedplanen er utarbeidet på grunnlag av fire delaktiviteter:

1. Registrering av status for alle sider av den kommunale vannforsyningen. Dette omfatter
alle systemelementer fra kilde, via vannbehandlingsanlegg og fordelingsnett, og til
abonnent, samt forvaltning og drift av anleggene.

2. Sette mål for den kommunale vannforsyningen.

3. Avviket mellom dagens status og pålagte og selvpålagte krav og mål, utgjør grunnlaget
for å utarbeide en handlingsplan med tiltakene som skal til for å nå målene som er
satt.

4. Synliggjøre økonomiske konsekvenser av tiltakene i form av investeringsbudsjett og
utvikling i gebyrsatsene. Gebyrutvikling er beregnet av EnviDan Momentum.

3.2 Tidligere hovedplaner

Forrige hovedplan vannforsyning ble utarbeidet i 1986 /1/. Vannforsyningen på Frøya så på den
tiden helt annerledes ut enn det gjør i dag, og vann ble forsynt fra flere mindre og lokale
vannverk.

Herværende dokument, med ny hovedplan vannforsyning er ment å gi oppdatert, korrekt og
relevant informasjon, som vil være lettere tilgjengelig både for publikum, politikere og for internt
bruk.

3.3 Planperiode

En planperiode bør settes etter usikkerhet i utvikling, økonomi og politiske beslutninger, samt
grad av detaljer.

Denne hovedplanen gjelder for perioden: 201 8 – 2023



FRØYA KOMMUNE
HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2018 - 2023 13 (56)

Rambøll

3.4 Arbeidsgruppe

Hovedplan er utført med følgende representanter fra Frøya kommune:

Bjørnar Grytvik VA-ingeniør
Ivar Meland Arbeidsformann vann og avløp

Hovedplanen er utført i samarbeid med Rambøll Norge AS, med Synne Agnete Gjøvik Sortland og
Lars Skeie som sekretærer.
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4. RAMMEBETINGELSER

4.1 Sentrale lover og forskrifter

Vannforsyningen reguleres av en rekke lover, forskrifter og direktiver. Vedlegg 1 viser oversikt

over disse. Under er det beskrevet de mest sentrale elementene.

4.1.1 Drikkevannsforskriften

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) /2/ er den sentrale forskriften
for vannforsyning, og er hjemlet i folkehelseloven, matloven og helseberedskapsloven.

Forskriften har blitt revidert der ny utgave var gjeldende fra 1. januar 2017, og inneholder en
rekke sentrale bestemmelser vedrørende bl.a.:

• Krav til farekartlegging, beskyttelsestiltak og
beredskapsplan.

• Krav til leveringssikkerhet.

• Krav til vannkvalitet og hygieniske barrierer.
• Krav til internkontrollsystem.
• Krav om godkjenning.
• Opplysningsplikt til abonnentene og mattilsynet.
• Kommunen og fylkeskommunens plikter i planarbeidet.

Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av
tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt,
smak og farge.

Forskriften gjelder, med noen unntak, alle former for vann som skal drikkes, brukes i matlaging,
til andre husholdningsformål eller i næringsmiddelforetak der det stilles krav om bruk av

drikkevann. Det stilles færre krav til vannforsyningssystemer med produsert vann per døgn på
under 10 m 3 enn til større vannforsyningssystemer.

4.1.2 Vann- og avløpsgebyrer

Forurensingsforskriftens del 4 A, kapittel 16, fastsetter regler for beregning av vann- og

avløpsgebyrer. Retningslinjer for beregning av selvkost /3/ er et sentralt dokument. Bare
kostnader som direkte eller indirekte har normal sammenheng med en forsvarlig
forretningsmessig drift av vann- og avløpssektoren, kan legges inn i gebyrgrunnlaget
(selvkostprinsippet).

Kommunale vannverks- og avløpssystemeiere plikter å ha oversikt over kostnader til investering

og drift av vann- og avløpssystemet og utarbeide budsjetter for utviklingen. Det er ikke lovpålagt
at kommunen skal ha full inndekning av sine utgifter, men intensjonen er at årskostnader knyttet
til sektoren skal dekkes inn gjennom gebyrer. Det tas et engangsgebyr – tilknytningsgebyrer –
for tilkopling til kommunal avløpshåndtering. Årsgebyret beregnes på grunnlag av vannforbruk,
etter en todelt gebyrordning med en fast og en variabel del.

Vannforbruket baseres på målt eller stipulert anslag. For eiendommer hvor vannmåler ikke er
installert, skal vannforbruket stipuleres på grunnlag av bebyggelsens størrelse. Både kommunen
og den enkelte gebyrpliktige kan kreve at årsforbruket skal fastsettes ut fra målt forbruk. Den
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enkelte gebyrpliktige må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres med vannmåler etter
kommunens anvisning.

4.1.3 Forvaltning

Mattilsynet godkjennings- og tilsynsmyndighet for vannverk.

Kommunen lokal planmyndighet. Kommunens medisinskfaglige rådgiver ivaretar
kommunens myndighetsansvar etter kommunehelsetjenesteloven.

Fylkesmannen myndighet i henhold til beredskapslovgivningen.

Fylkeskommunen har ansvar for planlegging på fylkesnivå.

Norges vassdrags-
og energidirektorat
(NVE) myndighet i henhold til vannressursloven.

4.2 Lokale rammebetingelser

4.2.1 Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal
brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen
inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den
mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.

I kommuneplanens bestemmelser er det innført hensynssone for restriksjoner for

drikkevannskildene Kjerkdalsvatnet og Hamarvikvatnet.

4.2.2 VA-forskrift

Lokal Vann- og avløpsforskrift er under revisjon. Gjeldende forskrift, gjeldene fra 2009, tar for
seg blant annet beregning av gebyrer og installasjon av vannmålere.

4.2.3 Vann- og avløpsnorm (VA-norm)

Vann og avløpsnorm (VA-norm) er utarbeidet i henhold til interesseorganisasjonen Norsk Vann
sin norm. Normen informerer om krav som stilles til prosjektdokumenter, teknisk utførelse av
vann- og avløpsanlegg og til sluttdokumentasjon. Kommuneplanen krever at alle ledninger som

legges av private utbyggere skal bygges i henhold til kommunens vann- og avløpsnorm og
anlegget skal overtas av kommunen ved ferdigstillelse.

Frøya kommune har utviklet en VA-norm i samspill med andre lokale kystkommuner. Denne vil
legge premisser for tekniske utforminger av VA-ledningsnettet som skal utbedres/bygges nytt på
Frøya.
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5. MÅL

5.1 Grunnlag for mål

Kommuneplanen påpeker viktigheten av å drive planlegging for å sikre en målrettet og helhetlig

utvikling av lokalsamfunnet og kommunen som organisasjon. Planleggingen skal være
behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Planer skal være tydelige og
kortfattet.

5.2 Hovedmål

Drikkevannsforskriften /2/ definerer omtrent 50 parametere som skal tilfredsstilles for
vannkvaliteten. Også krav til betryggende mengde og sikkerhet er definert.

Kommunen har utarbeidet internkontrollsystem, ROS-analyse og beredskapsplan som sikrer at
gjeldende lover og forskrifter for drift av virksomhet ivaretas under normale driftsforhold og
under uventede/kritiske hendelser.

5.3 Delmål 1: Kapasitet

1. Alle med kommunal vannforsyning skal normalt ha vanntrykk med minimum 2,0 bar og
maksimum 9,0 bar, men med målsetning om å ha trykk mellom 3,0 og 6,0 bar.

2. Det skal sikres reservevannforsyning og aktuelle kilder skal tas hensyn til i det kommunale

planarbeidet.

2.1. Det ønskes å etablere en tilknytning til ledningsnettet til Hamarvik vannverk slik at man
oppnår gjensidig reservevannforsyning.

3. Kommunen skal sørge for tilstrekkelig vann til brannslokking:

DELMÅL 1

Nok vann til alle som er tilknyttet kommunal vannforsyning.

HOVEDMÅL

Gjennom forvaltning, utbygging og driftstiltak skal kommunen sikre forsyning

av drikkevann av tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet,

herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av

noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende.
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3.1. Ledningsnettet skal ha tilstrekkelig kapasitet til brannslokking. For tettstedene på Frøya
skal kapasiteten være 20 l/s.

3.2. Spredt boligbygging der det ikke er fare for spredning skal kommunen ha tankbil for
brannslukking, som dekker tilstrekkelig volum og kapasitet.

3.3. Der kommunale anlegg ikke kan forsyne tilstrekkelig brannvann, f.eks. ved
sprinkleranlegg, tilfaller kravet utbygger.

3.4. Sjøvann, bekker og innsjøer kan brukes til brannslokking.

5.4 Delmål 2: Hygiene

1. Vann som leveres fra det kommunale nett skal til enhver tid tilfredsstille krav i
drikkevannsforskriften.

2. Ledningsnettet med tilhørende komponenter skal rengjøres periodevis i nødvendig
utstrekning. Nødvendig omfang og dokumentasjon nedfelles i kommunens
internkontrollsystem.

3. Vannkvalitet skal overvåkes i henhold til krav nedfelt i Drikkevannsforskriften og eventuelle
pålegg fra lokalt Mattilsynet. Risikobasert prøvetaking – hyppigere prøvetaking – iverksettes

ved spesielle hendelser som ekstremvær, ved reparasjoner eller lekkasjer på
forsyningsnettet, ved registrert avvik i rentvannskvaliteten eller lignende.

5.5 Delmål 3: Sikkerhet

1. Vannverket som målsetting å kunne levere godkjent drikkevann til alle abonnenter til enhver
tid.

2. Ved ledningsbrudd eller annen stans i forsyningslinjen skal utbedringsarbeidene startes så
snart feilen er lokalisert.

3. Ved svikt eller stans i vannforsyningen som antas å vare lengre enn 12 timer, skal
vannverkseier kjøre ut vann med tankbil til alle abonnentene i det aktuelle området. Dette

DELMÅL 3

Sikker vannforsyning med døgnkontinuerlig oppfølging.

DELMÅL 2

Rent vann til alle abonnenter.
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skal være bekjentgjort for abonnentene via UMS (SMS-utsendelse med varsling av arbeider
eller ved kriser), og ellers varsles spesielt over lokalavis og kommunens hjemmesider.

4. Stans i vannforsyningen som følge av ledningsbrudd, drift, vedlikehold eller utbedringer skal
ikke overstige 24 timer. Totalt antall avbrudd i vannforsyningen skal ikke overstige 10 pr. år.

5. Abonnentene skal sikres vannforsyning for 1 døgns normalforbruk igjennom høydebasseng.

6. Tettbygde strøk og viktige institusjoner/bedrifter bør ha mulighet for tosidig vannforsyning for
normalt husholdningsforbruk.

7. Beredskapsplan vannforsyning skal revideres hvert fjerde år. Beredskapsøvelser skal

gjennomføres jevnlig, minimum hvert 4. år.

5.6 Delmål 4: Effektiv tjenesteyting

1. Det skal føres driftsregnskap som gir nødvendig økonomisk oversikt. Nøkkeltall i henhold til
KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) skal framgå.

2. Drift, vedlikehold og fornyelse skal ha et langsiktig perspektiv og sørge for at funksjon og

tilstand opprettholdes og sikre at levetid på anleggene ikke forringes.

2.1 Ledningsnett skal fornyes i samsvar med Norsk Vanns anbefaling for årlig utskiftning av rør.

3. Det skal være tilstrekkelig bemanning av driftspersonell med god kompetanse til å utføre
tilfredsstillende drift av vannforsyningssystemet, rutinemessig vedlikehold, lekkasjesøk, samt

vakttjeneste.

4. Beregnet vanntap skal være mindre enn 20 % av den totale vannmengden som er produsert
og levert på distribusjonsnettet.

4.1 Vanntapet bør være mindre enn 20 % også isolert for distribusjonssystemet utenom

forsyning til næringsvirksomhet på Nordskaget via direkteledningen.

5. Vannverket skal eie maskiner og utstyr i den grad dette totalt sett er billigst, eller at det er
påkrevd ut fra sikkerhetshensyn.

6. Det skal være lager for forbruksmateriell og for komponenter som vil være kritiske for

forsyningssituasjon ved svikt i funksjonsevne.

7. Det skal utarbeides driftsinstruks for alle maskinelle komponenter i vannforsyningssystemet.

DELMÅL 4

Vannverket skal bygges, drives og vedlikeholdes slik at det oppnås god

ressursutnyttelse og opprettholdelse av investert kapital. Vannverket skal være

selvfinansierende.
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8. Håndbok for internkontroll skal revideres/oppdateres årlig.

9. Kart og informasjon om forsyningssystemet skal være på digitalt format. Arbeid skal være
ferdigstilt innen 2020.

10. Hele Frøyas befolkning skal tilbys samme pris og servicenivå for vannforsyning
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6. STATUS

6.1 Oversikt

Det finnes ett kommunalt vannverk på Frøya. I tillegg til det kommunale vannverket er det ett
privat vannverk, Hamarvik Vannverk. Frøya Kommunale Vannverk forsyner ca. 85 % av

innbyggerne i Frøya kommune, som tilsvarer i overkant av 4000 personer. Hamarvik vannverk
forsyner omtrent 300 abonnenter/740 personer tilknyttet bebyggelse på Flatval og i Hamarvika.

Denne hovedplanen tar for seg det kommunale vannverket. Hamarvik private vannverk er kort
beskrevet i kapittel 6.11. Under i Figur 1 er en skisse over vannverkene vist.

Figur 1: Skisse over vannverket på Frøya kommune (Rambøll). Denne ligger også i større format som
vedlegg 2 til hovedplanen.

6.2 Kilde og nedslagsfelt

Kjerkdalsvatnet lokalisert sentralt på øya er kommunens hovedvannkilde. Vannkvaliteten er god,
og Frøya mottok i 2015 pris for Midt-Norges beste drikkevann i klasse overflatevann. I 2016 var
Frøya nominert til Norges beste drikkevann.
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Vannet tilhører elvehierarkiet Tungvågelva. Overflatearealet er 0,85 km 2, og vannet er omtrent
3 km langt og 700 meter på det bredeste ved høyde 7 m.o.h. målt i referansesystem NN1954.
Nedslagsfelt er 15 km 2, hvor det lokale nedslagsfeltet er ca. 2 km 2.

Ved at Kjerkdalsvatnet er så stort oppnår det en god selvrensende effekt. Reguleringshøyden er

1 m, og tilsvarer et vannuttak for vannkilden på 10.000 m 3/d, ifølge beregninger fra hovedplan
vannforsyning fra 1986. Vannuttaket antas å kunne være noe høyere. Kjerkdalsvatnet er
klausulert for dagens tilknytting.

Tuvnesvatnet er ikke medtatt i beregning av areal for nedslagsfeltet, men ved høy vannstand kan
vann renne over i bekk fra Tuvnesvatnet til Kjerkdalsvatnet. På grunn av vannuttak i

Tuvnesvatnet til klekkeri-produksjon skjer overføringen av vann til Kjerkdalsvatnet sjeldent.

Vannprøvene fra Kjerkdalsvatnet viser høyt humusinnhold, som gir høyt fargetall på vannet.
Fargetallet har over en periode vært økende og er i dag på 50 mg Pt/l. En av årsakene til at
fargetallet øker kan være at ved vasking av membranene som benyttes til humusfjerning, blir
tilbakespylingsvannet sluppet ut igjen i Kjerkdalsvatnet.

Det har derfor blitt etablert et rør som fører vaskevannet fra membranene direkte ned i
Tungvågelva. Dette røret har ikke blitt tatt i bruk på tidspunktet for utarbeidingen av
hovedplanen, slik at reduksjonen tiltaket har på fargetall er ukjent. I mengder tilsvarer
tilbakespylt vann 30 % av totalt inntak av råvann. I tørkeperioder kan tilbakespylingsvannet
føres tilbake i Kjerkdalsvatnet for å holde vannstanden høyest mulig.

Figur 2: Nedslagsfeltet til Kjerkdalsvatnet hentet fra NVE Atlas, bakgrunnskart: Kartverket.



FRØYA KOMMUNE
HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2018 - 2023 22 (56)

Rambøll

6.3 Vannbehandling

Vannbehandlingsanlegget ved Kjerkdalsvatnet ble bygget i 1996, og bygget om i 2011/2012.

Eksisterende vannbehandling omfatter i dag tre rigger for membranfiltrering, kalktilsetting med
marmorfilter og UV-bestråling med tre parallelle enheter. I tilknytning til anlegget er det bygd to
utjevningsbasseng med volum på tilsammen 500 m 3.

Vannbehandlingen består med dette av tre barrierer, hvor kilden/inntaket også regnes som en
barriere. Årlig produksjon er på 1,6 millioner m 3, tilsvarende en gjennomsnittlig produksjon på 50

l/s. Ved maksimal produksjon produseres det i dag 75 l/s.

Det er to separate inntaksledninger à 200 m på henholdsvis 450 mm og 300 mm. Inntaksdybde
for begge er på 37 m. Pumpe for inntaksledningene ligger omtrent én meter under normal
vannoverflate. Ved en nedtapping av Kjerkdalsvatnet mer enn én meter, vil det oppstå sug i
inntaksledningene. Rørene vil kunne tåle noe undertrykk, slik at selv ved et høyeste tiltenkt

inntak av vann vil undertrykket være akseptabelt. Ved videre senkning av Kjerkdalsvatnet, under
reguleringshøyden, vil situasjonen forverres, og kollaps av inntaksrør være en risiko.

Hver av de tre membranriggene har over tid en maksimal produksjon på omtrent 25 l/s. En
fjerde membranrigg er planlagt å være i drift i løpet av 2018. Maksimal produksjon fra
vannbehandlingsanlegget vil da bli 100 l/s. I praksis vil tre rigger kjøre samtidig, som utgjør en

kapasitet opp mot 80 l/s.

Ved å få inn en ny rigg vil det være lettere å gjennomføre vedlikeholdsarbeid på riggene, da det
vil være tilstrekkelig kapasitet på tre rigger og dermed kan én stanses. Dette gir med andre ord
økt sikkerhet ved stans i en av riggene. I dag må reparasjoner og vedlikehold gjøres i helger, noe
som medfører ekstra påkjenning på driftsoperatørene.

6.4 Ledningsnett

Vannforsyningsnettet utgjør omtrent 215 km ledninger og består av både land- og sjøledninger.
Rørtypene PVC og PE er dominerende, men omtrent 5 km ledningsstrekk består av eldre

eternittrør (asbest) på strekningene Urdaheia til Stølan, Urdaheia til Dyrvik, Nesset til Dyrvik og
på lokalt på Sula. Øvrige ledninger er lagt etter 1970. Det har forekommet noen rørbrudd, men
det er ikke store problemer på ledningsnettet.

Det er gamle PVC-ledninger med lav trykklasse på strekningene Klubben til Dyrøya, Krutvika til
Stensvatnet, Steinsvatnet til Skyberget og Steinsvatnet til Titran.

Tabell 3: Fordeling/lengder av ulike rørmaterialer.

Materialtype Eternitt PVC PEL / PEH

Lengde [km] 5 000 110 000 100 000

Tabell 4: Oversikt over i hvilke perioder eksisterende ledningsnett ble lagt.

Leggeperiode 1941 - 1970 1971 - 2000 Etter 2000

Lengde [km] 5 000 140 000 70 000
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6.4.1 Sjøledninger

Ledningsnettet består av flere lange sjøledninger av materialtype PE. Siden Frøya kommune
består av mange øyer med mange kilometers avstand imellom er det behov for lange
sjøledninger. Blant annet fra Dyrøya og til Mausundvær og fra Mausundvær ut mot Bogøya og

Sula i vest og Gjæsingen, Sørburøy og Sauøya i øst, men også fra hovedøya mot Inntian og
Uttian. De fleste av sjøledningene ble lagt for omtrent 30 år siden.

Det eksisterer en sjøledning fra Bremnestuva høydebasseng ut til Nordskaget industriområde,
som møtes i ventilhuset på Nordskag. Denne benyttes kun av industribedriftene på Nordskaget til
deres produksjon.

Oversikten over tilstand til ledningene er god ved bruk av ROV-inspisering pr 3-5 år. Det er
sinkanoder på flensene. Ledningene mellom Klubben og Dyrøya og videre ledning mellom Dyrøya
og Mausundvær er dublert, slik at det er en sikkerhet hvis et brudd skulle forekomme. Øvrige
sjøledninger er lagt som enkeltledninger.

Mellom Gjæsingen og Sørburøy planlegges det at en trasé på 2 km omlegges på grunn av dårlige
bunnforhold. På strekningen Sørburøy til Sauøya er det dårlige lodd på ledningen. I tillegg må en
ca. 40 km lang nedlagt ledning mellom Svellingen og Sørburøya tas opp.

6.4.2 Ringledning

Det er planlagt en ny ledningstrasé fra Sistranda til Nordskaget industriområde som skal
ferdigstilles i 2020. Ledningen vil føre til at ledningsnettet blir sammenkoblet som en ring, slik at
vannforsyning fra Kjerkdalsvatnet kan leveres via to forskjellige veier mot Nordskaget og ut mot
Titran. Å ha en ringledning vil øke leveringssikkerheten av vann betydelig, ved at
vannforsyningen vil kunne fortsette selv ved et brudd på ledning/bortfall av funksjon.

6.4.3 Lekkasje

Rapportert lekkasjetall til Mattilsynet ligger på rundt 20 % av total produsert vannmengde.
Denne verdien er noe unyansert da store industribedrifter, som benytter omtrent halve
vannmengden, bidrar til å redusere lekkasjene i volum. Årsaken til at næringen har lavere
lekkasje er at de benytter nyere og korte ledningstrekk, slik at kvaliteten på rørene er bedre enn

på ledningsnettet ellers. Hvis man ekskluderer de store industribedriftene, så vil lekkasjetallet
ligge rundt 30 %.

På sjøledningene må det av økonomiske hensyn aksepteres et visst nivå for lekkasjer, da
utskiftning/reparasjonsarbeid er kostbart, samt avhengig av værforhold. Det har blant annet blitt
oppdaget opp mot 50 % lekkasje på en enkelt sjøledning, mens for gjennomsnittet av

sjøledningene er lekkasjetallet mye lavere.

I den daglige driften blir det aktivt gjennomført lekkasjesøk ved blant annet å følge med på
nattforbruket. Blant annet på Dyrøya har man fått redusert lekkasjene noe. Lekkasjesøk blir fort
bortprioritert på grunn av dårlig bemanning, slik at innsatsen for å oppdage lekkasjer har vært
sporadisk.

Det antas at det forekommer mye frosttapping på hytter og naust, noe som øker forbruket og
gjør det vanskeligere å oppdage lekkasjer. Det ligger inne forslag om obligatorisk installasjon av
vannmålere for alle abonnenter.



FRØYA KOMMUNE
HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2018 - 2023 24 (56)

Rambøll

Figur 3: Bilde før og etter utskifting av armatur i kum. Foto: Frøya kommune

6.4.4 Kummer

Det finnes ingen felleskummer på ledningsnettet. I kummer med brannventiler med kule er det
fare for innsug ved oversvømmelse av kum. Det arbeides kontinuerlig med drenering av kummer
og utskiftning av armatur/ventiler.

6.5 Høydebasseng og pumpestasjoner

Vannforsyningen består av til sammen 8 høydebasseng. Oversikt over disse er vist i Tabell 5 og
plasseringen er vist i systemskisse i figur 1, samt vedlegg 2.

De fleste høydebassengene har forsyningsdekning på over 24 timer, men en oppgradering av
Bremnestuva og Sistranda høydebasseng bør gjennomføres for å sikre vannleveranse. Sistranda
har kritisk lav kapasitet i dag. Utbygging av nye høydebasseng på Bremnestuva er under
planlegging.

Figur 4: Utvendig tilstand på Sula høydebasseng. Foto: Frøya kommune
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De fleste av høydebassengene har dårlig innvendig epoxy-belegg, som fører til at
høydebassengene ikke kan vaskes tilstrekkelig. Flere basseng er utført i betong og er i dårlig
forfatning, etter mange år med påvirkning av vær og vind.
Kommunen har til sammen 11 pumpestasjoner. Disse er vist i vedlagt systemskisse i
figur 1. Tilstanden på pumpestasjonene er generelt god, og det er redundans i alle pumper.

Tabell 5: Oversikt over høydebasseng med tilhørende informasjon.
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kan
forsyne

vann ved
stopp i

vannfors
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[timer]
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g
e
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r

T
ils
ta
n
d

Måsøyvalen 1 500 49 15 x 9,5 3,3 50 1989

Må
rehabiliter
es inn- og
utvendig

Skyberget 1 300 50 11 3 50 1985

Må
rehabiliter
es inn- og
utvendig

Bremnestuva 1 2 500 64
10,5 x
10,5

4 3 1982
Dårlig, for

lite

Bremnestuva 2 2 200 64 10 3,3 0,5 1968
Dårlig, for

lite

Mausund 2 200 41 10 3,4 24 1960

Nytt
innvendig.

Må
rehabiliter

es
utvendig

Sula 2 200 35 10 3 35 1968
Må

rehabiliter
e tak

Sistranda 3 200 46 10 3 5 1950

Dårlig, for
lite.

Utvendig
kledning

ny i 2009.

Ohrenheia 3 700 47 15 x 10 3,3 30 1990

Må
rehabiliter
es inn- og
utvendig
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Tabell 6: Oversikt over pumpestasjoner med tilhørende informasjon.

Navn på
pumpestasjon

Tilhører
sone

Kapasitet
[l/s] eller

[bar]
Merke/modell Byggeår Tilstand

Berglia 1 25 l/s
3 stk Grundfos

CR64-2-2
2005 God

Engdal 1 Ombygd
Ingen pumper i

dag
1985

Må
rehabiliteres

Kvisten 1 9 l/s
Grundfos CR16-

30
1989 God

Måsøyval 1 7 l/s
Grundfos CR16-

30
1989 God

Sandvika 1 og 2 36 l/s
3 stk Flygt AL

1081
1986

Bra pumper
nord og sør

Bogøyvær 2

2,2 l/s mot
Bogøya

2 stk Grundfos
CR4-60

1983 Gode pumper

10 l/s mot
Sula

2 stk Grundfos
CR16-50

1983
Pumpestyring

må fornyes

Mausund 1 2 12 l/s
2 stk Grundfos

CR30-50
1983

Bra, pumper
ikke i bruk

Mausund 2 2
2,2 l/s mot

boligfelt
2 stk Loeve

VNK 2/3
1985 God

Sula 2 7 l/s
2 stk Grundfos

CR16-40
1984 God

Sørburøy

2

1,5 l/s
2 stk Grundfos

CR4-100
1995

Godt brukte
pumper og

gammel
styring

0,5 l/s
2 stk Grundfos

CR1-15
2008

Fjernstyring
av pumper
mot Sauøy

Ervika 3 35 l/s
4 stk Grundfos
CR30-50 AFA

BBUE
1991

God har
nødstrømsag

gregat
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6.6 Forbruk

6.6.1 Dagens vannforbruk

Det er etablert flere vann- og trykkmålere på ledningsnettet. Forbruket ligger på omtrent 1,6
millioner m 3/år, hvor fordeling av forbruk er vist under i figur 5.

I tabell 7 under er oversikt over soneinndeling og informasjon om vannforbruk for det
kommunale vannverket vist. En fjerde sone vil bli aktuell når den nye ringledningen kommer i

drift i 2020, omtalt i kapittel 6.4.2.

Figur 5: Fordeling av vannforbruk for ulike brukergrupper av total vannmengde produsert for Frøya
Kommunale Vannverk.

Tabell 7: Forklaring og definisjon av soner og tilhørende informasjon

Sone Forsyningsområde Vannforbruk
[m 3/d]

Spesielle abonnenter

Navn Forbruk
[m 3/d]

1 Tungvåg, Bekken, Måsøyval og
Titran

700 Innovamar AS 2000 (3000
maks) *

Nutrimar AS 120

2 Klubben, Dyrøy, Mausund, Bogøy
og Sula

600 Seashell AS 5

3 Øst-Frøya og Sistranda 1050 Ervik laks og

ørret

5

Dahlpro 100

Hotell Frøya 10

* Egen direkteledning fra Sandvika ut til Nordskaget industriområde som benyttes av Innovamar

AS.
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6.6.2 Befolkningsutvikling

Befolkningen per 2. kvartal 2017 var 4 937 personer. SSB estimerer en økning i befolkning til
underkant av 7000 (høy prognose) innen 2040 /4/. I figur 6 under er befolkningsendringen for
Frøya kommune vist. Trenden fra kurven er at befolkningsveksten vil øke framover. Tilflytting på

grunn av arbeidsplasser er den største årsaken til økningen.

Figur 6: Årlig befolkningsendring for Frøya kommune de siste 20 årene (Statistisk Sentralbyrå).

En viktig faktor for befolkningsveksten vil være næringsutviklingen. Hvis havbruksnæringen øker
i stor skala, vil det medføre mange flere arbeidsplasser, noe som vil ha stor påvirkning på
befolkningsveksten på Frøya.

Største andel av befolkningen bor i sone 3, mellom Flatval og Dyrvik, og det forventes at den
største økningen i befolkning vil skje innenfor denne sonen. Det foregår noe ny bebyggelse

mellom Nordskaget og Sandvika, men denne utviklingen forventes ikke å kreve utbygging av
forsyningssystemet i området. På øyene er det derimot registrert fraflytting, og de er preget av
mye hyttebebyggelse og turisme.

6.6.3 Sårbare abonnenter

En liste over sårbare abonnenter er satt opp i Beredskapsplanen for vannforsyningssystemet
utført 2017. Se vedlegg 8. Helsehuset Morgendagens Omsorg som er under utvikling vil ligge på
Sistranda og vil være en ny sårbar abonnent. Ved en eventuell overtakelse av Hamarvik
vannverk vil sykehjemmet, som også er en sårbar abonnent, falle under kommunalt ansvar.
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6.6.4 Næring og industri

I dag finnes det flere industri-/næringsområder som på Dyrøya, Nordskaget og Hamarvika. I
hvilken grad de ulike bedriftene krever mye vann varierer, og i tabell 7 over finnes en oversikt
over noen av bedriftene og estimert forbruk.

Lakseslakteri og tilhørende næring benytter en stor del av vannvolumet produsert ved
Kjerkdalsvatnet. Disse bedriftene ligger i hovedsak på Nordskaget industriområde. Vann forsynes
via en direkteledning fra Sandvika til Nordskaget, samt noe fra det øvrige ledningsnettet.

Industrien på Nordskaget benytter i dag 35-40 l/s ved maksimalt vannforbruk. Forbruket fordeles

gjennom hele døgnet, da vasking av utstyr foregår på natten. Det vurderes å bygge en
trykkøkningsstasjon ved Nordskag industriområde som vil øke den potensielle uttaksmengden til
60 l/s.

Da arbeidet med denne hovedplanen ble oppstartet forelå planer om å utvikle et næringsområde
på Skarpneset. Det var da estimert et forbruk på 20 l/s som maksimal belastning.

6.6.5 Fremtidig forbruk og konsekvenser for kilde og vannforsyningssystem

Med tanke på endring i vannforbruk på Frøya vil næringsutviklingen i størst grad påvirke og styre
hvordan infrastrukturen må utvikles. Det kommer av at vannkrevende næring per i dag benytter
omtrent halvparten av produsert vannmengde og består av få uttak av store mengder vann.

Endring i befolkning består av mange små uttak som samlet utgjør et høyt vannforbruk, men på
grunn av spredningen av forbruket vil det være enklere å tilpasse oppgradering av VA-
infrastrukturen til befolkning, enn til kraftige punktbelastninger fra næringen. En økning i
befolkningen på 2 000 innbyggere vil gi en økning på 4,6 l/s i gjennomsnittlig vannforbruk. Dette
er marginalt sammenlignet med forbruket til industrien.

Økt fokus på havbruksnæringen, hvor det forskes på og utvikles nye teknologier, gjør at
kommunen vurderer at det med stor sannsynlighet også vil bli en økning i havbruksnæringen på
Frøya. Det er derfor viktig at kommunen planlegger og tilrettelegger infrastruktur for vann- og
avløp for at bedrifter skal kunne etablere seg/utvide på Frøya.

Ved simulering av vannforsyningen ble det lagt inn en gjennomsnittlig vannproduksjon på 80 l/s,
da med anslått fremtidig forbruk. Se kapittel 6.7 og vedlegg 3. Hvis vannforbruket øker utover
dette må det påregnes utbygging av vannbehandlingsanlegget, og det må antagelig søkes om ny
konsesjon fra NVE for uttak opp mot påkrevd minstevannføring. Det anses ikke som sannsynlig
at en slik økning vil komme innenfor planperioden, frem til 2023, men ved revisjon av
hovedplanen må det tas opp utvikling i vannforbruket og vekst i industribedrifter.

6.7 Modellering av vannforsyningssystemet

En modell over Frøya kommunale vannverk ble bygd opp ved bruk av programmet ROSIE

Epanet. Formålet med prosjektet var å kunne simulere ulike scenarioer for å forstå hvordan nye
deler i forsyningsnettverket ville påvirke resten av ledningsnettet og finne ut hva slags størrelser
på høydebasseng som vil være gunstig for å kunne ha en tilstrekkelig leveransesikkerhet ved
stopp i vannforsyning, enten ved stans av vannbehandlingsanlegget ved Kjerkdalsvatnet eller
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Figur 7: Eksisterende høydebasseng på Bremnestuva. Foto: Rambøll

rørbrudd. For utfyllende informasjon om simuleringene henvises til notatet som ble utarbeidet:
«Notat 3 – Simulering av vannforsyning Frøya kommune» (vedlegg 5 til hovedplanen).

Kort oppsummert ble det gjennomført fire scenarioer som tok for seg:

1) Om dagens ledningsnett ville klare å balansere (tømme og etterfylle) nye høydebasseng
på Bremnestuva og Bergheia.

2) Hvor lenge kan høydebassengene levere vann ved stans i vannproduksjonen ved
Kjerkdalsvatnet.

3) Hva vil skje om Hamarvik vannverk havarerer, slik at det kommunale vannverket leverer
vann til Hamarvik vannverk i tillegg. Hvor lenge vil det i så fall klare det.

4) Vurdering av plassering av høydebasseng, Bremnestuva og Nordskaget – mer detaljert
beskrevet i «Notat 1 – Nye høydebasseng på Frøya».

Resultatene fra modelleringen er brukt som grunnlag for valg av tiltak. Simuleringene viser

viktigheten av å etablere nye høydebasseng på Frøya, slik at man har reserver ved et brudd eller
stans i vannleveranse fra Kjerkdalsvatnet vannbehandlingsanlegg.

6.8 Leveringssikkerhet opp mot industrien – bygging av nye
høydebasseng

Det er startet planlegging av nye høydebasseng på Bremnestuva, siden dagens basseng har

svært dårlig kapasitet og dårlig tilstand. Leveranse av vann til industrien på Nordskaget går via
disse høydebassengene, og et viktig moment er da hvilken leveringssikkerhet de nye
høydebassengene skal kunne gi.

En av funksjonene for høydebasseng på vannforsyningsnettet er at de skal gi en
leveringssikkerhet ved stans i vannforsyningen. Det er da mulig å utføre kortere reparasjoner

uten at forsyningen ut til abonnentene stopper opp. I kapittel 5.5 er ett av målene at
abonnentene skal sikres vannforsyning for 1 døgns normalforbruk igjennom høydebasseng.
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I dag benytter industrien en svært stor andel av det daglige vannforbruket. Hvis man skal
hensynta industriens leveransesikkerhet på lik linje med de andre forbrukerne, vil det medføre
behov for større bassengvolum, samt økte utbyggingskostnader. Kommunen er i dialog med
industrien på Nordskaget hvorvidt de er interessert i økt forsyningssikkerhet gjennom å etablere
et ekstra høydebasseng på Bremnestuva og om de kan dekke kostnadene med dette.
Industribedriftene har da kommet med forslag om å legge dette éne bassenget på Nordskaget

men det er foreløpig ikke kommet innspill på kostnadsfordeling.

6.8.1 Lovverk angående leveringssikkerhet

Det er utarbeidet et notat hvor det er gjennomgått lovverket angående hvilke krav som stilles til
leveringssikkerhet opp mot industribedriftene. Se vedlegg 4, «Lovverk angående

leveringssikkerhet».

Regelverket fastsetter ikke konkret hvor lenge det skal kunne leveres drikkevann til ulike
abonnenter i en beredskapssituasjon. Mattilsynet henviser til skjønnsmessige vurderinger, og sier
i utgangspunktet at de ikke vil stille krav om leveringssikkerhet for storforbrukere av vann som
f. eks. lakseslakterier.

I drikkevannsforskriften kreves det at vannverkseieren skal (…) kunne levere tilstrekkelige
mengder drikkevann til enhver tid, og det er da usikkert hvordan en sak vil stå seg juridisk.
Vannforsyning til næringsmiddelforetak og matproduksjon er også nevnt spesielt, som
abonnenter som krever spesiell oppmerksomhet og i forbindelse med samfunnskritiske
funksjoner. Det anbefales derfor at det utarbeides en avtale mellom vannverket og industrien

som avklarer forsyningsbehov og kostnadsfordeling.

6.8.2 Vurdering av alternativene

Plassering og størrelse for nye høydebasseng har blitt vurdert i «Notat 1 – Nye høydebasseng på
Frøya». Se vedlegg 3. Alternativene som er vurdert er følgende:

• Bygging av to høydebasseng på Bremnestuva, total på 6 000 m 3.
• Bygging av ett høydebasseng på Bremnestuva og ett på Nordskaget, hver på 3 000

m 3

• Bygging av ett høydebasseng på Bremnestuva på 3 000 m 3.

Bygging av ett høydebasseng på Bremnestuva og ett på Nordskaget, istedenfor å ha begge på
Bremnestuva, føre til økte kostnader. Dette gjelder både anleggskostnader og årlige
driftsutgifter. Drift- og vedlikeholdsarbeidet for vannverket vil øke som følge av flere anleggsdeler
i vannforsyningen. Investeringskostnad for de ulike alternativene er vist i kapittel 7. 1.3.

Plassering av ett basseng ved Nordskaget vil gi behov for opparbeiding av ny tomt, med

tilhørende terrenginngrep for veg og rørtraséer. Behovet for ny reguleringsplan vil trolig føre til at
det ved dette alternativet vil ta lengre tid før det er ferdig operative basseng.
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Figur 8: Vannstandsnivå i høydebasseng på Bremnestuva over tid, ved stopp i vannforsyning fra
Kjerkdalsvatnet for tre ulike situasjoner. Mørk grå linje representerer situasjon hvor to høydebasseng på
Bremnestuva leverer vann til Nordskag industriområde via direkteledning, lys grå linje med ett
høydebasseng på Bremnestuva som leverer til Nordskag industriområde via direkteledning, mørk blå
linje for ett basseng på Bremnestuva som ikke leverer vann til Nordskag industriområde via
direkteledning og lys blå linje viser vannivå i høydebasseng på Nordskag når direkteledning ikke leverer
vann til høydebassenget.

Trykket for industriområdet har tidligere vært et argument for plassering på Nordskag, men med
de nye tiltenkte endringene ved Bremnestuva og ny ringledning som skal forsyne til
industriområdet, vil trykket bli godt selv ved stort vannforbruk. Ved plassering av et basseng på

Nordskag vil leveransesikkerheten til industriområdet være noe høyere. Dette sett ut fra at et
brudd i sjøledningen vil være den største risikoen for forsyningen til industriområdet, etter at nye
høydebasseng er bygd.

Figur 8 viser leveringssikkerheten for de ulike alternativene, ved hvor fort høydebassengene vil
tømmes hvis forsyningen fra Kjerkdalsvatnet stopper opp. Ved alternativet med bygging av kun

ett høydebasseng, da på Bremnestuva og med volum 3 000 m 3, vil bassenget ikke rekke til 24
timers leveranse, slik målet er. Det ønskes derfor mulighet for å stenge av vannforsyning til
industrien på Nordskaget ved beredskapssituasjoner. Dette alternativet vil gi mindre
utbyggingskostnad.

Tiden høydebassengene kan levere vann vil øke noe for industriområdet ved utbygging av

basseng på 6 000 m 3 på Bremnestuva, sett opp mot å bygge ett basseng på Nordskaget. Vannet
er da fordelt mellom industrien og resten av forbrukerne.

Det anbefales at kommunen har dialog med industribedriftene slik at de gjøres oppmerksomme
på aktuell leveringssikkerhet, samt kostnader, ved ulike alternativer for utbygging av
høydebasseng og ledningsnett. Det bør da avklares hvilke anleggsbidrag industribedriftene skal

stå for ved utbygging.
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6.9 Sikkerhet og beredskap

Det ble utarbeidet ny risiko og sårbarhets-analyse (ROS-analyse) og Beredskapsplan våren 2017.

Disse vedlegges hovedplanen som henholdsvis vedlegg 7 og 8.

En oppsummering av ROS-analysen er gitt under, og i Tabell 8 er det vist liste over uønskede
hendelser som ble vurdert til risikograd høy (rød farge) og medium (gul farge).

6.9.1 Reservevannkilde

Reservevann er vann av drikkevannskvalitet som leveres gjennom det ordinære
distribusjonssystemet ved bruk av en råvannskilde som ikke er i bruk til vanlig (reservekilde eller
alternativ hovedvannkilde) eller fra et annet vannforsyningssystem.

Kommunen har benyttet Langvatnet, innsjø øst for Kjerkdalsvatnet, som reservevannkilde, men

da ved at vann har blitt pumper over fra Langvatnet til Kjerkdalsvatnet. Denne løsningen kan
brukes ved dårlig kapasitet i hovedkilden på grunn av tørke eller annet, men er ikke
hensiktsmessig ved for eksempel svikt i vannbehandlingsanlegget.

OPPSUMMERING AV ROS-ANALYSE

Frøya kommune har utført en risiko og sårbarhetsanalyse for vannforsyningen i

kommunen og avdekket hendelser som kan utgjøre en fare for vannkvalitet,

leveringssikkerhet, omdømme, liv og helse, samt materielle skader. Det ble utarbeidet

en liste på 21 uønskede hendelser, hvorav 11 ble vurdert til høy-, 4 til middels-, og 6 til

lav risiko. Hendelsene med høy- og middels risiko er vist under i Tabell 8.

Utfordringene som er avdekket i analysen spenner over et vidt område. Det er blant

annet tatt opp dårlig kildekapasitet, behov for å øke kapasitet i høydebasseng, behov

for brannsikring av vannbehandlingsanlegget, behov for å skille utstyr som brukes til

arbeid med vann og avløp samt problemer med at personell jobber innenfor begge felt,

samt andre hendelser med fare for forurensning på vannforsyningsnettet, rekruttering

av personell og overføring av kompetanse før personell med lang erfaring går av med

pensjon.

Flere av de uønskede hendelser er ivaretatt i kommunens beredskapsplan for

vannforsyningen. Det er i tillegg identifisert 21 risikoreduserende tiltak. Blant disse er

det både investeringstiltak, utredninger og behov for å utarbeide nye rutiner samt å

gjennomgå de eksisterende rutinene.

Noen prosjekter for tiltak er startet opp, med blant annet planlegging for utbygging av

Bremnestuva høydebasseng. Tiltaket med tilknytning til Hamarvik vannverk som

reservevannkilde vil redusere risikoen ved flere av hendelsene tilknyttet

vannbehandlingsanlegget.

ROS-analysen ble brukt som utgangspunkt for oppdatering av beredskapsplanen.
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Kommunen ønsker å sammenkoble det kommunale ledningsnettet med Hamarvik private
vannverk. De to vannene vil da være gjensidige reservevannkilder og dette vil være en gunstig
løsning for å sikre vannforsyning for begge parter.

Tabell 8: Liste over uønskede hendelser som ble vurdert til risikograd høy (rød farge) og medium (gul
farge) i ROS-analyse.

Nr. Hendelse Kvalitet

2 Dårlig kildekapasitet Rød

6 Kritisk ledningsbrudd, land Rød

8 For liten kapasitet i høydebasseng Rød

9 Forurensning i høydebasseng Rød

10 Skade på høydebasseng eller forurensing av vann pga (tilgang til) eksterne
installasjoner (antenner)

Rød

11 Tilbakestrømning av forurensende stoffer til ledningsnett fra virksomheter Rød

12 Innsug av forurensninger som følge av undertrykk (ledningsbrudd eller
brannvannsuttak)

Rød

14 Forurensning i ledningsnettet etter reparasjon av ledningsbrudd. Rød

17 Akutt brist på mannskaper/kompetanse som følge av fravær (sykdom mv) Rød

20 Brann eller eksplosjon i bygning / teknisk installasjon Rød

21 Svikt i rekrutering av driftspersonell Rød

4 Teknisk svikt i øvrige komponenter Gul

5 Vanninntrenging i teknisk rom Gul

7 Kritisk ledningsbrudd, sjø Gul

19 Sabotasje/hærverk mot kilde, vannverk eller forsyningssystem Gul

6.9.2 Brannvann

Veiledning til byggteknisk forskrift (TEK 17) sier at kommunen skal sørge for at den kommunale
vannforsyningen fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets
behov for slokkevann. I boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig
at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet
hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å
dekke behovet.

I veiledningen er det satt opp preaksepterte ytelser, som sier at de skal leveres minst 20 l/s i
småhusbebyggelse, og 50 l/s, fordelt på to uttak, i annen bebyggelse.

For den spredte bebyggelsen på Frøya antas det at brannvesenet kan selv medbringe tilstrekkelig
vann til slukking ved tanker. Eventuelle lokale vannkilder kan også brukes til å fylle brannvesenet

tanker.

For bygg med sprinkleranlegg må avviket mellom vannbehov ved slukking og mengde vann som
kan leveres fra det kommunale ledningsnettet dekkes av basseng med pumper eller annen lokal
løsning.
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På Sistranda er det tettere og høyere bebyggelse. Da det er to trykksoner på Sistranda kan det
tas ut vann fra begge sonene samtidig ved et branntilfelle, men det er ikke avklart hvor mye
vann som totalt kan tas ut. Brannvannsdekningen for bebyggelsen på Sistranda bør undersøke
nærmer i forbindelse med at det skal utarbeides VA-plan for området.

6.10 Administrasjon og drift

6.10.1 Bemanning

Det arbeider per nå fem personer i driftsavdelingen til vann og avløp i Frøya kommune, samt en

VA-ingeniør som har administrativt ansvar. Det vil være viktig å ha fokus på erfaringsoverføring
ved utskiftning av personale i avdelingen.

6.10.2 Rutinemessig drift og vedlikehold

På grunn av ressursutfordringer, har det over tid bygd seg opp et etterslep av rutinemessige

oppgaver som lekkasjesøk og spyling av ledningsnett. Det har vært satt av penger til vedlikehold
av høydebasseng og kummer over flere år, men det har ikke vært tilstrekkelig kapasitet til å
gjennomføre arbeidet.

Ved at enkelte rutinemessige oppgaver ikke blir gjennomført vil man ha mindre innsikt i hvor
svakhetene i ledningsnettet befinner seg, slik at det blir vanskeligere å ta beslutning om hvilke

deler som er kritiske og bør få høy prioritering på sanerings-/rehabiliteringslisten.

6.10.3 Driftsovervåking

IPJ leverer driftsovervåkings- og fjernstyringstjenester til Frøya kommune, slik at
driftsoperatørene kan følge med og styre ulike komponenter (pumper, ventiler, etc.) i

vannforsyningssystemet til enhver tid.

6.10.4 FDV og digitale ledningskart

Kommunen installerte i 2015 Gemini VA som program for forvaltning drift og vedlikehold (FDV)
av ledningsnettet. På grunn av store problemer i samhandling mellom måleutstyr og

programvare har det ikke vært mulig å få inn ny informasjon i Gemini VA. Det har ført til at
arbeidet med innsamling av ledningsnett har blitt satt på vent og gitt lav prioritet blant
driftsoperatørene. Med bakgrunn i disse problemene endret kommunen i 2017 leverandør av
FDV-program til GISLINE, hvor nå en av driftsoperatørene er opplært i å betjene dette systemet.

Digitalisering av ledningsnettet må prioriteres.

Et fungerende FDV-program vil være ressurssparende og gjøre det lettere for nytt personell å
sette seg inn i forsyningssystemet. Mangelen på digital kartdata gjør vannverket sårbart, da det
vil bli veldig tidkrevende for nye operatører å utføre arbeid på rørtraseer når plasseringen av
disse er uviss.

6.10.5 Vakt

Frøya kommune har en vaktordning for tekniske fag (Teknisk vakt). Mattilsynet har krav til at
alle personer som deltar i vaktordning må arbeide med vannverket til daglig, eller ha fått
tilstrekkelig opplæring.



FRØYA KOMMUNE
HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2018 - 2023 36 (56)

Rambøll

Dette ivaretas ikke godt nok i dag da det i vaktordningen inngår bemanning som ikke til daglig
arbeider i vannverket og som det heller ikke er ressurser til å lære opp.

6.10.6 Reservedeler og maskiner

Det bygges i dag et nytt separat bygg med verksted, garderober og garasje/carport ved det

kommunale vannbehandlingsanlegget ved Kjerkdalsvatnet. Tidligere verksted skal etter dette
brukes som teknisk lager. Lageret inneholder blant annet reservedeler og vedlikeholdsutstyr.

Vannverket er godt forsynt med utstyr til innmåling, lekkasjesøk og annet. Ved
vannbehandlingsanlegget er det også lagret nødaggregat, montert i egen container.

Vannverket besitter fire vaktbiler, én ATV og én gravemaskin.

6.10.7 Kundeservice

Vannverket benytter varslingsløsningen UMS, som sender ut SMS til alle abonnenter ved varsling
av arbeider eller uønskede situasjoner.

Det er gode rutiner på reparasjon og varsling. Ved beskjed om feil på ledningsnettet, som lavt

trykk hos beboere, rykker driftsoperatørene som oftest ut. Unntak kan være problemer man
anser som mindre presserende og skjer på en søndag/helligdag. Kommunen opplever god
tilbakemelding på respons- og uttrykningstid og service generelt.

På hjemmesiden til Frøya kommune er det behov for å utarbeide bedre informasjon til
abonnentene.

6.11 Hamarvik private vannverk

Hamarvik vannverk er et privat vannverk som forsyner sørøstlige deler av Frøya, med Hamarvik

og Flatval. Vannbehandlingsanlegget benytter rensemetodene siling, filtrering ved membran og
UV-bestråling før drikkevannet blir levert ut på forsyningsnettet (Mattilsynet). Årlig produksjon
på 280 000 m 3 tilsvarer en gjennomsnittlig produksjon på 9 l/s.

Vannkilden til Hamarvik vannverk antas å være av noe lik kvalitet som Kjerkdalsvatnet, og
kjennetegnes av et høyt humusinnhold.

6.11.1 Strategi ovenfor private vannverk

Kommunen er åpen for en overtakelse av Hamarvik vannverk. Det har ikke vært offisielle
samtaler om dette per dags dato. Ved en eventuell overtakelse må det avklares behov for

oppgraderinger og investeringer. Det er ønskelig med en avtale innen den nye ringledningen
settes i drift ved årsskiftet 2019/2020. En sammenkobling av de to ledningsnettene vil uansett
være til fordel for begge parten hvis en overtakelse ikke blir reell, slik at vannverkene er
gjensidige reservevannkilder.
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6.12 Tendenser

6.12.1 Overblikk

Frøya kommunale vannverk er godt drevet, men det har på grunn av resursutfordringer bygget
seg opp et etterslep på rutinemessig drift og vedlikehold. Kommunen har i dag ikke digitale
ledningskart, og arbeidet med digitalisering må prioriteres. Dette for å sikre tilgang til
kunnskapen om plassering av ledningstraséene, og dette vil føre til ressursbesparelser.
Vannverket har en veldig god vannkilde med tanke på at det er en øykommune. Kilden

har i utgangspunktet god kapasitet, men det er begrenset kapasitet i vannbehandlingsanlegget
og på forsyningssystemet. Særlig for høydebassengene på Bremnestuva og Sistranda er det
kritisk lav kapasitet.

Storforbrukerne i industrien har i dag ikke kontrakter med kommunen på uttak av vann. Det har
derfor ikke vært forutsigbarhet i utviklingen av vannforbruket og oppgradering av

forsyningssystemet har i for liten grad blitt tilpasset dette. Vannkrevende industri benytter per i
dag omtrent halvparten av produsert vann.

6.12.2 Hovedutfordringer

• Rekruttere riktig kompetanse og sikre god erfaringsoverføring.

• Bygge ut kapasitet på vannbehandlingsanlegget og forsyningssystemet for fremtidig
befolkningsøkning og industriforbruk.

• Fokus på digitaliserte ledningskart de kommende år.

• Sikre reservevannkilde.

Figur 9: Sistranda høydebasseng. Foto: Rambøll
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7. TILTAK

Det forekommer avvik mellom kommunens mål for vannforsyningen og status for dagens
vannforsyning. For å oppnå målene for kapasitet, hygiene, sikkerhet og effektiv tjenesteyting er
aktuelle tiltak identifisert. Det skilles mellom investeringstiltak og drifts- og administrasjonstiltak.

I risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) for vannforsyningen ble det avdekket behov for
tiltak. Mange av disse tiltakene er ivaretatt under investeringstiltakene. Øvrige risikoreduserende

tiltak er gjengitt i kapittel 7.3. ROS-analysen ligger som vedlegg 7 til hovedplanen.

Tiltakene er kostnadsestimert ut i fra opplysningene i kapittel 6 Status. Detaljeringsgraden har
vært tilpasset en hovedplan, og for flere av prosjektene er det nødvendig med et forprosjekt for å
konkretisere problemstillingen, hensynta stedlige forhold som tilpassing til terreng og øvrig
vannforsyning.

Investeringstiltak og driftstiltak er listet opp som følger under i Tabell 9 og Tabell 10.

Tabell 9: Oversikt over investeringstiltak, med tilhørende prioriteringsgrad og tidsperiode for utførelse.

Nr. Tiltak Prioritet
Tidsperiode for
utførelse

1 Vannforsyning Sistranda – Nordskag Høy 2017 - 2020

2 Sette i drift den fjerde membranriggen Høy 2018

3 Nytt høydebasseng på Bremnestuva Høy 2018 - 2019

4 Oppgradering vannforsyning Sandvika Høy 2018

5 Sanering og oppgradering VA Sistranda midtre Høy 2018

6 Etablere fjernovervåking på Bogøyvær pumpestasjon Høy 2018

7 Rehabilitering av høydebasseng (utv. tak og vegger) Høy 2018 - 2019

8 Nytt høydebasseng Sistranda Høy 2019 - 2020

9 Utskifting av PVC-rør meg lav trykklasse Medium 2020 - 2023

10 Oppgradering/utskifting av kummer Medium 2018 - 2023
11 Løpende mindre investeringer - samlepost Løpende

Tabell 10: Oversikt over driftstiltak som ble identifisert i planarbeidet. Tiltakenes prioritering og
tidsperiode for utførelse er inkludert.

Nr. Tiltak Prioritet
Tidsperiode for

utførelse
1 Innmåling og digitalisering av ledningsnett Høy 2018 - 2020
2 Utskifting og feste lodd på deler av sjøledninger Høy 2018 - 2019
3 Rehabilitering av høydebasseng (innv. rehab.) Høy 2018 – 2019
4 Utskifting av eternittrør Høy 2018
5 Overtakelse av Hamarvik private vannverk Høy 2020
6 Sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanseoverføring Høy 2021 -
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7.1 Investeringstiltak

7.1.1 Tiltak nr 1: Ringledning fra Sistranda – Nordskag

Den nye ledningen går fra Sistranda til Nordskag. Prosjektet er delt opp i fire faser hvor første del
(del 2) er under bygging og del 1 er under prosjektering.

Gjennomføring av dette prosjektet er en forutsetning for at det kan leveres vann til det planlagte
industriområdet på Skrapneset, samt for at det skal kunne leveres vann til Hamarvika ved stopp i

Hamarvik vannverk. Tilkobling til Hamarvik vannverk, som gjensidig reservevannforsyning vil gi
en betydelig større sikkerhet for den totale vannforsyningen på Frøya.

Del nr. Strekning Utførelsesår Budsjettpris

1 (utføres som nr. 2) Nordhamarvika – Bergheia 2018/2019 8 000 000

2 (utføres som nr. 1) Bergheia – Skarpneset 2017/2018 18 000 000

3 Skarpneset – Norskaget 2019/2020 18 000 000

4 Høydebasseng på Bergheia 2018/2019 16 000 000

SUM 60 000 000

Forutsetninger:
- For del nr 2 er det påløpt ca. 10 millioner kroner i 2017, resterende tas med i budsjett for

2018
- Arbeider på Engdal pumpestasjon er medtatt i delprosjekt nr. 3
- Fysisk tilkobling av Hamarvik vannverk er medtatt i delprosjekt nr. 4

o  Ved at det kommunale og private vannverket på Frøya kobles sammen vil en øke
sikkerheten for leveranse av vann i situasjoner hvor det ene vannverket har
problemer. I forbindelse med ny ringledning vil det være gunstig å koble sammen
de to vannverkene enten via nytt høydebasseng eller direkte på ny ringledning.
En sammenkobling vil føre til noe økte kostnader. Forutsetter en merkostnad på
ca. én million kr.

Kostnad ny ringledning totalt 2017-2020 kr 60 000 000

7.1.2 Tiltak nr 2: Sette i drift en fjerde membranrigg ved vannbehandlingsanlegget.

Ved å få etablert en fjerde membranrigg på Kjerkdalsvatnet, vil vannproduksjonen kunne øke til
80 l/s i en normalsituasjon og opp mot 100 l/s som maksimalt uttak. Det vil være viktig å få inn
en ny membranrigg med tanke på forventet økt forbruk, samt at vedlikeholdsarbeid enklere kan
gjennomføres i normal arbeidstid uten stopp i driften av vannbehandlingsanlegget.

Kostnad for en fjerde membranrigg kr 3 500 000

7.1.3 Tiltak nr 3: Nytt/nye høydebasseng på Bremnestuva og Nordskaget

Det planlegges utbygging av nytt høydebasseng på Bremnestuva. Dette er et sentralt
høydebasseng som forsyner Sør-Frøya og ut mot øyrekka, og dagens høydebasseng har kritisk

lav kapasitet. Det er derfor viktig å prioritere utbygging av nytt basseng.

Det er av forsyningsmessige årsaker interessant også å vurdere bygging av ett høydebasseng
dedikert til industribedriftene på Nordskaget Industriområde. Alternativene er omtalt og vurdert i
et eget notat, Nye høydebasseng på Frøya. Se vedlegg 3.
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Det er ikke avklart om et eventuelt høydebasseng dedikert til industrien skal bygges på
Bremnestuva eller ved Nordskaget. For begge alternativene gjelder at kostnadene for dette ene
bassenget ikke belastes selvkostområdet.

Ved etablering av nytt høydebasseng på Bremnestuva er det nødvendig å oppgradere
tilførselsledningene mellom Bremnestuva og Kjerkdalsvatnet VBA. Denne kostnaden, som ikke er

medtatt i Rambølls forprosjekt, er estimert til kr. 2 500 000,-. For å lette sammenligningen er
ikke dette beløpet tatt med i kostnadene for de tre alternativene.

Det er alternativ 1 som lagt til grunn ved beregning av kostnadskalkyle og gebyrutvikling.

Alternativ 1: Ett høydebasseng på Bremnestuva

Kostnad for ett høydebasseng på Bremnestuva baseres på erfaringstall mellom bygging av ett
eller to høydebasseng, beregnede kostnader i et foreløpig skisse-/forprosjekt for Bremnestuva,
som er utarbeidet av Rambøll, hvor to basseng med volum 2660 m 3 ble lagt til grunn. Det er
justert for volumøkning fra 2660 m3 til 3000 m3 og prisendring fra august 2016 til november
2017. I tillegg er det gjort en vurdering av kostnad for et 2-kammer prefabrikkert høydebasseng.

Kostnad for alternativ 1 kr 22 500 000

Alternativ 2: To høydebasseng på Bremnestuva

Forutsetter kostnadsoverslaget fra foreløpig skisse-/forprosjekt for høydebasseng på

Bremnestuva, som utarbeides av Rambøll, hvor to basseng med volum 2660 m 3 ble lagt til
grunn. Ved justering for økt totalvolum fra 5220 m 3 til 6000 m 3, samt for prisendring mellom
august 2016 til november 2017, er total kostnad for Bremnestuva estimert til 30 millioner kr.

Kostnad for alternativ 2 kr 35 000 000

Alternativ 3: Ett høydebasseng på Bremnestuva og ett på Nordskaget

Kostnad for ett høydebasseng på Bremnestuva er samme som i alternativ 1.

Prisene for høydebasseng på Nordskag er satt ut fra erfaringstall. Det må utarbeides et separat
forprosjekt for det nye høydebassenget for å finne de faktiske kostnadene. Det er ikke medtatt

kostnad for tomtekjøp og framføring av strøm.

For høydebasseng på Nordskaget legges det til grunn at bassenget, prefabrikkert, volum 3000 m 3

og ett kammer, legges på Klumpheia som ligger omtrent 1,3 km fra Nordskag industriområde og
500 m fra nærmeste vei. En nærmere plassering til industriområdet vil være mulig, da vannet
skal pumpes ut fra høydebassenget for å oppnå godt trykk. Det kan redusere kostnadene i

forbindelse med graving av grøft, lengder på rør, antall kummer og muligens lengde på
tilkomstvei. Et kostnadsoverslag kan sees under. Det er ikke medtatt kostnad for tomtekjøp og
framføring av strøm.
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Byggekostnader Pris [kr]

Kostnader tilknyttet høydebasseng på Bremnestuva

Høydebasseng à 3000 m 3 på Bremnestuva, to kammer 20 000 000

Kostnader tilknyttet høydebasseng på Nordskaget

Veg-, rør-, kum- og grøftearbeid Nordskaget - Klumpheia 6 000 000
Høydebasseng, prefab 1 kammer 3000m3 13 000 000

Pumpearrangement 750 000

Reguleringsplan 150 000

SUM Nordskaget 19 900 000

Kostnad for alternativ 3 kr 40 000 000

7.1.4 Tiltak nr 4: Oppgradering vannforsyning Sandvika

Med bakgrunn i en jevn utbygging av boliger i Sandvikaområdet over flere år, har det oppstått et

behov for økt vannforsyning til området. Ikke minst i forhold til brannsikkerhet. Dette uavhengig
av et planlagt nytt privat boligfelt i området. Dagens vannledning har for liten dimensjon (ø63
mm) til å etablere brannkummer samtidig som ledningen ikke greier å levere nødvendig
vannmengde/trykk til bebyggelsen. Det vil derfor være nødvendig å legge ny vannledning med
større dimensjon (ø110 mm) samtidig som det etableres brannkummer for å ivareta
brannsikkerheten.

Kostnad for oppgradering av vannforsyning Sandvika kr 1 500 000

7.1.5 Tiltak nr 5: Sanering og oppgradering VA Sistranda midtre

Den raske utviklingen av Sistrandaområdet og spesielt Sistranda Midtre, legger stort press på

etablert infrastruktur, spesielt vann- og avløpsledninger. Etableringen av nye store bygg gjør det
nødvendig å legge om ledninger, samtidig som større vannforbruk og avløpsmengder
nødvendiggjør en sanering av eksisterende anlegg. Dette må også ses i sammenheng med
brannsikkerhet.

Totalt budsjett for sanering og oppgradering av vannforsyningssystemet er vurdert til 2,5

millioner kroner.

Kostnad for sanering og oppgradering vann Sistranda midtre kr 2 500 000

7.1.6 Tiltak nr 6: Rehabilitering av høydebasseng (utvending tak og vegger)

Høydebassengene på Måsøyvalen, Skyberget, Mausund, Sula og Ohrenheia er utført i betong, og
betongen er generelt i dårlig forfatning. Sprekker og forvitring gir økt fare for lekkasjer samtidig
som det visuelt tar seg dårlig ut sett opp mot høydebassengenes betydning og funksjon. Det
anbefales derfor at det etableres utvendig kledning med stående panel på alle basseng.

Under er de ulike høydebassengene med kostnadsestimat.
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Høydebasseng Kostnad kledning [kr]
Måsøyvalen (Flatmyra) 260 000
Skyberget 170 000
Mausund 290 000
Sula 210 000
Ohrenheia 270 000
SUM 1 200 000

Kostnad for oppgradering av høydebasseng kr 1 200 000

7.1.7 Tiltak nr 7: Nytt høydebasseng Sistranda

Et større høydebasseng på Sistranda vil bedre forsyningsevnen lokalt ved stopp i leveranse av
vann/brudd i ledning. I dag kan hele Sistranda med Inntian få forsynt vann fra Sistranda i ca. 10
timer. Det legges til grunn at nytt bassengvolum vil bli 2000 m 3, ett kammer, og med plassering i
nærheten av dagens høydebasseng som rives. Behovet for tiltaket ses i sammenheng med VA-

plan for Sistranda midtre samt etablering av ny fiskerihavn Sistranda.

Kostnad for nytt høydebasseng på Sistranda kr 15 000 000

7.1.8 Tiltak nr 8: Utskifting av PVC-rør med lav trykklasse

Utskiftning av PVC-rør med lav trykklasse vil gi en økt sikkerhet mot ledningsbrudd og lekkasjer.
En utskiftning vil ikke være kritisk for vannforsyningen, men vil være viktig i arbeidet mot
lekkasjer over tid. Derfor vil arbeidet med å skifte ut rørstrekningene med lavtrykks PVC-rør bli
gjort i siste del av planperioden.

Forutsetter at PVC-rørene med lav trykklasse erstattes av tilsvarende dimensjon i høy trykklasse.
Samtidig vil eksisterende trasé og grøft benyttes til å legge nye rør, slik at det blir minimalt
behov for graving som kan medføre fjellsprenging.

Område Lengde [m] Diameter [mm] Tilhørende kummer

Skjønhalsen-Garvika 540 125 1 stk DN150
2 stk DN100

Bonenget-Dyrøya 2570 225 8 stk DN200

480 160 2 stk DN150

Post Enhet Antall Enhetspris
[kr/enhet]

Kostnad
[kr]

Fjerning av PVC m 3 600 20 72 000

Levering og legging av nye ledninger m 3 600 1 000 3 600 000

Gravearbeid løsmasser m 3 600 1 000 3 600 000

Nye kummer stk 13 100 000 1 300 000

Kostnad utskiftning av PVC-rør kr 8 800 000
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7.1.9 Tiltak nr 9: Oppgradering/utskifting av kummer

I arbeidet med oppgradering av kummer er det lagt til grunn at en del betongkummer er av god
stand, mens armaturen innvending er i dårlig forfatning og er funksjonsmessig utdatert i forhold
til de krav som stilles i dag til effektiv drift og vedlikehold. De bør derfor skiftes ut. For enkelte av

kummene vil det være behov for utskiftning av hele kummen. Det legges til grunn en
gjennomsnittspris på 100 000 kr for oppgradering/utskifting per kum.

Område Antall kummer Dn [mm]

Uttian 10 150

Dyrøy sør 5 150

Klubben (omfattede arbeid/krevende tilkomst) 3 200

Sandvika-Måsøyval 14 150

Måsøyval-Titran 12 150

Bekken 8 150

Kostnad for oppgradering/utskiftning av kummer kr 5 000 000

7.1.10 Tiltak nr 10: Løpende mindre investeringer - samlepost

Samlepost for løpende mindre investeringer for kommunale vannledninger. Dette er en
reservepost for ikke planlagte investeringstiltak som erfaringsvis vil komme i et samfunn i stor
vekst. Ofte kommer slike prosjekter uforutsett, og bruk av en slik post muliggjør en raskere
beslutningsprosess og gjennomføring av slike prosjekter.
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7.2 Drifts- og administrasjonstiltak

Driftstiltak skal bekostes i driftsbudsjett til vannverket, og består av langt flere tiltak/poster enn

de som er beskrevet her. Tiltakene under har blitt diskutert i arbeidet med hovedplanen for
vannforsyning, og ønskes å belyses som nye driftstiltak da de vil være viktig for å oppnå målene
satt i hovedplanen, samt at de medfører betydelig økte kostnader.

7.2.1 Driftstiltak nr. 1: Innmåling og digitalisering av ledningsnett

For at arbeidet med å skaffe til veie et digitalt kartgrunnlag over kommunens vanninfrastruktur
er det antatt et behov for midlertidig innleid personell og noe utstyr.

Dette arbeidet må prioriteres å utføres innen dagens arbeidsformann for VA går av med pensjon i
2020, da han besitter sentral kunnskap om ledningsnettet.

Kostnad for innmåling og digitalisering kr 700 000 årlig

7.2.2 Driftstiltak nr. 2: Utskifting og feste lodd på deler av sjøledninger

På strekningen mellom Gjæsingen og Sørburøy er det dårlig bunnforhold for sjøledningen. Det
har ført til skader og slitasje på ledningen. Det foreslås å legge om to kilometer av sjøledningen,

til en trasé hvor bunnforholdene er bedre. Det legges til grunn legging av 2 km 63 mm ledning
med lodd. I prisanslaget er ledningskostnaden multiplisert med tre for å angi total kostnad. Pris
vil avhenge av i hvilken løsning som velges for å kappe gammelt rør og sveise/koble til nytt rør,
hvor blant annet deformasjon av tverrsnitt og biologisk vekst på rør vil påvirke kostnader.
Kostnad for tiltaket er satt til 800 000 kr.

Sjøledningen fra Sørburøy til Sauøy (5 km) er beloddet for en fyllingsgrad på 30 % i dag, samt at
lodd har blitt etterbelastet på et lengre strekk. Det er behov for ekstra lodd på en del av
ledningen med dårlig belodding i dag, for at ledning skal ligge stabilt. Innhentet kostnadsestimat
for arbeidet fra en utførende dykker tilsier en kostnad mellom 500 000-800 000.

Kostnad for utskiftning og belodding av sjøledning kr 1 600 000

7.2.3 Driftstiltak nr. 3: Rehabilitering av høydebasseng (innvendig rehabilitering)

For å hindre at vann i høydebassengene skal bli påvirket av betongen innvending, er det for
høydebassengene Måsøyvalen, Skyberget og Ohrenheia behov for å legge epoxybelegg
innvendig, på gulv, vegger og tak. I Sula høydebasseng må det legges epoxybelegg i taket.

Et epoxybelegg vil i tillegg gjøre det enklere og sikrere å utføre innvending vask av basseng.

Dette tiltaket er pålagt kommunen av Mattilsynet, og må prioriteres for å gi tilstrekkelig sikkerhet
for vannkvaliteten.
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Høydebasseng Kostnad epoxy [kr]

Måsøyvalen 772 000

Skyberget 508 000

Sula (innvendig tak) 260 000

Ohrenheia 804 000

Total sum 2 344 000

Kostnad innvendig rehabilitering av høydebasseng kr 2 400 000

7.2.4 Driftstiltak nr. 4: Utskifting av eternittledninger

Ved å skifte ut eldre eternittledninger (asbest) vil sikkerheten til ledningsnettet forbedres, da

eternittledninger har problemer tilknyttet korrosjon, lekkasjer og brudd. Utskifting av
eternittledninger er også anbefalt ut fra fokus på eternitt i forhold til en mulig helserisiko
(asbest/vann).

I kostnadsestimatet forutsettes det at dagens traseer/grøfter (posisjon, masser, etc.) kan
benyttes til å legge nye rør, etter at eternitt har blitt fjernet.

Område Lengde [m] Diameter [mm] Tilhørende kummer

Sula 130 110 1 stk DN100

2655 160 9 stk DN150

1120 225 6 stk DN200

Hellesvik-Dyrvik 820 110 4 stk DN100

290 160

Post Enhet Antall Enhetspris [kr/enhet] Kostnad [kr]

Trygg fjerning av eternittledninger m 5 000 100 500 000

Levering og legging av nye PVC-rør m 5 000 800 4 000 000

Gravearbeid løsmasser m 5 000 1 000 5 000 000

Nye kummer stk 20 100 000 2 000 000

Kostnad utskiftning av eternittrør kr 11 500 000

7.2.5 Driftstiltak nr. 5: Tilstrekkelige ressurser og sikre kompetanseoverføring

Det er avdekket et behov for én ny medarbeider innen 2020. Dette kommer av at det er flere
store investeringstiltak som er igangsatt og planlegges, og som vil føre til økt ressursbehov for
drift og vedlikehold. Den nye ringledningen utgjør en utvidelse av ledningsnettet med to mil, det
skal bygges nye høydebasseng og pumpestasjoner, samt en mulig overtakelse av Hamarvik
vannverk. Det vil da fra 2021 være fem ansatte ved vannverket inkludert driftsleder VA.

Kostnad for økt bemanning kr 700 000 årlig



FRØYA KOMMUNE
HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2018 - 2023 46 (56)

Rambøll

7.2.6 Driftstiltak nr. 6: Overtakelse av Hamarvik private vannverk

En overtakelse av Hamarvik private vannverk vil gjøre det enklere å styre driften av hele
vannforsyningssystemet på Frøya, samtidig som det blir enklere for kommunen å ha oversikt
over forbruk, vannkvalitet og vedlikehold av infrastrukturen. I tillegg vil kommunen kunne tilby
samme vannkvalitet og servicenivå til alle sine abonnenter. Ved en overtakelse kan det forventes

merkostnader og økte driftskostnader som følge av flere driftsanlegg. En overtakelse vil også
medføre behov for en ekstra driftsoperatør.

Ved en overtakelse blir det flere å dele de totale kostnadene på slik at det kan forventes at det vil
kunne medføre en reduksjon i årsavgiftene for alle vannabonnenter på Frøya. Ved en eventuell
overtakelsesprosess må dette vurderes nærmere gjennom en konsekvensutredning.

7.3 Tiltak fra ROS-analysen

Under er det listet opp de av tiltakene som ble identifisert i ROS-analysen, og som ikke er
behandlet ellers i tiltakskapittelet. Dette er fremtidige tiltak som i denne planen ikke er tidfestet
eller kostnadsberegnet. ROS-analysen er vedlagt hovedplanen som vedlegg 7.

Formålet med ROS-analysen var å vurdere om forsyningen og systemet gir tilfredsstillende
drikkevannskvalitet og leveransesikkerhet. I tillegg var hensikten å identifisere mulige

risikoreduserende tiltak som kan iverksettes for å redusere det totale risikobildet.

Usikre forhold og uønskede hendelser som er identifisert i tilknytning til vannforsyningen er
konsekvensvurdert i forhold til risikostyringsmålene; kvalitet. Leveranse, omdømme, liv og helse,
samt materielle skader. Alle tiltak er vurdert å ha risikoreduserende effekt.

T-1 Øke kapasitet i kilden
• Etablere demning i Langvatnet, oppstrøms Kjerkdalsvatnet.

T-9 Etablere rutine angående tilgang for eksternt personell.
• Utarbeidelse av en rutine som ivaretar drikkevannsforskriftens pålegg ang tilgang for

eksternt personell til elementer i vannforsyningssystemet.

T-10 Policy for eksterne installasjoner på høydebasseng.
• Nye høydebasseng etableres uten antenner og andre eksterne installasjoner.

T-11 Krav om tilbakeslagsventiler.
• Skaffe oversikt over hvilke abonnenter som har installert tilbakeslagsventil.

• Utarbeide tiltaksplan for installering av ventiler hos eksisterende abonnenter.
• Krav om tilbakeslagsventil på alle nybygg/tilkoblinger til kommunalt nett.

T-12 Forhindre innsug av forurenset vann i kummer med stående vannspeil.
• Endring i organisering og strukturering av ledelse/bemanning for å øke tempo på

utskiftninger av kritiske brannventiler samt drenering av kummer.

• Opplæring av eksisterende personell og økt fokus på problemstillingen.

T-13 Rutiner for klorering etter reparasjoner.
• Gjennomgå rutiner for klorering.
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• Tydeliggjør konsekvensene, og tiltakene abonnentene må utføre ved varsel om
brudd/kokepåbud.

T-14 Utarbeide IT-policy for vannforsyningen.
• Gjennomgå IT-sikkerheten for vannforsyningen sammen med kommunens IT-

ansvarlige.

• Utarbeide en IT-policy som ivaretar bruk og opplæring av personell i sikkerhet rundt
datasystemene. IPJ bør inkluderes i dette arbeidet.

T-15 Opplæring i manuell drift.
• Opplæring av driftspersonell i manuell drift av vannforsyningssystemet.

T-16 Sikre trådløs forbindelse i driftskontrollsystemet inn til
vannbehandlingsanlegget.
• Vurdere rutinene på sjekk av batteribackup for trådløs forbindelse for

driftskontrollsystemet mellom Bremnestuva HB og VBA.

T-17 Skille mellom arbeid med vann og avløp for personell og utstyr

• Opprette tydeligere skille mellom personell på vann og avløp.
• Vannverkets biler og gravemaskiner som brukes til småoppdrag, må ikke brukes til

arbeid med avløp.
• Gjennomgå rutiner for personell, for å hindre spredning av forurensing fra avløp til

vann.

T-18 Vurdere endringer i vaktordningen.
• Gjennomgå vaktpersonells rutiner.
• Gjennomgå kriterier for vaktordningen, og krav til deltakende vaktpersonell.

T-19 Tiltak for bedre brannsikring i vannbehandlingsanlegget.
• Behov for bedre brannsikring på vannbehandlingsanlegget. Tilstandsvurdering og

nødvendige tiltak bør settes i gang omgående.
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7.4 Kostnadskalkyle over planperioden

Tabell 11: Kostnadskalkyle og fremdrift for investeringstiltak.

Nr Tiltak 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sum per prosjekt

1
Vannforsyning Sistranda – Nordskaget (inkl.
høydebasseng Bergheia) (Prosj.nr. 551364+551375)

21 000 000 23 000 000 6 000 000 50 000 000

2
Sette i drift en fjerde membranriggved

vannbehandlingsanlegget (Prosj.nr.551324)
3 500 000 3 500 000

3
Nytt høydebasseng på Bremnestuva - inkl. ny
tilførselsledning fra Kjerkdalsvatnet
(Prosj.nr. 551376+556002)

16 500 000 6 000 000 22 500 000

4 Oppgradering vannforsyning Sandvika 1 500 000 1 500 000

5 Sanering og oppgradering VA Sistranda midtre 2 500 000 2 500 000

6 Rehabilitering av høydebasseng - utvendig kledning 1 200 000 1 200 000

7 Nytt høydebasseng Sistranda 10 000 000 5 000 000 15 000 000

8 Utskifting av PVC-rør med lav trykklasse 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 8 800 000

9 Oppgradering/utskifting av kummer 800 000 800 000 800 000 800 000 900 000 900 000 5 000 000

10 Løpende mindre investeringer - samlepost 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 11 500 000

SUM PER ÅR 47 300 000 43 000 000 16 000 000 5 000 000 5 100 000 5 100 000 121 500 000
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Tabell 12: Kostnadskalkyle og fremdrift for nye driftstiltak.

Nr Tiltak 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sum per prosjekt

1
Innmåling og digitalisering av
ledningsnett

700 000 700 000 700 000 2 100 000

2
Utskifting og feste lodd på
deler av sjøledninger

800 000 800 000 1 600 000

3
Rehabilitering av høydebasseng
(innv. rehab. og tak)

500 000 1 900 000 2 400 000

4 Utskifting av eternittrør 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 11 500 000

5 Økt bemanning 700 000 700 000 700 000 2 100 000

SUM PER ÅR 4 300 000 5 700 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 700 000 19 700 000
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8. GEBYRUTVIKLING

EnviDan Momentum har på vegne av kommunen utarbeidet en analyse for å redegjøre for
hvordan hovedplanen vil påvirke vanngebyret. Dette er beskrevet i eget notat,
Investeringsanalyse vann – Frøya kommune, se vedlegg 6. Beregningene er gjort på bakgrunn av
kostnadskalkylen for planperioden, vist i kapittel 7.4.

Tabell 13 viser at beregnet årsgebyr inkludert mva. for boliger over 60 m 2 forventes å øke fra kr

5 886 i 2017 til kr 8 246 i 2023. NB! Kommunen har vedtatt en gebyrøkning på 2,5 % for 2018
som ikke er vist i tabellen.

Tabell 13: Beregnet utvikling i årsgebyr for boliger med areal hhv over og under 60 m 2.

Som vist i tabellen vil foreslåtte plan medføre en relativt høy avgiftsøkning for abonnentene. Det
bemerkes at det i beregningene er lagt inn årlig økning på 2,5 % for prisstigning samt at det ikke
er lagt inn noen økning i antall abonnenter.

Andre elementer som også kan føre til at den reelle gebyrøkningen blir lavere for flere
abonnenter er vist under. Dette er saker som vil bli fremlagt til politisk behandling innen kort tid.

1. Innføring av anleggsbidrag
2. Nye VA-forskrifter vil medføre redusert årsgebyr for flere abonnentkategorier
3. Innføring av vannmålere, der abonnentene betaler per faktisk forbruk og ikke estimert

forbruk ut fra boligens areal slik som i dag.
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VEDLEGG 1
LOVER, FORSKRIFTER OG DIREKTIVER

Nedenfor er det listet opp sentrale lover, forskrifter og direktiver som er styrende eller på annen
måte har betydning for vannforsyningen. Lokale rammebetingelser er beskrevet i

hoveddokumentet.

«Forskrift om vannforsyning og drikkevann» (Drikkevannsforskriften) er den sentrale
forskriften for vannforsyning. Forskriften er videre omtalt i hoveddokumentet.
Matloven har som formål å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og
forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon.

Folkehelseloven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse,
herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse,
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk
sykdom, skade eller lidelse.
Helseberedskapsloven med forskrift, gjelder blant annet for vannverk og gir krav om
utarbeidelse av beredskapsplaner som gjør at det kan tilbys nødvendige tjenester under krig og

ved kriser og katastrofer i fredstid.
Vannforskriften (Forskrift om rammer for vannforvaltningen) skal sikre gjennomføringen av
EUs vanndirektiv i Norge. Vanndirektivet har som mål å oppnå «god miljøtilstand», tilnærmet
naturtilstand, i alle vannforekomster med frist satt til 2021.
Damsikkerhetsforskriften skal fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg og forebygge skade på
mennesker, miljø og eiendom.

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere
eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av
avfall.
Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til
helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.
Plan- og bygningsloven gir kommunen en viktig rolle som planmyndighet, deriblant

planlegging av vannforsyning. Loven gir også kommunen rett til å kreve opparbeidelse av
offentlig ledningsanlegg og tilknytning til offentlig vannledning.
Vannressursloven med tilhørende forskrifter har som formål å sikre en samfunnsmessig
forsvarlig bruk av vassdrag og grunnvann og har bestemmelser for alle som skal iverksette tiltak
som berører vassdrag eller grunnvann. NVE er myndighet og/eller saksbehandler for det meste
av vannressursforvaltningen.

Produktkontrolloven har som formål å forebygge at produkt medfører helseskade eller
miljøforstyrrelser. Miljøforvaltningen har ansvar for den delen av loven som skal forebygge at et
produkt medfører forurensing, avfall, støy eller lignende, eller helseskade som følge av kjemiske
egenskaper.
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Protokoll om vann og helse (WHO og UNECE) ble fastsatt i 1999. Det er den første
internasjonale avtalen i sitt slag vedtatt spesielt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent
drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle, og effektiv beskyttelse av vannkilder som
brukes til drikkevann.
Regjeringen vedtok i 2014 nasjonale mål for vann og helse. Helse- og omsorgsdepartementet har
nå utarbeidet en gjennomføringsplan for å sikre rent drikkevann for perioden 2014 – 2020. Det

er Mattilsynet og Folkehelseinstituttet som har ansvar for gjennomføring av de ulike tiltakene.
Forurensingsforskriftens kapittel 16 omhandler kommunale vann- og avløpsgebyrer. Vann- og
avløpsavgiften skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og
avløpssektoren.
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg omhandler kommunale vann- og avløpsgebyr og
skal sikre kommunene en finansieringsordning basert på selvkost. Den fastsetter også at nye

vann- og avløpsanlegg skal være eid av kommuner.
Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, rundskriv H-
3/14, er utarbeidet av kommunal- og moderniseringsdepartementet og var gjeldende fra 2015.
Forskrift om brannforebygging (FOR 2015-12-17-1710) med tilhørende veileder beskriver
brannvesenets behov for slokkevann og vannforsyning til sprinkleranlegg.
Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter pålegger kommunen å sørge for at

vannforsyning i tettbygd strøk er tilstrekkelig for brannslukking.
Byggteknisk forskrift (TEK17) med tilhørende veileder definerer minimumskravene til
kvaliteten på VA-anleggene, deriblant krav til vannforsyning for å tilrettelegge for rednings- og
slokkemannskap.
Oreigningslova regulerer formal for ekspropriasjon, for eksempel av eiendommer i
nedbørfeltene.

Sivilbeskyttelsesloven omhandler blant annet kommunal beredskapsplikt, og stiller krav til
kommunene om at en helhetlig ROS-analyse skal utføres, følges opp og holdes oppdatert.
Vassdragsloven regulerer eiendomsretten til vassdragene.
Vassdragsreguleringsloven gjelder for anlegg eller tiltak til regulering av et vassdrags
vannføring, også utvidelse eller forandring av eldre reguleringsanlegg.
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NOTAT 

Oppdrag 1350023987 Frøya Hovedplan Vann 

Kunde Frøya kommune 

Notat nr. 1 

Dato 20/11/2017 

Til Bjørnar Grytvik 

Fra Lars Skeie 

Kopi Ivar Meland, Arvid Hammernes, Bård Sandberg, Johan Martin Tiller og John 

Sirum 

 

1. Nye høydebasseng på Frøya 

Frøya kommune holder på med en vurdering av behov for nye høy-

debasseng, da dagens høydebasseng er for små til å kunne gi til-

strekkelig leveringssikkerhet ved beredskapssituasjoner som ved 

stans i forsyning fra Kjerkdalsvatnet eller brudd på enkelte ledning-

er. Økt bassengvolum vil føre til at abonnentene har vann i lengre 

tid uten at de er påvirket av en midlertidig stans. I dag er enkelte 

deler av Frøya svært utsatt, hvor for eksempel Bremnestuva vil 

tømmes etter noen få timer. 

 

I vurderingen av nye høydebasseng har det blitt forslått to nye 

høydebasseng på Bremnestuva på totalt 6000 m3 og et nytt på 

Bergheia med volum lik 3000 m3 (som må sees i sammenheng med 

ny «ringledning» som vil gå fra Nordhammarvika til Nordskaget). 

 

Etter innspill fra industri på Nordskaget har det blitt vurdert fordeler 

og ulemper ved å plassere ett av de to høydebassengene til 

Nordskaget, slik at et tiltenkt bassengvolum på 3000 m3 flyttes fra 

Bremnestuva. 

 

2. Vannforsyningsmodell 

For å vurdere vannforbruk i ulike soner og behov for høydebasseng 

har det blitt satt opp en modell over hele vannforsyningsnettet på 

Frøya kommune (Hamarvika private vannverk er ekskludert). Mo-

dellen benyttet er ROSIE Epanet, som Rambøll har lang erfaring 

med. 

 

3. Forutsetninger for det nye ledningsnettet 

Legger til grunn to alternativ, hvor høydebasseng plasseres på en-

ten Bremnestuva eller både Nordskag og Bremnestuva. 

 

Forutsetninger som gjelder begge alternativ 

 En ny 280 mm-ledning, kalt «ringledning», som skal gå fra 
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Nordhammarvika, via nytt høydebasseng på Bergheia, mot Skarpneset og Nordskaget er 

under planlegging/bygging. Ledning og nytt høydebasseng med bassengvolum lik 3000 

m3 er lagt til grunn i vurderingene. En trykkøkningsstasjon vil etableres på ny ringled-

ning for å gi tilstrekkelig trykk ved sluttabonnentene. 

 På Nordskag industriområde er det skilt mellom tre forbrukere: Innovamar, Salmar og 

Nutrimar basert på dagens vannmålere. Vannmåleren med navn Salmar forsyner i dag 

en del av Nutrimar, men tilhører en annen trykksone enn vannmåleren med dette nav-

net. De tre forbrukerne er tilkoblet resten av vannforsyningen på en måte (beskrevet 

under) slik at det kan skilles mellom tre trykksoner: 

 Innovamar er koblet på «direkteledning» fra Bremnestuva/Kjerkdalsvatnet. 

 Salmar fra vannforsyningssonen vest-Frøya (sone 1) 

 Nutrimar er koblet på ny «ringledning» fra Nordhammarvika og Bergheia høydebas-

seng 

 

3.1 Alternativ 1: To basseng på Bremnestuva 

 Det etableres to nye høydebasseng på Bremnestuva med hvert sitt bassengvolum lik 

3000 m3 (totalt 6000 m3), hvor det ene er tenkt å forsyne «direkte»-ledningen på 315 

mm til Nordskaget industriområde. 

 Siden det i dag er kun én ledning opp fra Kjerkdalsvatnet på 225 mm vil det legges en 

ny 225 mm ledning opp fra Kjerkdalsvatnet til Bremnestuva, slik at mer vann kan pum-

pes opp i høydebassengene. 

 En ny 315 mm ledning vil legges ned til Sandvika pumpestasjon, i tillegg til dagens 280 

mm-rør. Det nye røret vil kobles på eksisterende 315 mm-rør til Nordskag, slik at kapa-

siteten øker for eksisterende 280 mm- og nytt 315mm-rør (og falltapet reduseres). 

 

3.2 Alternativ 2: Ett basseng på Bremnestuva og ett på Nordskaget 

 Etableres ett nytt høydebasseng på Bremnestuva på 3000 m3, og et tilsvarende basseng 

på Nordskaget. 

 En ny 315 mm-ledning fra pumpene på Kjerkdalsvatnet vil kobles til dagens «direkte»-

rør til Nordskaget. 

 Alternativt kan det kobles via høydebasseng på Bremnestuva, som i alternativ 1. Det 

må vurderes nærmere med tanke på hva som er mest gunstig for drift og sikkerhet. 

 «Direkte»-røret til Nordskaget må legges om, slik at et nytt 315 mm-rør kan føre vann 

fra Nordskag til nytt høydebasseng. 

 Plassering av et høydebasseng på/i nærhet av Nordskaget vil føre til at bassenget må 

ligge på et lavere nivå enn på Bremnestuva, siden topografien rundt Nordskaget er noe 

lavere enn på Bremnestuva. Foreløpig plassering ble gjort slik at bunnivå på nytt høyde-

basseng ligger på kote 34 m.o.h.  

 Ved et tenkt vannivå på 7 m i bassenget, vil det være behov for å pumpe vann ut fra 

høydebasseng for å oppnå et trykk tilsvarende statisk trykk fra Bremnestuva. En 

pumpe som sørger for et trykk over 5 bar på Nordskag industriområde har blitt be-

nyttet i beregningene. 

 I tillegg til en pumpe ut fra høydebasseng på Nordskaget vil det være behov for et nytt 

315mm-rør ned til industriområdet. Røret kan legges i samme grøft som rør opp til høy-

debasseng. 

 Høydebassenget vil være et gjennomstrømningsbasseng med én ledning inn og én 

ut, som er gunstig for utskiftning av vannet i høydebassenget (bedre vannkvalitet). 
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4. Resultater fra simuleringene 

Simuleringen av modellen har blitt brukt til å undersøke trykkendringer ved varierende 

vannforbruk på Nordskag industriområde. I tillegg til å se på forsyningstiden høydebasseng-

et på Bremnestuva kan forsyne abonnentene. Leveransetid for et høydebasseng på 

Nordskaget er ikke vurdert. Resultatene fra simuleringene sees i de videre underkapitlene. 

 

4.1 Trykk ved Nordskag industriområde 

I Figur 1 under vises trykkforholdene ved Nordskag industriområde. I alternativ 1 (rød lin-

je), hvor høydebassengene plasseres på Bremnestuva, varierer trykket mellom 52-62 mVS 

basert på hvor stort forbruket er. For alternativ 2, hvor et av høydebassengene er plassert 

på Nordskaget med pumpe ut, er trykket i mye mindre grad påvirket av forbruket, noe som 

kommer av kort avstand mellom høydebasseng og forbruker.  

 

Trykk som ønskes å oppnås bestemmes av hvilken type pumpe som benyttes, slik at ver-

dien her kan kun benyttes for å vise variasjonen i trykk. 

 

 
Figur 1 – Trykkforholdene ved Nordskag industriområde over et døgn. Blå og lyserød linje viser trykket i 

mVS, og grå, striplet linje viser vannforbruket i l/s. 

 

4.2 Tapping av høydebasseng ved stopp ved vannbehandlingsanlegget på 

Kjerkdalsvatnet 

Ved en kritisk situasjon hvor det er stopp i vannleveransen fra Kjerkdalsvatnet vil vann for-

synes til abonnentene kun fra høydebassengene. Med dagens situasjon vil det ikke gå 

mange timer før bassengene på Bremnestuva er tomme, noe som er et stort problem for 

Frøya, da det er mange viktige vannkrevende abonnenter.  
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Det har blitt sett på hvor lenge vann kan forsynes fra høydebassenget(ene) på Bremnestuva 

etter utbygging av nye høydebasseng. Dette for å vise hvor mye leveringssikkerheten øker 

når det bygges et høydebasseng som er dedikert til forsyning til Nordskaget.  

 

Endringen i vannstandsnivået i bassengene over tid kan sees under i Figur 2. Ved bruk av 

ett høydebasseng på 3000 m3 mot to stykk à 6000 m3, så vil man kunne forsyne tilknytte-

de abonnenter (inkl. Nordskag industriområde via direkteledning) i halve tiden (ca. 18 timer 

mot 36 timer).  

 

For situasjonen hvor Bremnestuva ikke forsyner Nordskag industriområde via direkteled-

ning, så øker leveringstiden til høydebassenget kraftig. Hvor befolkningen kan bli forsynt i 

omtrent to døgn. Høydebassenget på Nordskag leverer vann til Innovamar på industriområ-

det i litt over ett døgn. 

 
Figur 2 - Vannstandsnivå i høydebasseng på Bremnestuva ved stopp i vannforsyning fra Kjerkdalsvatnet 

for tre ulike situasjoner. Mørk grå linje representerer situasjon hvor to høydebasseng på Bremnestuva 

leverer vann til Nordskag industriområde via direkteledning, lys grå linje med ett høydebasseng på Brem-

nestuva som leverer til Nordskag industriområde via direkteledning, mørk blå linje for ett basseng på 

Bremnestuva som ikke leverer vann til Nordskag industriområde via direkteledning og lys blå linje viser 

vannivå i høydebasseng på Nordskag når direkteledning ikke leverer vann til høydebassenget. 

 

5. Vurdering av kostnader 

 

5.1 Alternativ 1: To høydebasseng på Bremnestuva 

Forutsetter kostnadsoverslaget fra foreløpig skisse-/forprosjekt for høydebasseng på Brem-

nestuva, som Rambøll holder på å utarbeide, hvor to basseng med volum 2660 m3 ble lagt 

til grunn. Ved justering for økt totalvolum fra 5220 m3 til 6000 m3, samt for prisendring 

mellom august 2016 til november 2017, ender total kostnad for Bremnestuva på 30 millio-

ner kr. 
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Kostnad for alternativ 1              kr 30 000 000 

 

5.2 Alternativ 2: Ett høydebasseng på Bremnestuva og ett på Nordskaget 

Kostnad for ett høydebasseng på Bremnestuva baseres på erfaringstall mellom bygging av 

ett eller to høydebasseng, beregnede kostnader i et foreløpig skisse-/forprosjekt for Brem-

nestuva, volumøkning fra 2660 m3 til 3000 m3 og prisendring fra august 2016 til november 

2017. I tillegg er det gjort en vurdering av kostnad for et 2-kammer prefabrikkert høyde-

basseng. 

 

Prisene for høydebasseng på Nordskag er satt ut fra erfaringstall. Det må utarbeides et se-

parat forprosjekt for det nye høydebassenget for å finne de faktiske kostnadene. Det er ikke 

medtatt kostnad for tomtekjøp og framføring av strøm. 

 

For høydebasseng på Nordskaget legges det til grunn at bassenget, prefabrikkert, volum 

3000 m3 og ett kammer legges på Klumpheia, som ligger omtrent 1,3 km fra Nordskag in-

dustriområde og 500 m fra nærmeste vei. En nærmere plassering til industriområdet vil 

være mulig, da vannet skal pumpes ut fra høydebassenget for å oppnå godt trykk. Det kan 

redusere kostnadene i forbindelse med graving av grøft, lengder på rør, antall kummer og 

muligens lengde på tilkomstvei. Et kostnadsoverslag kan sees under. 

 

Byggekostnader Pris [kr] 

Kostnader tilknyttet høydebasseng på Bremnestuva  

Høydebasseng à 3000 m3 på Bremnestuva, to kammer 20 000 000 

  

Kostnader tilknyttet høydebasseng på Nordskaget  

Veg-, rør-, kum- og grøftearbeid Nordskaget - Klumpheia 6 000 000 

Høydebasseng, prefab 1 kammer 3000m3 13 000 000 

Pumpearrangement 750 000 

Reguleringsplan 150 000 

SUM Nordskaget 19 900 000 

 

 

Kostnad for alternativ 2                              kr 40 000 000 

 

 

6. Vurdering av alternativer 

Under er det gjort en vurdering av fordeler og ulemper ved de to alternativene som er fore-

slått. 

 

6.1 Alternativ 1 – To basseng på Bremnestuva 

Fordeler: 

 Totalt sett billigere å etablere to høydebasseng på én plass enn to. 

 Ved at vannforsyningen til Nordskag fra høydebassenget på Bremnestuva er basert på 

selvfall (gravitasjonskrefter), vil det være sikrere å levere vann fra Bremnestuva enn fra 

Nordskaget. 
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 Lenger leveransetid av vann til Nordskag industriområde/mindre til resten av nettet når 

bassengene er samlet/sammenkoblet.  

 Men ved å velge andre størrelser på bassengvolum vil leveransetiden endres, slik at 

resultatet presentert er avhengig av forutsetninger gjort. 

 

Ulemper: 

 Økt trykkvariasjoner ved Nordskag industriområde, men trykket holdes meget høyt 

(over 5 bar) ved høyt vannforbruk som følge av utbedring av ledningsnett. 

 Avbøtende tiltak: Variasjonene i trykk kan motvirkes ved å etablere en trykkøknings-

stasjon ved Nordskaget. 

 Brudd på «direkteledning» vil føre til problemer med å levere nok vann til industriområ-

det. Det leveres da kun vann fra Vest-Frøya (sone 1) og ny «ringledning». Disse vil ha 

problemer med å levere nok vann ved toppforbruk. 

 

6.2 Alternativ 2 – Ett basseng på Bremnestuva og ett på Nordskag 

Fordeler: 

 Mindre variasjon i trykk (som vil avhenge av hvor langt ifra Nordskag industriområde 

høydebassenget plasseres). 

 Økt leveransesikkerhet på Nordskaget 

 Kan fortsatt levere vann fra lokalt høydebasseng ved brudd på «direkteledning». Det 

vil også være mulig å levere vann fra ny «ringledning», eller fra ledningsnettet i 

nærheten. 

 

Ulemper: 

 Høyere kostnader ved å etablere to basseng på ulike lokasjoner. 

 Dyrere å drifte og vedlikeholde pga. flere driftspunkter: 

 Pumper. 

 Øker arbeidsmengden for driftsoperatørene. 

 Økt kompleksitet av systemet - driftssikkerheten reduseres 

 Ved å innføre flere driftspunkter som kan få brudd/stopp vil den totale leveransesik-

kerheten reduseres. 

 Stans i pumpe ut fra høydebasseng vil gi lavere trykk til Nordskag industriområde. 

 Kan skyldes strømbrudd, havari av pumpe eller feil i automatikken. 

 Avbøtende tiltak: Ha reservepumpe og nødaggregat klart vil gi økt driftssikker-

het. 

 Økt inngrep i naturen. 

 

7. Oppsummering 

- Økonomi  

o Besparende å velge to basseng på Bremnestuva, både i anleggskostnader og 

i årlige driftsutgifter. 

- Drift 

o Økt vedlikeholdsarbeid for driftsoperatørene ved vannverket ved plassering 

av et høydebasseng på Nordskag pga. nytt basseng, pumper, styringssys-

temer og tilhørende anleggsdeler. 

- Trykk 
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o Trykk ved Nordskag industriområde vil være tilstrekkelig godt ved begge al-

ternativene.  

o Trykkvariasjon på 10 mVS er akseptabelt og mye bedre enn dagens situa-

sjon ved vannforsyning fra Bremnestuva. 

 En trykkøkningsstasjon på industriområdet kan gi økt trykk/jevne ut 

trykkvariasjonene. 

o Ved plassering av høydebasseng på Nordskaget vil det være mulig å be-

stemme ønsket trykk ved valg av pumper. 

- Leveransesikkerhet 

o For Frøyas befolkning totalt sett er lite å skille på de to alternativene, da 

Bremnestuva vil ha nok vann til å forsyne befolkning. Ved bruk av tokam-

merløsning på Bremnestuva vil driftssikkerheten være bedre i tillegg. 

o For industrien på Nordskag vil et høydebasseng på Nordskaget være fordel-

aktig, gitt at man har en reservepumpe og strømaggregat. Stopp i leveran-

setid vil da være minimal før pumpe er tilbake i bruk. Et brudd på sjø-

/«direkte»-ledning vil ta lenger tid og være dyrere å reparere. 

- Naturhensyn 

o Plassering av et høydebasseng på Nordskaget vil føre med seg inngrep i na-

tur. Konsekvensene av påvirkning må vurderes for valg av plassering. 

 

Tanker som har dukket opp i etterkant: 

 

Ved brudd på direkteledningen vil det være forventet at det vil ta noen dager før feilen har 

blitt utbedret og vannleveransen blir normal igjen. I en slik situasjon vil man kanskje kunne 

få ut 20-30 l/s på ringledningen hvis trykkøkningen på Skardsvågen er tilstrekkelig. Da vil 

det ikke samtidig være mulig å ha et forbruk på industriområdet på Skarpneset som fore-

speilet. I tillegg kan man dra noe vann (10 l/s) på ledningen fra Berglia pumpestasjon. To-

talt sett vil det føre til at vannforsyningen ut til Nordskag industriområde blir kraftig redu-

sert, slik at forbruket må tilpasses.  

 

I en slik situasjon vil det ha lite å si om høydebassenget er plassert på Nordskaget eller 

Bremnestuva, siden et høydebasseng lokalt på Nordskaget vil gå tomt etter kort tid (maks 

ett døgn) med høyt forbruk. Det kan spekuleres i om et lokalt høydebasseng kan gi bedre 

tid til å respondere på et brudd, men da forutsettes det et godt varslingssystem som slår inn 

før det er tomt i høydebassenget på Nordskaget.  

 

En oppgradering av «sone 1»-ledning fra Sandvika pumpestasjon til Nordskaget, som i dag 

har dimensjon 225 mm på første strekning, men etter noe kilometer går over i et 160 mm-

rør, til f.eks. diameter 280 mm vil gi økt leveransemulighet ut mot Nordskaget ved brudd. I 

tillegg vil en oppgradering være viktig hvis vannstrømmen på ringledningen skal snus, slik 

at vannstrømmen går fra Bremnestuva, via Nordskaget, mot Bergheia. 



Rambøll Norge AS

NO 915 251 293 MVA
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N O TAT
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Dato 21.11.2017

Til Bjørnar Grytvik
Fra Synne Agnete Gjøvik Sortland
Kopi

Lovverk angående leveringssikkerhet

1. Introduksjon
Følgende er svar i til Frøya kommune angående krav i lovverket til
leveringssikkerhet til industriabonnenter. Notatet er skrevet i for-
bindelse med utarbeidelse av Hovedplan vannforsyning.

Det er drikkevannsforskriften som setter krav til leveringssikkerhet

og beredskap for vannforsyning. Leveringssikkerhet er omtalt i § 9,
der er det fastsatt at:

Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er
utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og bered-
skapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder drik-

kevann til enhver tid.

I veiledning til forskriften, § 9, står det blant annet:

Med tilstrekkelig mengde mener vi at dere leverer nok vann
til å dekke det abonnentene trenger til daglige gjøremål og

funksjoner. Abonnenter er en sammensatt gruppe som be-
står av ulike typer mennesker i boliger i tillegg til for ek-
sempel kontorbygg, hoteller, restauranter, industrivirksom-
het, helseinstitusjoner og barnehager. (…)

Etter § 11 skal vannverkseier blant annet sørge for at det utarbei-

des beredskapsplaner. I følge veileder til forskriften skal bered-
skapsplanen sikre at vannverket kan håndtere hendelser som ikke
kan forebygges ved ordinær drift, men som likevel kan tenkes å
oppstå under kriser eller katastrofer i fredstid eller ved krig. Det
legges opp til at beredskapsplanen kan tilpasses det enkelte vann-
forsyningssystem med bruk av ulike virkemidler.

Rambøll har vært i kontakt med mattilsynet og fylkesmannen, ved
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kommunal- og samordningsstaben, og begge instanser uttaler generelt at det ved en krise
er det naturlig at drikkevann til abonnentene vil være prioritet fremfor vann til industriell
bruk. Spørsmålet er om det kan planlegges med en situasjon der det ikke ikke gis leverings-
sikkerhet til industrien ved stans i forsyningen fra vannbehandlingsanlegget.

En stans i vannbehandlingsanlegget kan komme av pumpehavari, strømstans, lednings-
brudd og annet. Dette er hendelser med relativt høy sansynlighet, men nødstrømsaggregat,
dublering av utstyr etc reduserer risikoen. Men en kortere stans i forsyningen vil kunne fo-
rekomme og høydebassengene er da med å gi en leveringssikkerhet i tiden det tar å få på
plass normal forsyning. Høydebassengene vil også tømmes raskt ut til nettet ved branns-

lokking.

2. Sårbare og samfunnskritiske abonnenter
I beredskapsplanleggingen skal det tas særlige hensyn til sårbare og samfunnskritiske
abonnenter. Hvorvidt store fiskeslakteri faller inn i disse definisjonene kommer ikke klart
frem, men er omtalt i det følgende:

I veiledning til drikkvannsforskriften er sårbare abonnenter definert under §3:

Sårbare abonnenter inkluderer alle abonnenter hvor svikt i vannforsyningen gir stor
risiko for alvorlig sykdom, sammenliknet med andre abonnenter. (…) Sårbare abon-
nenter inkluderer også abonnenter hvor svikt i vannforsyningen gir andre alvorlige

konsekvenser.

Noen abonnenter krever spesiell oppmerksomhet, uten at de defineres som sårbare.
Dette kan for eksempel være næringsmiddelforetak som bruker drikkevannet i, eller
i tilknytning til, matproduksjonen.

Under § 9, om leveringssikkerhet står det i veiledning til forskriften blant annet:

Hvor lenge de alternative løsningene hver for seg kan eller bør forsyne abonnentene
med drikkevann vil variere. Dette er avhengig av varigheten på episoden, og hva
som faktisk har gått galt. Det er derfor ikke mulig å sette noen standard tid på hvor
lenge slike alternative løsninger må vare. Leveringssikkerhet for fast bosetting og

samfunnskritiske abonnenter skal imidlertid ivaretas hele året.

Mattilsynet ved Erik Wahl uttaler:

(…) Når det gjelder mattilsynets (MT) krav /forventninger til at vannverk skal ha le-
veringssikkerhet til spesielle abonnenttyper, vil dette være en skjønnsmessig vurde-

ring.

Begrepet samfunnskritiske abonnenter i veilederen (…), er dette ikke nærmere defi-
nert. For helseinstitusjoner og svært kritiske samfunnsinstitusjoner (eksempel regje-
ringsbygning, store flyplasser o.l.) vil det være grunn til å stille krav til god leve-
ringssikkerhet.
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For lakseslakteri o.l. må det vurderes i den enkelte situasjon om dette er samfunns-
kritisk nok til at MT kan stille krav om det. Så langt vi kjenner til den konkrete saken
foreløpig, er det tvilsomt om det er grunnlag for MT å stille krav til vannverket om at
lakseslakteriet skal dekkes av høydebasseng-kapasiet.

I veilederen «Samfunnskritiske funksjoner» fra DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap), under kapittelet «Safunnets funksjonalitet, vann og avløp» tas det opp følgen-
de:

Evne til å levere tilstrekkelig mengde drikkevann til befolkningen og virksomheter

med kritisk samfunnsfunksjon.

Med «tilstrekkelig mengde» menes i normalsituasjonen at vannforsyningen skal dek-
ke den til enhver tid rådende etterspørselen fra husholdninger og næringsvirksom-
het. Vannforsyningen må i tillegg ha beredskap for å sikre forsyning av et mini-
mumskvantum drikkevann uansett hvilke hendelser som måtte inntreffe.

(…)Svikt i vannforsyningen vil også kunne få konsekvenser for samfunnets evne til å
ivareta en rekke andre kritiske funksjoner. Både matproduksjon og helsevesenet er
for eksempel avhengig av tilstrekkelig tilgang på rent vann.

3. Oppsummering
Regelverket fastsetter ikke konkret hvor lenge det skal kunne leveres drikkevann til ulike
abonneneter i en beredskapssituasjon. Mattilsynet heviser til skjønnsmessige vurderinger,
og ser i utgangspunktet at de ikke vil stille krav om leversingssikkerhet for lakseslakterier.

I drikkevannsforskriften kreves det at vannverkseieren skal (…) kunne levere tilstrekkelige
mengder drikkevann til enhver tid, og det er da usikkert hvordan en sak vil stå seg juridisk.

Vannforsyning til næringsmiddelforetak og matproduksjon er også nevnt spesielt, som
abonnenter som krever spesiell oppmerksomhet og i forbindelse med samfunnskritiske funk-
sjoner.

Det anbefales at kommunen har dialog med industribedriftene slik at de gjøres oppmerk-
somme på aktuell leveringssikkerhet ved ulike alternativer for utbygging av høydebasseng.

Det bør da avklares hvilke anleggsbidrag industribedriftene skal stå for ved utbygging.

4. Henvisninger
Se veileder til drikkevannsforskriften:
https: //www.mattilsynet.no/pdf/veileder_til_drikkevannsforskriften.26628/binary/Veileder%
20til%20drikkevannsforskriften

Se veileder fra DSB - Samfunnets kritiske funksjoner:
(KIKS): https: //www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/kiks-2_januar.pdf
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UTTALELSE TIL HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2018 - 2023 FOR 
FRØYA KOMMUNE    

 

Vi viser til mottatt dokument i sakens anledning ved epost, datert 29.03.2019.  

Mattilsynet har ikke fått oversendt denne hovedplanen til uttalelse tidligere. Vi takker dermed for 
muligheten vi nå har fått. Vi viser også til nyttige samtaler med avd. leder VAR Bjørnar Grytvik som 
har gitt oss bedre forståelse for ulike aspekt knyttet til arbeidet med planen.   

Vi ønsker å gi en uttalelse til foreliggende hovedplan ut fra vår rolle som statlig sektormyndighet på 
drikkevann.  

Vi viser for øvrig til vår uttalelse til planforslag til kommuneplanens arealdel (KPA) 2018 – 2030, 
datert 01. april 2019. Her poengteres blant annet at det vil være formålstjenlig å ta inn henvisning 
til denne hovedplanen i KPA, spesielt når revideringen foregår parallelt.  

 

Bakgrunn 

Forrige hovedplan for vannforsyning ble utarbeidet i 1986. Dermed er denne rapporten et sårt 
tiltenkt dokument som kan bidra til å sikre god vannforsyning i Frøya de kommende årene.   

Foreliggende utkast til hovedplan for vannforsyning er utarbeidet av Rambøll Norge AS i 
samarbeid med representanter fra Frøya kommune. Arbeidet har vært ledet av Bjørnar Grytvik.  

Hovedplan beskriver først status for vannforsyningen på Frøya. Denne danner så grunnlaget for 
målene kommunen har satt seg for perioden som ny hovedplan skal omfatte.  

Dere definerer avviket mellom status i dagens vannforsyning og målene det skal jobbes mot, som 
grunnlaget for tiltak som presenteres i denne hovedplanen, gjeldende for perioden 2018 - 2023.  

Frøya kommune er i en særstilling ettersom det kun eksisterer to større vannforsyningssystem som 
forsyner de fleste innbyggerne samt ulike bedrifter. Frøya kommunale vannverk leverer til ca 4000 
personer mens Hamarvik private vannverk leverer drikkevann til ca 750 personer i tillegg.   

Vi er videre kjent med at ca 50 % av alt produsert drikkevann i kommunen går til industrien. Dette 
betyr at næringslivet er helt avhengig av at det til enhver tid kan leveres nok drikkevann av god 
kvalitet.  
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Regelverk 

Vi baserer våre faglige vurderinger i hovedsak på drikkevannsforskriftens krav med tilhørende 
veileder.  

Ny drikkevannsforskrift trådde i kraft 1. januar 2017. Her videreføres de fleste krav som er godt 
kjent fra forrige versjon av forskriften.  Men enkelte formaliteter er endret. Flere viktige krav er også 
presentert langt tydeligere i den nye forskriften.  

Vi mener derfor at følgende endringer er vesentlige for kommunene i arbeidet med kommunale 
planer, og da spesielt for hovedplan vannforsyning:  

 § 6: Farekartlegging og farehåndtering er et gjennomgående prinsipp  

 § 8: Tydelig krav til egen eller ekstern kompetanse  

 § 9: Tydelige krav til leveringssikkerhet 

 § 10: Tydelig krav til sikring mot uautorisert tilgang og bruk, inkludert dataangrep  

 § 11: Tydelig krav til beredskapsplaner og øvelser  

 § 15: Tydelig krav til drift og vedlikehold av ledningsnettet  

 § 17: Alle vannforsyningssystem med minst 2 abonnenter/husstander skal registreres hos 
Mattilsynet. Denne informasjonen vil, når system er utviklet ferdig, bli videreformidlet til den 
enkelte kommune som igjen har plikt til å skaffe oversikt over alle vannforsyningssystem.  

 § 18: Formelt krav til søknad om godkjenning (sluttgodkjenning/oppstarttillatelse) er fjernet. 
Krav til søknad om plangodkjenning er som tidligere. 

 §§ 26 og 27: Tydelig plikt overfor kommuner og fylkeskommuner til å ta drikkevannshensyn 
i alle planer  

 
Nasjonale mål for vann og helse legger viktige føringer  
 
Protokollen «Nasjonale mål for vann og helse» ble vedtatt av regjeringen i 2014. Dette er et 
styringsdokument på drikkevannsområdet som må tillegges stor vekt i kommunale plansaker.  
Det er fastsatt 8 mål for vannforsyningen i dette dokumentet. Vi vil her fremheve 4 av disse:  
 

 Mål 1: Bedre standarden på ledningsnettet. Eksempel på tiltak: Kartlegging av gamle 
rør, investeringer og utskifting. Små anlegg bør skaffe seg bedre kompetanse gjennom 
tilknytning til eksterne fagmiljøer eller driftsassistanse. 

 Mål 3: Knytte utilfredsstillende separate og små fellesanlegg til felles vannforsyning der 
kvaliteten lettere kan kontrolleres. Eksempel på tiltak: Gode kommuneplaner og 
hovedplaner for vann samt reguleringsplaner slik at felles vannforsyning kan etableres. 

 Mål 5: Bedre beskyttelsen av vannkilder. Eksempel på tiltak: Vedta hensynssoner i 
kommuneplaner, restriksjoner i nedbørsfelt og inngjerdinger av områder. Krav til 
beskyttelse av enhver vannkilde vil dermed være et selvstendig mål, uavhengig av hvor 
omfattende vannbehandlingsprosessene vil være.  

 Mål 7. Bedre kvalitet på drikkevann. Eksempel på tiltak: Utbedre forhold der det er fare 
for forurensninger i nærområdet til vannkilder. Utbedre forhold ved små usikre 
avløpsanlegg og større renseanlegg. Inkludere drikkevann ved oppstart av planarbeid 
slik at sikre løsninger blir del av planprosessen. 

 

Mattilsynet, HOD og Fhi har i denne sammenheng gitt ut følgende informasjonsbrosjyre:   
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/Protokoll_om_vann_og_helse/nasjonale_maal_for_
vann_og_helse.21175/binary/Nasjonale%20m%C3%A5l%20for%20vann%20og%20helse 
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Hovedutfordringer i foreliggende hovedplan for vannforsyning 

Dere lister opp følgende hovedutfordringer  

 Rekruttere riktig kompetanse og sikre god erfaringsoverføring. 

 Bygge ut kapasitet på vannbehandlingsanlegget og forsyningssystemet for fremtidig 
befolkningsøkning og industriforbruk. 

 Fokus på digitaliserte ledningskart de kommende år. 

 Sikre reservevannkilde. 

Alle disse punktene stemmer svært godt med hva vi, som tilsynsmyndighet, anser som viktig.   
 
Mattilsynet prioriterer tilsyn knyttet til leveringssikkerhet  

Mattilsynets har de siste par årene hatt spesielt fokus på krav til leveringssikkerhet, og dette vil vi 
fortsette å prioritere. Regionene er pålagt å bruke nødvendige virkemidler for å oppnå forståelse 
for vannverkenes formelle forpliktelse til å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til 
enhver tid. Dette kan innebære bl.a. etablering av reservevannforsyning, etablering og drift av 
hensiktsmessige høydebasseng samt en tilstrekkelig god plan for drift og vedlikehold av 
distribusjonsnettet. I tillegg kreves at det etableres en tilstrekkelig beredskap for levering av 
nødvann under kriser når levering gjennom distribusjonsnettet ikke er mulig. 

 

Vi støtter Frøya kommune i ønsket om sammenkopling mellom vannverkene  

Vi støtter dere i arbeidet med å oppnå et nærmere samarbeid mellom Hamarvik vannverk og Frøya 
kommunale vannverk. Dette er også helt i tråd med Nasjonale mål for vann og helse. Dere er også 
åpen for en overtagelse av Hamarvik vannverk, noe som vil gjøre det enklere å styre driften av 
hele vannforsyningssystemet på Frøya samt ha full oversikt over forbruk, vannkvalitet og 
vedlikeholdsbehov. Dere mener også at en slik løsning kan medføre stordrift-fordeler og derfor 
bidra til en reduksjon av årsavgiftene for alle abonnentene på Frøya.  

På bakgrunn av foreliggende opplysninger er vi enige i at et nært samarbeid/sammenslåing av 
øyas to vannverk vil være den beste løsning for å oppnå myndighetenes krav til tilstrekkelig 
leveringssikkerhet.  

Vi viser i denne forbindelsen også til vår rapport til Hamarvik vannverk, datert 5. mars 2019. Der 
refererer vi blant annet fra foreliggende utkast til hovedplan, og anbefaler at forslag til 
sammenkopling med Frøya kommunale vannverk blir prioritert.  

 

Det er fornuftig å øke kapasiteten på membranfilteranlegget  

Dere er allerede i gang med å etablere en 4. membranrigg ved Kjerkdalsvatnet. Dette vil øke 
kapasiteten og bedre driftssikkerheten betydelig. Det kan da foretas vedlikeholdsarbeid på en av 
riggene mens de andre leverer tilstrekkelig drikkevann til abonnentene. I tillegg vil belastningen bli 
mindre på de enkelte filterne dersom alle riggene kjøres ved behov for en høyere produksjon.  
Dette tiltaket anbefales.  

 

Dere planlegger ringledning fra Sistranda til Nordskag samt nye høydebasseng 

Viser til Notat nr 3, datert 29. november 2017 som omtaler en simulering av vannforsyningen på 
Frøya. Dette synes å være et svært godt redskap for å komme frem til nødvendige tiltak og 
prioritere disse. Ulike scenarier gir gode svar på dimensjonering og hvilke investeringer som kan 
være formålstjenlig.  

Ringledningen fra Sistranda til Nordskag er en god løsning inkludert sammenkopling med 
Hamarvik vannverk. Simuleringen viser i tillegg behovet for å etablere flere nye høydebasseng slik 
at man har reserver ved et brudd eller stans i vannleveransen fra Kjerkdalsvatnet 
vannbehandlingsanlegg. 
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Frøya kommunale vannverk har pr i dag 8 høydebasseng. Sistranda oppgis spesielt å ha kritisk lav 
kapasitet. I tillegg er det behov for flere nye høydebasseng, blant annet på Bremnestuva som ikke 
minst vil sikre kapasiteten til industrien. Dette ligger inne i planene. I tillegg synes de fleste av 
høydebassengene å ha dårlig innvendig epoxy-belegg som hindrer tilstrekkelig vask. Enkelte 
betongbasseng er også i dårlig forfatning etter å ha blitt utsatt for vind og vær. Dere har prioritert 
deler av dette renoveringsarbeidet i foreliggende hovedplan, og det er vi svært fornøyd med.    

 

Har industrien tilstrekkelig garanti for å få levert nok drikkevann til enhver tid? 

Industrien benytter hele 50 % av produsert drikkevann på Frøya. Det opplyses i planen at 
kommunen er i dialog med industrien på Nordskaget om å dekke kostnadene for ett ekstra 
høydebasseng på Bremnestuva. Industrien ønsker i stedet at ekstra basseng plasseres på 
Nordskaget. Dette alternativet mener dere blir et vesentlig dyrere alternativ. I tillegg vil behovet for 
ny reguleringsplan på Nordskaget bidra til at det går lengre tid før bassenget er operativt. Disse 
forhandlingene med industrien synes dessverre ikke å ha ført frem enda.  

 

Dere har tilstrekkelig kapasitet på råvannskilden i dag, men holder dette i fremtiden?  

Dagens konsesjon for uttak av råvann fra Kjerkdalsvatnet gir mulighet for en meters nedtapping. 
Selv under tørkesommeren 2014 var dette tilstrekkelig, men hvor lenge vil dette holde? Er 
løsningen på sikt å søke om en økning av dagens konsesjon? Dere oppgir at det forventes en 
mulig kollaps i inntaksledningene ved nedtapping av Kjerkdalsvatnet under dagens 
konsesjonsgrense? Er dette en risiko som dere har kontroll på? Hvilket tiltak kan forhindre at dette 
skjer?  

Kanskje finnes andre råvannskilder som er tenkt brukt i fremtiden hvis behovet skulle melde seg? 
Er det da vurdert hensynssoner rundt disse? Eller løses kapasiteten dersom dere sammenkoples 
med Hamarvik private vannverk?   

 

Dekker hovedplanen utfordringene på distribusjonsnettet?   

Nettet består av både land og sjøledninger. Rørbrudd skjer, men det rapporteres generelt ikke om 
store problemer på ledningsnettet.  

Dere har likevel planer for utskifting av gamle eternittrør, oppgradering/utskifting av kummer, 
utskifting av PVC-rør ved lav trykk-klasse samt etablering av digitalt ledningskart. Om dette er 
tilstrekkelig for å redusere det generelle lekkasjenivået på 20 % er usikkert. Rørledninger til 
industrien oppgis å være av bedre kvalitet enn øvrige ledningsnett. Derfor anslås ca 30 % lekkasje 
i det øvrige ledningsnettet. Dette er høyere enn ønskelig. 

Sjøledningene har opptil 50 % lekkasjer noe som dere mener, av økonomiske årsaker, må 
aksepteres.  De fleste er lagt for 30 år siden. Bare enkelte av disse er dublerte (Klubben –Dyrøya 
og videre ledning Dyrøya – Mausundvær). Vi ønsker at dere vurderer behovet nærmere på dette 
punktet. 

Dere har ett nødstrømsaggregat som er lagret på behandlingsanlegget. Hva med aggregat ved 
pumpestasjoner? Har dere beredskap hvis det er behov for nødstrøm ved flere lokasjoner 
samtidig?   

 

Manglende kompetanse begrenser muligheten for at hovedplanen blir fulgt opp 

Vi har blitt informert om at begrensingen på å få utført alle tiltakene i hovedplanen, i hht oppsatt 
plan, ligger i vesentlig grad på manglende administrativt personell.  Det foreligger mao ikke 
tilstrekkelig personale i dag til at alle foreslåtte tiltak kan planlegges i tilstrekkelig grad.  

I tillegg mangler dere driftspersonell for å komme ajour med rutinemessig drift og vedlikehold.  
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Derfor er det svært positivt at dere har informert oss om at det allerede i mai 2019 blir utlyst en ny 
stilling som VA-ingeniør som vil fylle deler av det administrative behovet som foreligger i 
kommunen. I tillegg foreslår dere i hovedplanen å tilsette en ekstra driftsoperatør fra 2021. Det er 
umulig for oss å vurdere om disse forslåtte personellmessige tiltakene er tilstrekkelige.  

 

Dere mangler omtale av klimaendringer  

Vi etterlyser generelt egne vurderinger knyttet til mulige klimaendringer. Forskere har forlengst 
dokumentert en tendens til økning i fargetall i flere av våre humussjøer, og denne utviklingen 
ventes å fortsette i årene fremover. Videre vil det bli enda mer vind og vær i perioder, samt enda 
lengre tørke i andre perioder. Dette har betydning for temperaturgradienter i vannkilden, 
omrøringsgraden samt all annen biologisk omsetning.     

Vannpøver fra Kjerkdalsvatnet har vist økende fargetall de siste årene. Dere oppgir at en av 
årsakene kan være tilbakespylingsvatnet blir sluppet ut igjen i råvannskilden. Men vi kan ikke se 
bort i fra andre årsaker, uten at vi sitter med detaljer rundt akkurat denne vannkilden.  

 

Vi har dermed følgende kritiske merknader til hovedplan vannforsyning  

 Dere mangler kompetanse til å kunne planlegge og utføre alle foreslåtte tiltak innenfor 
foreslåtte frister. Vi er usikre på om de foreslåtte stillingene i hovedplanen er tilstrekkelig.   

 Dere mangler en formell avtale med Hamarvik private vannverk om sammenkopling, noe 
som synes å være eneste alternativ for å oppnå en tilfredsstillende leveringssikkerhet.   

 Dere mangler gode kontrakter med industrien på uttak av vann. Dette er en forutsetning for 
å sikre leveringssikkerheten for alle abonnenter på Frøya. Dette hindrer blant annet at 
nødvendige høydebasseng blir bygd på sentrale steder av distribusjonsnettet. 

 Vi er usikre på om dere har tilstrekkelig gode planer for å sikre både dagens råvannskilde 
samt eventuelt andre supplerende drikkevannskilder for fremtiden. 

 Dere aksepterer anslått 30 % lekkasjer på ordinært distribusjonsnett (utenom nyere 
ledninger til industrien) samt opptil 50 % lekkasje på sjøledninger. Dette er langt høyere 
prosenttall enn ønskelig.  

 Dere prioriterer ikke dublering av alle viktige sjøledninger i tilstrekkelig grad. 

 Dere mangler system for tilstrekkelig planlegging av nødvendig infrastruktur for 
vannforsyningen som står i forhold til forventet etablering av bedrifter innenfor 
havbruksnæringen på Frøya  

 Vi er usikre på om nødstrømsaggregatet ved behandlingsanlegget er tilstrekkelig for å sikre 
beredskapen i tilfelle strømutfall for hele vannforsyningssystemet   

 Dere mangler en egen vurdering knyttet til fremtidig klimaendringer 

 

Konklusjon 

Foreliggende hovedplan vannforsyning er et godt gjennomarbeidet dokument. Valg av riktige 
hovedutfordringer sikrer også mange fornuftige prioriteringer fremover.  

Etter vår vurdering vil en snarlig avklaring mht et nært samarbeid med det private Hamarvik 
vannverk være fundamentet i en løsning for fremtiden. Etablering av en ringledning Sistranda – 
Nordskag, inkludert tilkopling av Hamarvik vannverk, gir i tillegg et godt grunnlag for en sikrere 
vannforsyning for hele Frøya. I tillegg er det helt nødvendig at dere får realisert byggingen av 
aktuelle planlagte lokale høydebasseng slik at den lokale kapasiteten blir tilstrekkelig i tilfelle det 
skjer større brudd på distribusjonsnettet.   

Ettersom industrien bruker halvparten av alt produsert drikkevann haster det med å finne en god 
samarbeidsform som gir forutsigbarhet for leveringssikkerheten både for kommunen og industrien. 
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Dagens lave bassengkapasitet i deler av distribusjonsnettet medfører at industrien må koples ut 
dersom øvrige ordinære abonnenter skal få tilstrekkelig drikkevann ved påkommende scenarier. 
Denne løsningen er verken kommunen eller industrien særlig fornøyd med.  

Det er også svært positivt at dere snart har på plass en 4. membranrigg som gir sikrere drift, 
forenkler daglig vedlikehold samt gir mulighet for en høyere produksjon ved behov.   

Selv om dere har laget en svært god hovedplan for Frøya kommune har vi til slutt tillatt oss å liste 
opp noen kritiske merknader til planen. En av våre viktigste merknader er at det hjelper ikke med 
gode planer dersom kommunen mangler tilstrekkelig kompetanse og personell til å følge opp alle 
gode formål.  

Vi mener generelt at Frøya kommune ikke bør gi tillatelse til ny vannkrevende industri uten at 
drikkevannsstrukturen er dimensjonert for dette i forkant. Dette inkluderer også tilstrekkelig 
leveringssikkerhet for alle aktuelle scenarier.   

 

Med hilsen 

Rolf Erling Holsdal 
seniorinspektør 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Fylkesmannen i Trøndelag 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: L10 &13  

Arkivsaksnr.: 19/621    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRINGSUTKAST - ROAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-

2030  

 

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan 

kommune til orientering, og ønsker lykke til videre med arbeidet.  

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev fra Roan kommune.  

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune mottok 29.04.2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan 

kommune til høring. Høringsfristen er satt til 09.06.2019. 

 

I følge planbeskrivelsen skal revidering ha følgende fokus:  

 

Rulleringen har som mål å gi forutsigbarhet i arealforvaltningen, først og fremst i 

strandsonen og i sjøområdene. Det er også et mål å få en godt forankret og anvendelig 

kommuneplan.  

 

Delmål  

• • Tilrettelegge for fiskeri og havbruk  

• • Tilrettelegge for småbåthavner og naust  

• • Vurdere behov for skjerming av områder fra tarehøsting  

• • Spisse gjeldende bestemmelser og retningslinjer  

 

Byggeområder  

Det skal i utgangspunktet ikke vurderes endringer i byggeområder for næring, bolig 

og fritidsbolig i denne rulleringen. Derimot vil det bli gjort en vurdering av 

eksisterende og framtidige naustområder.  

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag  

Det pågående arbeidet med kystsoneplan for Namdalen innbefatter Roan kommune. 

Arbeidet skal så langt det er mulig i tid, samordnes ved rullering av arealdelen. 

Behovet for å legge inn nye småbåthavner i planen skal også vurderes.  



 

Hensynssoner  

Gjeldende hensynssoner på land foreslås videreført. Bruken av hensynssoner vil bli 

vurdert i sjø.  

 

Risiko og sårbarhetsanalyse  

ROS – analyse i gjeldende arealdel skal revideres.  

 

Bestemmelser  

Gjeldende bestemmelser skal revideres. 

 

I høringsperioden har det blitt avholdt et folkemøte og dialogmøter med akvakultur- og 

fiskerinæringen. I disse møtene har det kommet generelle innspill til planarbeidet. Videre har 

det innen fristen kommet inn 10 uttalelser til planprogrammet og 16 innspill til planen. 

 

Planforslaget inneholder endringer innen: 

 boligbebyggelse  

 fritidsbebyggelse 

 naust 

 kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse 

 fritids- og turistformål 

 næringsbebyggelse 

 småbåtanlegg 

 

Fiskeri er ivaretatt ved avsetting av låssettingsplasser og områder med bruk av aktiv redskap. 

Områder innenfor ankerfestene til oppdrettsanlegg avsatt som sikringssone. 

Det er videre gjort en vurdering av hvilke arealer som bør vernes fra tarehøsting av hensyn til 

natur og miljø. Disse er avsatt som naturområde i sjø. 

 

I tråd med føringene i planprogrammet er det foretatt en revidering av bestemmelsene til 

planen. Planen samsvarer godt med kommuneplanens samfunnsdel fra 2015 og ivaretar 

relevante regionale og nasjonale hensyn. 

 

Rådmannens vurdering: 

Roan kommune har lagt høringsforslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 ut til offentlig 

ettersyn og høring ihht. Plan-og bygningsloven. Hovedfokuset for revideringen er forvaltning 

av strandsone og sjøarealene.  

Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar planforslaget til orientering og ønsker Roan 

kommune lykke til videre med arbeidet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

I henhold til plan- og bygningsloven.  

 

 



Fra: Fosen Plan og Miljø AS [hanne@planogmiljo.no] 

Til: midtnorge@fiskarlaget.no [midtnorge@fiskarlaget.no]; Postmottak Osen kommune 

[postmottak@osen.kommune.no]; Postmottak Åfjord kommune 

[postmottak@afjord.kommune.no]; Postmottak [postmottak@froya.kommune.no]; 

postmottak@fbrt.no [postmottak@fbrt.no]; terjeha7@online.no [terjeha7@online.no]; 

mosteras@online.no [mosteras@online.no]; bjfrones@gmail.com [bjfrones@gmail.com]; 

janjenss@online.no [janjenss@online.no]; Øverdal Fagerdal Samdrift DA 

[brattgjerd@hotmail.com]; Jensen Tore [tore.jensen@roan.kommune.no]; 

akristinpaaske@gmail.com [akristinpaaske@gmail.com]; Odd Inge Viken [oiviken@online.no]; 

afjordnf@gmail.com [afjordnf@gmail.com]; post@afjordutvikling.no [post@afjordutvikling.no] 

Kopi:  

Sendt: 29.04.2019 18:16:27 

Emne: 5019 Roan kommune - Høring av forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 

Vedlegg:  

På vegne av Roan kommune sendes forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 på høring. 
 
Roan kommunestyre har i møte 25.04.19, sak 38/19, vedtatt planprogram for kommuneplanens arealdel 
2019-2030. 

I samme møte, sak 39/19, vedtok kommunestyret å sende forslag til kommuneplanens arealdel 2019-
2030 på høring og å legge det ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan- og bygningsloven § 11-14. 
 
Alle dokumenter tilhørende planforslaget kan sees ved å følge lenken 
https://www.roan.kommune.no/om-roan/kunngjoringer-og-horinger/horing-av-kommuneplanens-
arealdel-2019-2030.13621.aspx. Alle dokumentene vil ikke være tilgjengelig på nettsiden før i morgen 
tidlig. På grunn av dokumentenes størrelse sendes de i utgangspunktet ikke på e-post til høringspartene. 
Ta kontakt med undertegnede dersom komplett planforslag likevel ønskes tilsendt på e-post.  
 
Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 29.04.19 til 09.06.19. Nærmere opplysninger kan 
fås ved henvendelse til sektorleder Geir Ola Aune på telefon 72 51 00 15. 
 
Merknader til planforslaget sendes innen 09.06.19 til Roan kommune, Julie Næss vei 10, 7180 Roan eller 
til postmottak@roan.kommune.no. 
 
 
Vennlig hilsen 
Hanne Skjæggestad 
Fosen Plan og Miljø AS 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 19/1401    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2019  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Tertialrapporten for 1.tertial 2019 tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

Tertialrapport 1.tertial 2019 

 

 

Saksopplysninger:   

Tertialrapporten viser totalt et mindreforbruk på ca. 7 millioner kr pr 1.tertial for hele 

kommunen, inkludert finans. Selve driften har et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner.  

 

Vurdering: 

Prognosene på skatteinngangen for 2019 ser positiv ut, og ligger på samme nivå som samme 

periode i 2018. Rådmann har vært i kontakt med Orkdal kemnerkontor for å undersøke om 

kommunen kan risikere den samme svingningen på skatteinngangen som kommunen opplevde 

i november 2018. Tilbakemeldingen fra kemneren er at dette i stor grad er påvirket av hva 

arbeidsgivere og privatpersoner gjør av ansettelser / oppsigelser og skatteplanlegging. 

Kemneren får heller ikke noen god oversikt over dette før Skatteetaten gjør en ny kalkulasjon 

på skattefordelingen mellom stat og kommune på høsten. Rådmann har derfor ikke fått noen 

signaler pr d.d. på at skatteinngangen blir lavere enn budsjettert.  
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Innledning
Tertialrapporten viser totalt et mindreforbruk på ca. 7 millioner kr pr 1.tertial for hele kommunen,
inkludert finans. Selve driften har et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner.

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». Dette er utført
både 2018 og i 2019. Styringsverktøyet har gode muligheter for dokumentasjon og
rapporteringsmuligheter, og rådmannen vil jobbe videre med å utvikle dette verktøyet for Frøya
kommune.

Prognosene på skatteinngangen for 2019 ser positiv ut, og ligger på samme nivå som samme periode
i 2018. Rådmann har vært i kontakt med Orkdal kemnerkontor for å undersøke om kommunen kan
risikere den samme svingningen på skatteinngangen som kommunen opplevde i november 2018.
Tilbakemeldingen fra kemneren er at dette i stor grad er påvirket av hva arbeidsgivere og
privatpersoner gjør av ansettelser / oppsigelser og skatteplanlegging. Kemneren får heller ikke noen
god oversikt over dette før Skatteetaten gjør en ny kalkulasjon på skattefordelingen mellom stat og
kommune på høsten. Rådmann har derfor ikke fått noen signaler pr d.d. på at skatteinngangen blir
lavere enn budsjettert.

Finansinntektene har et positivt avvik på 4,5 millioner kr. Siden finansinntektene var svært lave i
2018, og kommunen måtte bokføre et tap i verdien av beholdningen, har markedet kommet tilbake
og kommunen har et godt 1.tertial på avkastningen. Det er imidlertid «storpolitikk» som kan påvirker
dette fremover, og det er flere ting i verden som kan påvirke norske og internasjonale børser og
verdipapirer.
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Rammeområdene
Rammeområde rådmann

Ramme rådmann –fellestjenester har totalt et mindreforbruk på 1 164 millioner kr i forhold til
budsjettet. Rådmannsansvaret har isolert sett et merforbruk på 471 171 kr. Dette skyldes merutgifter
ifb.m ekstraordinære politiske møter (arealplan og vindkraft) samt merutgifter til juridisk bistand
(vindkraft)

Brannvesenet er nå under dette rammeområdet, og viser et mindreforbruk som skyldes at utrykning
utbetales pr. halvår

Økonomi og IKT viser et mindreforbruk, i hovedsak fordi det er ledige stillinger som kommunen ikke
har lykkes i å rekruttere.

Nærvær / sykefravær
Virksomhet Egenme

lding 1-
16
dager

Sykemeldi
ng 1-16
dag

Sykemeldi
ng 17-56
dag

Sykem
elding
56 dag

Totalt Permisj
oner

Nærvær

Rådmann –
fellestjenester

1,4% 2,1% 1,5% 6,7% 11,6% 1,6% 86,8%

Rammeområde oppvekst

Ramme oppvekst har totalt pr 1.tertial et merforbruk i forhold til budsjettet. Det største avviket på
rammen er under det nyopprettede ansvaret for admin oppvekst. Her ligger utgifter til private
barnehager, og det er denne posten som er hovedårsaken til avviket for dette området. Tilskuddet til
private barnehager er beregnet ut fra hva kommunen bruker på sine kommunale barnehager.
Kommunen har økt sitt forbruk på dette området de siste årene og tilskuddet til de private har derfor
også økt.
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Nabeita oppvekstsenter har et merforbruk på 172 000 kr. Dette skyldes utgift til ressurskrevende
barn. Mausund oppvekstsentersmerforbruk skyldes manglende refusjon som blir regnskapsført i
mai.

Nærvær / sykefravær
Virksomhet Egenme

lding 1-
16
dager

Sykemeldi
ng 1-16
dag

Sykemeldi
ng 17-56
dag

Sykem
elding
56 dag

Totalt Permisj
oner

Nærvær

Oppvekst
1,7% 1,0% 2,7% 5,2% 10,4% 2,6% 87,0%

Rammeområde helse

Rammeområdet Helse og mestring har totalt et mindreforbruk på 2,8 millioner kr i forhold til
budsjett.

Familie og helse har et merforbruk, som i helhetskyldes et merforbruk innen barneverntjenesten.
Dette er nye omsorgsovertakelser i perioden.

NAV –Sosialtjenesten har et merforbruk på ca. 1,1 millioner kr. Dette er i hovedsak to poster, bidrag
livsopphold og bostøtte. Ca. 200 000kr er utgifter til flykninger, som vil refunderes. Prosjektet mot å
få ungdom i aktivitet og arbeid starter opp i juni, noe rådmann har tro på vil være med på å få
kostnadene ned på dette området.

Pleie ogomsorg og Bo-aktivitet og miljøtjenesten har begge mindreforbruk. For PLO skyldes dette i
hovedsak streng bruk av vikartjenester samt at de har fått styrkede budsjetter. Det er imidlertid
tradisjonelt andre halvdel av året som er kostnadsdrivende innen disse virksomhetene.

For område BAM pågår det en stor revisjon av tildeling av vedtak. Dette ser vi har påvirkning på
forventede utgifter/refusjoner for ressurskrevende brukere. Tas vedtak og stillinger ut må også
inntektskravet senkes. For dette området forespeiles det at inntektskravet ligger for høyt og må
justeres i løpet av året

Nærvær / sykefravær
Virksomhet Egenme

lding 1-
16
dager

Sykemeldi
ng 1-16
dag

Sykemeldi
ng 17-56
dag

Sykem
elding
56 dag

Totalt Permisj
oner

Nærvær

Helse
1,8% 1,2% 2,3% 4,2% 9,5% 2,8% 87,7%
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Rammeområde kultur og idrett

Kultur og idrett har et lite merforbruk på 34 699 kr pr 1.tertial i forhold til budsjettet. Virksomheten
har jobbet godt med økonomien i 1.tertial, og det er spesielt bra å se at Frøya kultur- og
kompetansesenter er i balanse pre 1 tertial. Avviket stammer i hovedsak fra vikarutgifter, som er
refusjonsberettiget etterskuddsvis.

Nærvær / sykefravær
Virksomhet Egenme

lding 1-
16
dager

Sykemeldi
ng 1-16
dag

Sykemeldi
ng 17-56
dag

Sykem
elding
56 dag

Totalt Permisj
oner

Nærvær

Kultur og idrett 1,0% 0,1% 0,0% 2,2% 3,2% 1,8% 95,0%

Rammeområde teknisk

Teknisk har totalt et merforbruk pr 1.tertial på kr 456`kr, da er VAR tatt ut.

Drift og kommunalteknikk (DKT) har et merforbruk i forhold til budsjettet på 1,8 millioner kr. Dette
skyldes flere forhold. De største avvikene er på avtaler som er inngått tidligere som ikke ligger i
budsjettet som kjøp av gartneritjenester, kjøp av snøbrøyting m.fl. En del forventede inntekter
kommer i 2.tertial, som f.eks. festeavgift. Det som er positivt er at avvik oppdages slik at dette kan
opprettes.

Forvaltning har et mindreforbruk på 1,3 millioner kr i forhold til budsjettet. Noe bør sees i forhold til
merforbruket i DKT, da dette er første periode som virksomhetene har et delt budsjett. I tillegg har
det vært «ufrivillige» vakanser på dette området tidlig på året. Det er også noen inntekter til bl.a.
veterinærtjenesten som skal fordeles ut over året.

VAR området viser et merforbruk i forhold til budsjettet på ca. 1,4 millioner kr. Dette skyldes
periodisering av inntekter som vil komme i 2.tertial.

Nærvær / sykefravær
Virksomhet Egenme

lding 1-
16
dager

Sykemeldi
ng 1-16
dag

Sykemeldi
ng 17-56
dag

Sykem
elding
56 dag

Totalt Permisj
oner

Nærvær

Teknisk
1,1% 1,5% 0,6% 3,9% 1,9% 7,1% 91,0%
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Inntekter & Finans

De frie inntektene er helt i tråd med budsjettet pr 1.tetial. Prognosene på skatteinngangen for 2019
ser positiv ut, og ligger på samme nivå som samme periode i 2018.

Rådmann har vært i kontakt med Orkdal kemnerkontor for å undersøke om kommunen kan risikere
den samme svingningen på skatteinngangen som kommunen opplevde i november 2018.
Tilbakemeldingen fra kemneren er at dette i stor grad er påvirket av hva arbeidsgivere og
privatpersoner gjør av ansettelser / oppsigelser og skatteplanlegging. Kemneren får heller ikke noen
god oversikt over dette før Skatteetaten gjør en ny kalkulasjon på skattefordelingen mellom stat og
kommune på høsten. Rådmann har ikke fått noen signaler pr d.d. på at skatteinngangen blir lavere
enn budsjettert.

Finansinntektene har et positivt avvik på 4,5 millioner kr. Siden finansinntektene var svært lave i
2018, og kommunen måtte bokføre et tap i verdien av beholdningen, har markedet kommet tilbake
og kommunen har et godt 1.tertial på avkastningen. Det er imidlertid «storpolitikk» som kan påvirker
dette fremover, og det er flere ting i verden som kan påvirke norske og internasjonale børser og
verdipapirer. Dette er f.eks. brexit, handelskrigen mellom USA og Kina og ikke minst «rasling av
sabler» mellom Iran og USA.
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Alle

Totalt pr 1.tertial gir dette et positivt avvik på ca. 7 millioner kr i forhold til budsjettet.

Nærvær / sykefravær
Virksomhet Egenme

lding 1-
16
dager

Sykemeldi
ng 1-16
dag

Sykemeldi
ng 17-56
dag

Sykem
elding
56 dag

Totalt Permisj
oner

Nærvær

Frøya kommune
1,6% 1,2% 2,0% 4,4% 9,2% 2,5% 88,3%

Kommunens målsetting:
Vårt hovedmål er å beholde medarbeiderne langtidsfriske. Skulle du bli syk vil vi utnytte alle
muligheter for å få deg raskt tilbake i jobb.

Vi har rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, dette gjelder hva Frøya kommune som
arbeidsgiver og den enkelte ansatte skal gjøre i forbindelse med fravær.

Alle virksomheter med over 10 % sykefravær blir innkalt til en samtale sammen med den som har det
overordna ansvaret for virksomheten, personalsjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Dette for
å kartlegge evt. behov for bistand. Her kan vi også trekke inn Bedriftshelsetjenesten, Nav og Nav
arbeidslivssenter. I tillegg har vi kjørt NED-prosjektet i nesten alle virksomheter. Dette jobbes det
fortsatt med. Her deltar også NAV og NAV arbeidslivssenter med en innsatsgruppe.

Eller så kom prosenten for 1.tertial på 9,2 % for hele kommunen. Dette er det samme som
foregående år. 2017: 10,4% og i 2018 9,2 %. Men ønsket hadde jo vært enda lavere selvsagt.
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Investeringsbudsjettet 2018
I tråd med tidligere praksis så rapporteres status på nye investeringsprosjekter for 2019 i 1.tertial.
For 2.tertial vil også pågående prosjekter være med i oversikten.

PROSJEKT 2019 Merknad

VANNFORSYNING:
Nytt høydebasseng Sistranda 10000 Reg.plan under utarbeidelse

og deretter detaljprosjektering
Nytt høydebasseng Bergheia 9000 Reg.plan ute på høring –ferdig

prosjektert
Løpende investeringer vannledninger 2000 Fortløpende utførelse –

prosjekt Mausund under
bearbeidelse

Utvendig rehab. Høydebasseng 1200 Forprosjektering igangsatt
Innkjøp vannmålere 500 Kartlegging pågår
Oppgradering/utskifting - vannkummer 800 Fortløpende utbedring

AVLØP
Løpende investeringer kommunale avløp 1500 Fortløpende utbedring
Sanering og oppgradering avløp - Nordskag 4000 Forprosjekt iverksatt
Sanering/oppgradering-avløpsanlegg Sula 6500 Kartlegging utført –

igangsettelse prosjektering til
sommeren

TOTALT VAR 35500

BRANN
Utstyr til branndepotene Sula og Mausund 100 Under bestilling

NÆRINGSAREAL/SENTRUMSUTBYGGING
Infrastruktur sentrumsområde 2600 Avventer behandlingen av

sentrumsplanen

VEIER OG KAIER
Gjetøy bru - Oppgradering til 8t 2300 Forprosjekt igangsatt
Bogøy bru - utbedring 2300 Kartlegging igangsatt
Trafikksikkerhetstiltak 500 Inngår i

trafikksikkerhetsplanen.
Kommunale veier 1000 Prioriteringsliste lages
Traktor og feiemaskin 1000 Tilbudsforespørsler pågår –

ikke tilstrekkelig midler til
begge tiltak

BYGNINGER
Sistranda skole - Elektrokjel/Varmepumpe 3000 Elektrokjel montert –

varmepumpe prosjektert
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Bygging av kommunale utleieboliger 5000 Avventer boligsosial plan –
under arbeid

Morgendagensomsorg 19375 Behandles i egen sak, når
anbudet på byggingen er klar

RÅDMANNEN
SERVICEKONTORET
Innkjøp Ipader til politikere og administrasjon 350 Blir bestilt i 2.tertial

BOLIGKONTORET
Rekrutteringsleiligheter 5200 Under planlegging, en leilighet

er avklart

OPPVEKST
NABEITA OPPVEKSTSENTER
Sklie 100 I prosess

HELSE OG MESTRING
PLO
Nye senger og personløftere 100 Under planlegging
Medisinsk teknisk utstyr og luftmadrasser 100 Under planlegging
Løfte-hvilestoler og spisestoler 100 Under planlegging

BAM
Nye boliger -Målgruppen er personer med aktiv
rusavhengighet

5000 Under planlegging, orientering
til HFD i juni

KULTUR OG IDRETT
Svømmehall 16500 Anbud utlagt på doffin
Gjøre bygdetunet funksjonelt 500 Under planlegging / noe

avhenger av hva som skjer
med gammelskolen

DEN NORSKE KIRKE
Oppgradering av orgelpiper Sletta kirke 225 Et prosjekt i 2020, men har fått

tilført midler fra Oppgradering
gravplasser for å sikre en
arbeidskontrakt i 2019.

Oppgradering av gravplasser 231 Deler avsatt til prosjektet
oppgradering av orgelpiper

Kommentarer til investeringsbudsjettet:
Overfor er en oversikt over alle investeringstiltakene som ble vedtatt i budsjettet for 2019. De fleste
prosjekter er startet opp, noen er pr 1.terital på prosjekteringsstadiet og vil derfor ikke ha noe
forbruk pr d.d. Rådmannen vil komme tilbake til en mer utfyllende oversikt over investeringene for
2.terital.
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Finans
I hht. finansreglementet skal Rådmannen skal minst tre ganger pr år (inkl pr 31.12) rapportere status
for kommunens finansforvaltning til Kommunestyret. Finansrapporteringen inngår som en del av den
generelle økonomirapporteringen. Innhold i rapporteringen er spesifisert i pkt 2.4, 3.7 og 4.7. Ved
vesentlige endringer skal Kommunestyret orienteres så raskt som mulig:

• Finansieringskostnad eller avkastning avviker negativt fra budsjett og en forventer
ikke at dette rettes opp i løpet av budsjettåret

• Det har oppstått avvik mellom krav og rammer i finansreglementet og faktisk
forvaltning

Rådmannen ser ikke at det er avvik på disse punktene pr. 1.tertial 2019.

Likviditet
I hht. finansreglementet 2.4 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For ledig likviditet og andre midler
beregnet for driftsformål skal følgende fremgå:

• Sammensetting av aktiva

• Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva

• Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

• Markedsrenter og egne rentebetingelser
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Lånegjeld
I hht. finansreglementet 3.7 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For gjeldsporteføljen og øvrige
finansieringsavtalerskal følgende fremgå:

• Sammensetting og løpetid for passiva

• Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva

• Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

• Markedsrenter og egne rentebetingelser

• Opptak av nye lån og refinansieringer av eksisterende lån

Låneopptaket 1.tertial er Startlån.

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder: 31.12.2018 30.04.2019
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune 145 136 145 136
Lån til kirkelige formål 8 660 8 660
Startlån 87 198 115 918
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 704 826 694 743

Kommunens totale langsiktige gjeld: 945 820 964 457

Fonds
I hht. finansreglementet 4.7 Rutinerfor rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For langsiktige finansielle aktiva skal
følgende fremgå:

• Sammensetting av aktiva

• Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva

• Vesentlige markedsendringer

Ingen. Svingningene i markedene og porteføljen i 2018, herunder verdifallet i fjerde kvartal, er godt
innenfor det en må forvente av kortsiktige svingninger. I første tertial 2019 har markedene kommet
tilbake, og porteføljens verdi er betydelig høyere enn før verdifallet høsten 2018
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• Endringer i risikoeksponeringen

Ingen.

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

Ingen.

• Markedsrenter og egne rentebetingelser

Her kan det opplyses at 3 mnd. Nibor er 1,4 %. Effektiv rente i obligasjonsporteføljen er 2,4%

• Delporteføljenes relative risiko

Relativ risiko i aksjeporteføljen er pt 1,4 % (krav i finansreglementet inntil 5 %) og i
obligasjonsporteføljen 0,8 % (krav i finansreglementet inntil 2,5 %)

• Renterisiko for de rentebærende investeringene

Her kan det opplyses at renterisikoen pt er noe lavere enn porteføljens referanseindekser

For de øvrige punktene i denne rapporteringen, vises det til vedlagte rapport fra Grieg Investor.

Avslutning
Rådmann vil i forbindelse med gjennomgangen av halvårsregnskapet se på om det blir nødvendig å
foreslå en budsjettjustering mellom rammene.

Økonomisjef

Thomas Sandvik
03.06.2019



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U60 &18  

Arkivsaksnr.: 19/1375    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

COOP MAUSUND SØKNAD TYPISK TURISTSTED  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune definerer Mausund som «typisk turiststed» 

2. Frøya kommune, på vegne av Coop Mausund, søker Fylkesmannen i Trøndelag om at 

Mausund blir definert som «typisk turiststed» 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Coop Mausund 

 

Saksopplysninger:   

 

Coop Mausund SA betjener fastboende på de veiløse øyene Mausund og Bogøya samt 

sekundærbeboere og tilreisende.  

 

Frøya har fortsatt flere øysamfunn uten fastlandsforbindelse fra Sula i sør til Froan i nord. Alle 

øysamfunn har opplevd, i større eller mindre grad, en tilbakegang i folketallet de siste tiårene, 

men Mausund har siden århundreskiftet klart å bremse utviklingen. Det er bygd nye 

eneboliger hvert år de siste årene og flere barnefamilier har flyttet til øya. Mausund feltstasjon, 

som har fått mye medieoppmerksomhet både regionalt og nasjonalt, er etablert og har bidratt 

til flere helårs arbeidsplasser, og det jobbes aktivt med å få etablert en folkehøgskole i 

Øyrekka med Mausund som hovedlokasjon. Det er fiskemottak, kysthistorisk museum og 

oppvekstsenter med barnehage og barne- og ungdomsskole som betjener alle de bebodde 

øyene i «sørværa».  

 

Coop Mausund ligger like ved fergeleiet på Måøya og er ved siden av feltstasjonen og 

oppvekstsenteret den største arbeidsgiveren i fiskeværet, med tre heltidsansatte og tre 

deltidsansatte. Viktigste erhvervsvei er imidlertid fortsatt fiskeri. Mausund er det største 

fiskeværet mellom Lofoten i nord og Møre og Romsdal i sør, målt i antall båter i drift. Det er 

fergeforbindelse til Dyrøy på «Fast-Frøya», og overfarten tar ca 45 minutter.  

 

I takt med at antall fastboende har gått tilbake siden 1970-tallet har antall sekundærbeboere 

økt. Dette er i stor grad folk med familiær tilknytning til Mausund, som har arvet eller tilegnet 



seg eiendommer som brukes som fritidsboliger. Enkelte av disse oppholder seg mer eller 

mindre fast på øya fra vår til høst – og flere ukependler mellom Trondheims-regionen og 

Mausund. De siste årene har imidlertid et raskt økende antall turister som besøker Mausund 

uten å ha tilknytning til fiskeværet, også blitt et viktig innslag. Det må her nevnes at Utihavet-

festivalen (årlig) og utendørsspelet Oda fra havet (annethvert år) tiltrekker seg flere tusen 

tilreisende. Det er også utviklet turistindustri på Mausund, som handler om alt fra 

bespisning/utesteder til motelldrift og utleie av hus til overnatting, ørne- og selsafari samt 

mulighet for å booke fisketur med erfarne fiskere. 

 

Omsetningen i sommerukene helt avgjørende for driften av butikken. Det er denne 

omsetningen som skaper bedriftens resultat – og som bidrar til at de også resten av året klarer 

å opprettholde en god nærbutikk i fiskeværet, med et bredt tilfang av varer. Med 45 minutters 

fergetur fra Fast-Frøya er en god nærbutikk helt essensielt for å bevare fast bosetning 

gjennom hele året.  

 

Coop Mausund SA, som er et selvstendig, lokalt styrt samvirkelag, har foruten dagligvarer 

også egen avdeling for faghandel samt et visst sortiment av trelast. I tillegg satses det på salg 

av drivstoff til så vel biler som båter. Man har også tankanlegg for større fartøy i tilknytning til 

ferge- og hurtigbåtkaia. 

 

Etableringen av faghandel og trelasthandel for få år tilbake, var et ledd i arbeidet med å 

begrense handelslekkasjen til fastlandet. De oppdaget at ikke minst feriefolk som måtte over 

til fastlandet for å handle til årlig vedlikehold av eiendommene, og som i den forbindelse måtte 

vente flere timer på båt tilbake, gjorde unna «storhandel» når de først hadde muligheten. Etter 

at de la om driften erfarte de at omsetningen også av dagligvarer i sommerukene økte med ca 

10 prosent. 

  

I dag ser de at de har betydelig lekkasje i forbindelse med at folk som drar fra øya på søndager 

etter helge- eller ukesopphold, ikke har anledning til å gjøre unna innkjøpene for kommende 

dager. De har de siste årene merket økende etterspørsel fra kunder som ønsker seg 

søndagsåpent. Det er dessverre vanlig at reisende sommerstid må stå flere timer i fergekø få 

meter fra butikken på søndager. Dersom de hadde mulighet til å holde åpent noen timer 

søndag ettermiddag, er de overbevist om at de ville fått svært mye av omsetningen som i dag 

går til søndagsåpne forretninger i Trondheim, Orkanger og andre tettsteder på fastlandet. 

 

På bakgrunn av den avgjørende betydning omsetningen i turistsesongen har for 

opprettholdelse og utvikling av Coop Mausund, og dermed bevare fast bosetning i et av de 

mest livskraftige øysamfunn på trøndelagskysten, ber de om tillatelse til å holde søndagsåpent. 

Denne muligheten gis om Mausund blir definert som «typisk turiststed» av Fylkesmannen i 

Trøndelag. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen ser utfordringer med drift av butikk på Mausund, og den avhengighet de har av 

turister og fritidsboligeiere. De innsatser som Coop Mausund har gjort de senere år, har gitt 

resultat, noe som de ønsker å forsterke ytterligere. 

Innvilgning av søknad hos Fylkesmannen er ikke en enkel sak. Det kreves en god og 

underbygd søknad. Det er Frøya kommune som står som søker, på vegne av Coop Mausund. 

Graden av avhengighet av salg til tilreisende og fritidsboligeiere er avgjørende i 



Fylkesmannens vurdering av søknaden. Fra tidligere saker, ser vi at det også er andre 

elementer som Fylkesmannen anser som viktige for å oppfylle kriterier som typisk turiststed. 

Utforming av søknad skal skje i samarbeid med Coop Mausund. 

 

Rådmannen foreslår: 

 

1. At Frøya kommunen definerer Mausund som «typisk turiststed» 

2. At Frøya kommune, på vegne av Coop Mausund, søker Fylkesmannen i Trøndelag om 

at Mausund blir definert som «typisk turiststed» 

 

 

 

 

 



Coop Mausund SA 

 

7284 Mausund 

 

 

 

 

Konstituert rådmann Beathe Sandvik 

Frøya kommune 

 

7261 Sistranda 

 

 

 

Dispensasjon for søndagsåpen butikk 

 

Viser til samtale mellom ordfører Berit Flåmo og representanter for Coop Mausund sommeren 2018, 

hvor hun oppfordret oss til å søke om dispensasjon slik at butikken ved enkelte tilfeller kan holdes 

åpen på søn- og helligdager i den mest hektiske turistsesongen. 

 

Bakgrunn 

 

Coop Mausund er eneste forretning på Mausund, og baserer mye av virksomheten på omsetning 

gjennom noen hektiske sommeruker. Det topper seg under arrangementer som «Utihavet» og «Oda 

fra havet», men fra påske til september er det generelt svært stort trykk med periodevis mer enn 

dobling av folketallet på øya og omfattende besøk av dagsturister. Uten turistene ville det ikke vært 

mulig å tilby de fastboende det vareutvalg og de åpningstider som vi klarer å opprettholde også i 

lavsesongen. 

  

Vi har de siste årene merket betydelig etterspørsel etter åpning på søndager. Butikken ligger rett ved 

fergekaia og det er dessverre ikke uvanlig at reisende på søndager blir stående i flere timer for å 

komme med båten. Mange hadde ønsket å benytte denne tiden til å handle inn dagligvarer for bruk 

når de kommer heim, da mange har tomme kjøleskap etter ferieopphold på Mausund, men dette har 

det ikke vært anledning til. Resultatet blir at denne omsetningen kommer kjeder og forretninger i 

Trondheim og andre større sentra til gode.  

 

På den bakgrunn og de positive signalene fra ordføreren sist år, håper vi at Frøya kommune kan 

innvilge at Coop Mausund kan få holde åpent inntil 10 søn- og helligdager i løpet av 2019. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

John Arne Moen/s 

Styreleder Coop Mausund SA 

 

 

Kopi: Ordfører Berit Flåmo 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Elin Reppe Arkiv: X02  

Arkivsaksnr.: 19/1437    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

BARNETRYGD MED SOM INNTEKTSGRUNNLAG FOR BEREGNING AV 

SOSIAL STØNAD  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune opprettholder dagens praksis der barnetrygden regnes med som 

inntekt i vurderingen av økonomisk sosialhjelp.  

Forsvarligheten til den enkelte familie ivaretas gjennom en konkret og individuell 

vurdering der hele familiens behov, spesielt barnas blir hensyntatt.  

 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Lov om sosiale tjenester i NAV.  

 

NAV-leder ga i Hovedutvalget for drift den 25.02.19 en orientering om hvorvidt barnetrygd 

skal regnes som inntekt ved beregning av sosial stønad. Det ble i dette HFD-møtet bestemt at 

de ønsker en innstilling til vedtak i FSK i juni 

 

Saksopplysninger:   

 

Lov om sosiale tjenester i NAV regulerer saksbehandlingen av sosiale tjenester i Frøya 

kommune. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig og subsidiær ytelse for personer som ikke 

er i stand til å sørge for eget livsopphold. Stønaden bør derfor ta sikte på å gjøre mottakeren 

selvhjulpen.  

Tjenestemottaker skal sikres et forsvarlig livsopphold, samtidig som stønadsnivået motiverer 

til å skaffe inntektsgivende arbeid, delta i kvalifiseringsprogram, arbeidsmarkedstiltak eller 

andre aktiviteter som kan fremme overgang til arbeid. 

 

Utgangspunktet er at hver enkelt først skal utnytte egne muligheter eller hjelpeordninger for å 

kunne forsørge seg selv. Når alle reelle muligheter er utnyttet fullt ut - men ikke strekker til - 

har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold krav på økonomisk stønad til livsopphold. 

 

Sosial- og helsedepartementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av 

stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. De veiledende retningslinjene for økonomisk 

stønad til livsopphold er justert årlig siden 2006.  



Frøya kommune har vedtatt at disse retningslinjene skal følges ved vurdering av søknader om 

økonomisk sosialhjelp.  

 

Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse. NAV har både rett og plikt til å utøve 

skjønn ved vurderingen av om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden.  

Stønaden skal utmåles på grunnlag av en konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov. 

Loven gir ingen veiledning om det konkrete stønadsnivået. De veiledende retningslinjene for 

økonomisk stønad må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som 

skal utøves.  

 

Forholdet mellom barnetrygd og økonomisk sosialhjelp  

Arbeids- og sosialdepartementet har i brev til fylkesmannen i Hordaland den 22.06.2015 

kommet med følgende klargjøring om forholdet mellom økonomisk sosialhjelp og barnetrygd: 

 

«Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV (økonomisk sosialhjelp) er en 

subsidiær og behovsprøvd ytelse. Lovens system er at alle inntekter skal tas hensyn til ved 

utmåling av stønad.  

Hvis barnetrygd medregnes fullt ut som inntekt i beregningen av økonomisk stønad, må det 

tilsvarende tas hensyn til utgifter knyttet til barnet på utgiftssiden. 

 

Ifølge kommunenes rapportering gjennom KOSTRA regner flertallet av kommunene 

barnetrygden som inntekt ved utmåling av økonomisk stønad, mens noen kommuner holder 

barnetrygden utenfor. Det er også variasjoner i kommunenes veiledende satser for barns 

livsopphold. Hvordan kommunene behandler barnetrygden ved beregning av stønad til 

barnefamilier, skal i prinsippet ikke ha betydning for størrelsen på utmålt stønad. Hvis 

barnetrygden medregnes som inntekt, skal det tilsvarende tas hensyn til utgifter knyttet til 

barnet på utgiftssiden.  

Kommunene må, uavhengig av beregningsmåte, foreta en vurdering av hva som er et 

forsvarlig livsopphold i det enkelte tilfellet. Hvis tjenestemottaker har barn skal det etter 

gjeldende regelverk tas særlige hensyn til deres behov i disse vurderingene.» 

 

Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter som følger med det å ha barn. Siden økonomisk 

sosialhjelp er en subsidiær og behovsprøvd ytelse er lovens system at alle inntekter, herunder 

barnetrygd skal medregnes i inntektsgrunnlaget for beregning av nivået på den økonomiske 

sosialhjelpen. Samtidig skal barnets utgifter også legges inn. Dette er dagens praksis i Frøya 

kommune og i de aller fleste kommunene i Trøndelag. Hitra kommune har valgt å holde 

barnetrygd utenfor ved beregning av sosial stønad.  

 

Det gis samtidig åpning for at kommunen selv kan beslutte annet beregningsgrunnlag. 

Kommunen må uavhengig av beregningsmåte foreta en vurdering av hva som er et forsvarlig 

livsopphold i det enkelte tilfelle. 

 

Status Frøya kommune 

Beregning av sosialhjelpsutbetaling til personer med hovedansvar for barn under 18 år i Frøya 

kommune gjøres pr i dag på følgende måte:  

 Bruker søker om stønad og kalles inn til en kartleggingssamtale. I samtalen kartlegges 

hele familien i forhold til inntekter, utgifter og behov, spesielt med tanke på barna. Det 

kartlegges også utover det som det søkes om støtte til.  



 Barnas situasjon vurderes spesielt i forhold til behov for klær/sko/annet utstyr som 

barn på samme alder vanligvis har. I tillegg kartlegges muligheten for deltagelse på 

fritidsaktiviteter samt avvikling av ferie og høytid (jul, påske m.m).  Det er vanlig å 

innvilge ekstra utbetaling til familier til jul og støtte til ferieaktivitet om sommeren.   

 Pr i dag regnes barnetrygden som inntekt på lik linje med lønn, pensjon, ytelser (f. eks 

dagpenger, AAP, kontantstøtte, bostøtte) m.m. Det samme gjøres i de aller fleste 

kommunene i Trøndelag.    

 Etter kartleggingen vurderes familiens behov med utgangspunkt i veiledende satser for 

livsopphold. Innvilget hjelp skal sikre familien et forsvarlig livsopphold, det kan derfor 

innvilges stønad både over og under norm. 

 

 

Uavhengig av om barnetrygden regnes med som inntekt eller ikke skal hele familiens behov 

vurderes, vedtak skal fattes på et konkret og individuelt grunnlag og være forsvarlig.  

 

I 2018 mottok 20 familier økonomisk sosialhjelp på til sammen 870 000 i Frøya kommune.  

 

Størrelsen og varigheten på stønaden varierer. Noen har kun mottatt supplerende hjelp i 1-3 

måneder. Andre har mottatt støtte over lengre tid. En grov beregning av kostandene for Frøya 

kommune, dersom barnetrygden skulle vært holdt utenfor i 2018 ville gitt en merutgift på 

mellom 300 000 – 400 000 kroner. Det er vanskelig å vurdere størrelsen på en eventuell 

ekstrautgift, da det er flere forhold som avgjør hvor mye støtte som innvilges: inntekter, 

utgifter, veiledende satser og ikke minst den individuelle vurderingen av familiens situasjon og 

behov. 

 

 

Vurdering: 

 

Dersom barnetrygden skal holdes utenfor må det bestemmes hvordan veilederne skal forhold 

seg til barnetrygdbeløpet ved vurdering av behovet til familien, da økonomisk sosialhjelp er en 

subsidiær ytelse der alt skal være prøvd før ytelse innvilges. Skal ekstra midler til høytider, 

ferie og fritidsaktiviteter ikke lenger vurderes?  

 

Både barnebidrag og kontantstøtte regnes som inntekt, disse har lignede mål som 

barnetrygden og skal bidra til å dekke utgifter som følger med å ha barn. Alle disse ytelsene 

bør vurdere likt ved søknad om økonomisk sosialhjelp.  

 

I loven formål står «fremme overgang til arbeid» som en vesentlig del. Det er viktig at 

stønaden en mottar skal bidra til at det er attraktivt å jobbe og forsørge seg selv. Stønaden 

skal gi en økonomisk trygghet, men samtidig er det et mål at alle skal kunne klare seg selv 

gjennom eget arbeid. For en større familie vil det kunne blir utfordrende å motivere for arbeid, 

dersom en stor del av det som sees på som inntekt i dag skal holdes utenfor. Det vil i ytterste 

konsekvens kunne lønne seg å ikke jobbe.  

 

En vil i tillegg kunne påregne en økning i antall søknader, dersom barnetrygd holdes utenfor 

ettersom flere vil kunne komme under norm. Pr i dag er det allerede høyt trykk på antall 

søknader og personer som mottar stønad i forhold til ressurs på området.  

 



Dagens praksis er at det utøves skjønn, og barnets behov ivaretas gjennom dette. Familier og 

andre innvilges stønad, selv om de kommer under norm, som følge av den individuelle 

vurderingen.  

 

Med bakgrunn i at økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønadsform vurderes det at dagens 

praksis, hvor alle utgifter og inntekter inklusiv barnetrygd er en del av den økonomiske 

beregningen, bidrar til et stønadsnivå som er forsvarlig for barnefamilier og sikrer overgang til 

arbeid.  
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AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2018 - 31.05.2019



Totalportefølje Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%) Avkastning (NOK) Allokering (%)

Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Hittil i mnd Hittil i år Markedsverdi Port. Strategi Min-Max Kontroll

Totalportefølje -0.49 -0.14 -0.36 4.26 3.98 0.28 -726 342 5 986 226 146 491 939 100.0 100 -

Aksjer -3.85 -3.85 -0.01 8.20 8.96 -0.76 -1 495 603 2 781 504 37 309 720 25.5 25 5-35 OK
Norske Aksjer -3.31 -3.27 -0.04 6.06 6.58 -0.53 -450 182 750 053 13 136 618 35.2 35 20-50 OK
Globale Aksjer -4.15 -4.16 0.01 9.41 10.24 -0.83 -1 045 421 2 031 452 24 173 102 64.8 65 50-80 OK

Obligasjoner 0.71 1.10 -0.39 3.04 2.29 0.75 769 261 3 203 151 108 816 069 74.3 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner 0.40 0.51 -0.10 1.73 0.54 1.19 174 495 738 350 43 505 702 40.0 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner 0.92 1.50 -0.58 3.93 3.46 0.48 594 766 2 464 801 65 310 367 60.0 60 45-75 OK

Kontanter 0 1 571 366 150 0.3 0 -
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Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Aksjer -3.85 -3.85 -0.01 8.20 8.96 -0.76 37 309 720 25.5

Norske Aksjer -3.31 -3.27 -0.04 6.06 6.58 -0.53 13 136 618 35.2 OSEBX
Arctic Norwegian Equities D 08.12.2015 -2.13 -2.58 0.45 5.81 7.87 -2.07 3 258 352 24.8 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 21.02.2007 -4.40 -2.58 -1.82 5.30 7.87 -2.58 3 587 627 27.3 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 08.12.2015 -3.29 -3.27 -0.02 6.62 6.58 0.04 6 290 640 47.9 OSEBX

Globale Aksjer -4.15 -4.16 0.01 9.41 10.24 -0.83 24 173 102 64.8 MSCI AC World
AB Global Core Equity RX 08.12.2015 -4.76 -4.16 -0.61 10.17 10.24 -0.07 4 071 991 16.9 MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI 19.02.2019 -4.70 -4.16 -0.55 2.41 0.86 1.55 2 048 274 8.5 MSCI AC World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK 12.03.2010 -5.87 -5.70 -0.18 9.75 10.19 -0.44 3 641 488 15.1 MSCI World Lokal Valuta
KLP AksjeVerden Indeks 03.12.2015 -4.89 -4.16 -0.73 10.20 10.24 -0.04 3 963 142 16.4 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.10.2010 -2.18 -3.99 1.81 6.97 10.91 -3.94 5 940 294 24.6 MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class F 13.02.2019 -2.43 -4.16 1.72 6.43 1.79 4.64 2 808 071 11.6 MSCI AC World
Storebrand Indeks - Nye Markeder 17.11.2014 -5.93 -5.51 -0.42 5.33 5.19 0.14 1 699 842 7.0 MSCI Emerging Markets
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Aksjer
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Norske Aksjer:  6.1% (-0.5%)

Globale Aksjer:  9.4% (-0.8%)
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Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Obligasjoner 0.71 1.10 -0.39 3.04 2.29 0.75 108 816 069 74.3

Norske Obligasjoner 0.40 0.51 -0.10 1.73 0.54 1.19 43 505 702 40.0 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 08.12.2015 0.30 0.51 -0.20 1.29 0.54 0.75 10 773 941 24.8 ST4X
Danske Norsk Obligasjon Inst 12.10.2010 0.39 0.51 -0.12 1.57 0.54 1.02 14 343 203 33.0 ST4X
DnB Obligasjon (III) 03.12.2015 0.47 0.51 -0.04 2.11 0.54 1.57 18 388 559 42.3 ST4X

Globale Obligasjoner 0.92 1.50 -0.58 3.93 3.46 0.48 65 310 367 60.0 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK

KLP Obligasjon Global I Hdg NOK 28.09.2007 0.58 0.94 -0.35 5.31 5.68 -0.37 15 300 332 23.4 BarCap Global Agg 
Corporates Hdg NOK

Loomis Sayles Sust Global Corp NOK 12.02.2019 0.81 0.94 -0.13 3.44 3.66 -0.22 10 247 993 15.7 BarCap Global Agg 
Corporates Hdg NOK

Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 08.12.2015 0.24 0.37 -0.13 1.82 1.20 0.62 15 691 465 24.0 BarCap Global Agg 1-3 Yrs 
Hdg NOK

Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 22.12.2009 1.63 1.50 0.13 3.75 3.46 0.29 24 070 578 36.9 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK
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Obligasjoner
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Norske Obligasjoner:  1.7% (1.2%)

Globale Obligasjoner:  3.9% (0.5%)
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Kontanter Avkastning hittil i mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

Start Inn / Ut Avkast. Start Inn / Ut Avkast. Markedsverdi
(lokal valuta) Kode Kurs Markedsverdi

(NOK) Allok.

Kontanter 361 852 4 298 0 225 972 138 607 1 571 366 150 0.3

Kontanter 361 852 4 298 0 225 972 138 607 1 571 366 150 100.0
Klientkonto NOK DNB 361 852 4 298 0 225 972 138 607 1 571 366 150 NOK 1.00 366 150 100.0
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TrønderEnergi AS 

Telefon:  73 54 17 00 

 

Postadresse: 

Postboks 9483 Torgarden 

7496 Trondheim 

Besøksadresse:  

Klæbuveien 118 

7031 Trondheim 

www.tronderenergi.no 

firmapost@tronderenergi.no  

Org.nr: NO 980 417 824 MVA 
 

Frøya kommune 
7260 Sistranda 
 

Sted:  Dato 

Trondheim  27. mai 2019 

   
 

Vår ref.      Gunnar Sølberg

  Deres ref.

   
 
 

Utbetaling av utbytte for inntektsåret 2018 
 

I henhold til vedtak fattet på generalforsamling i TrønderEnergi AS 13. mai 2019, er utbytte 
for inntektsåret 2018 fastsatt til kroner 128.350.000,‐. Selskapet har 11.189.041 
utbytteberettigede aksjer og utbytte utgjør dermed kroner 11,47 per aksje. 
 
For deres vedkommende medfører dette at dere mottar følgende den 27.06.2019: 
 

Eier  Antall aksjer Sum utbytte  Bankkontonummer

Frøya kommune  281520 3 229 328,77  4312 15 29999

 
 
Utbytte samme med rente på det ansvarlige foretaksfondsobligasjonslånet gir en samlet 
utbetaling fra selskapet på kr 180.606.000,‐. Deres eventuelle andel av rente på ansvarlig lån 
vil bli utbetalt 27.06.2019 iht. låneavtale og betales til det kontonummer som er registrert på 
deres VPS‐konto. 
 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
TrønderEnergi AS 
  

 
Gunnar Sølberg 
 
Finansanalytiker 
TrønderEnergi AS 
91 77 25 77 
gunnar.solberg@tronderenergi.no 



 

 

 

 

  

 
 

Landsmøte Protokoll 
LNVK 

25. april 2019 
 

 
 
 
Tidsramme: 
09:00-11.30 Årsmøte LNVK 
11:30-12:00 Lunch 
12:00.16:00 Landsmøteseminar Nasjonal Ramme 
16:00:17:00 Faglig del Regional Planlegging Vindkraft 
 
 
  
Sakliste:  
 

1. Åpning og konstituering 

2. Årsmelding med regnskap 2018 og budsjett 2019 

3. Medlemskontingent 2019 

4. Veileder for avtaler med utbygger 

5. Handlingsplan 2019-2020 

6. Valg 

7. Naturressurskommunene 

8. Eventuelt 

 

 

 
Wenche Tislevoll 
Styreleder 

Thomas Bjørdal 
Sekretær 



 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
Sak 1: Åpning og konstituering 
 
Opprop: 
 
Navn Kommune 

Roger Osen Smøla 

Amund Hellesø Vikna 

Jonas Skrettingland Hå 

Øyvind Moltumyr Åseral 

Marthon Skårland Bjerkreim 

Torbjørn Ognedal Bjerkreim 

Wenche Tislevoll Fitjar/LNVK 

Marte Klovning Utsira 

Iver Nordseth Møre og Romsdal/LNVK 

Vibeke Stjern Åfjord 

Hanny Ditlefsen Karlsøy 

Ingunn Golmen Aure 

Erik Jakobsen Roan 

 
 
Godkjenning innkalling og saksliste: Godkjent 
 
Valg av møteleder: Wenche Tislevoll 
 
Valg av sekretær: Thomas Bjørdal 
 
Valg av to personer til å underskrive protokollen i tillegg til styreleder: Ingunn Golmen og 
Jonas Skrettingland 
 
 
 
Sak 2: Årsmelding med regnskap 2018 og budsjett 2019. 
 
Regnskapet viser et negativt årsresultat med kr 243000,- i underskudd. Dette kommer av et 
svært høyt aktivitetsnivå, der reisekostnadene er økt med 120000,- Videre har vi hatt økte 
kostnader til sekreteriat og Lund & Co grunnet prosjektet «Veileder for utbyggeravtaler» 
Reduksjon i inntektene skyldes etterslep av 3 utmeldte kommuner og underskudd på 
Landsmøteseminar.  
 
I budsjett for 2019 legger opp til en inntektsøkning grunnet flere idriftsatte kraftverk i 
medlemskommuner, slik at vi vil kunne komme i balanse selv med et forholdsvis høyt 
aktivitetsnivå.  



 

 

 

 

  

Årsmelding 2018 
 
Innledning 
Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) er en interesseorganisasjon som ble 
stiftet på Smøla i Møre og Romsdal den 15. februar 1999, og er lokalisert på Smøla.  
 
Ved utgangen av 2018 hadde organisasjonen 46 medlemskommuner. I løpet av året hadde LNVK 1 
utmeldinger grunnet endelig avslag fra OED. Nye innmeldte medlemskommuner var Birkenes 
 
LNVK har ingen ansatte. 
 
Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet. 
 

Formål 
Formålet med Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) er å bygge opp et 
nasjonalt nettverk av vindkraftkommuner med det formål å: 
• påvirke de totale rammevilkår for vindkraftutbygging 

− ved å påvirke sentrale myndigheter slik at vi kan oppnå økonomiske rammebetingelser som 
kan skape økonomisk grunnlag / lønnsomhet ved utbygging av vindkraft 

− ved å påvirke nasjonale regel- og rammeverk for vindkraft slik at man oppnår lokal innflytelse 
og lokal verdiskaping og derved sikre at den verdiskaping som kommer fra utnyttelse av vind 
skal komme regionene og lokalsamfunnet til gode, inklusiv kommunenes økonomiske 
interesser 

• erverve kompetanse som gode samhandlingspartnere overfor kraftutbyggere, netteiere og 
regionale og nasjonale myndigheter i vindkraftspørsmål 

• bygge opp et interkommunalt forum med fagkompetanse innenfor etablering og utvikling av 
vindkraft og øke den kommunale kompetansen i å håndtere balansen mellom vern, 
friluftsinteresser, næring og utnyttelse av arealer til vindkraft 

• utvikle kompetansen i å håndtere grunneierspørsmål og grunneierinteresser ved 
vindkraftetableringer 

 

Styret 
Styret har hatt følgende sammensetning (etter landsmøtet 2018): 
 
 
Rolle Navn Kommune 
Leder Wenche Tislevoll Fitjar 
Nestleder Marte Klovning Utsira 
Styremedlem Vibeke Stjern Åfjord 
Styremedlem Marthon Skårland Bjerkreim 
Styremedlem Iver Nordseth Smøla 
1.Varamedlem Hanny Ditlefsen Karlsøy 
2. Varamedlem Geir Knutsen  Båtsfjord 
3. Varamedlem Berit Flåmo  Frøya 
4. Varamedlem Ole Gustav Narud Åmot 
5. Varamedlem Tor Johansen Tysfjord 

 
 

 

Sekretariat 
Sekretariatet er ivaretatt av Nasjonalt Vindenergisenter AS ved Thomas Bjørdal.  
Mange av LNVK`s saker er av en art som krever høy juridisk kompetanse, og dette blir ivaretatt 
gjennom samarbeidsavtale med advokatfirmaet Lund & Co.  
 
 
 
 



 

 

 

 

  

Aktivitet 
I 2018 ble det avholdt 5 styremøter og behandlet 24 formelle styresaker. Året startet med planlegging 
av Landsmøte og seminar i samarbeid med NFKK. Seminaret gikk over to dager med faginnlegg og 
paneldebatt fra både Energi og Miljø- og Finanskomiteen. Fokus var naturressursskatt, og etter 
landsmøtet fulgte styret mfl. dette opp på sentralt politisk hold. Møter med OED og Statsråd Søviknes, 
Høyres Stortingsgruppe, AP`s stortingsgruppe og samtaler med KRF og SP ble gjennomført før 
sommeren. Støtteskriv fra Norwea utarbeidet. Møter med OED og NVE ifm Nasjonal Ramme er også 
gjennomført.  
 
Vi leverte høringssvar til Finanskomiteen og Energi og Miljøkomiteens proposisjoner, og holdt i tillegg 
innlegg på høringen til Energi og Miljøkomiteen. Har samarbeidet med Kraftfylka om 
Naturressursskatt. Nasjonal ramme skapte stor medieoppmerksomhet, og LNVK har vel aldri hatt så 
mange oppslag som denne høsten. Innspill ble sendt inn i innspillsrunden. En viktig seier da 
skatteutvalget for vannkraft gikk ut og inkluderte vindkraft i sin utredning.  
 
Gjennom året har det vært jobbet med medlemsverving som normalt, med jevn kontakt opp mot de 
kommuner hvor det er tatt investeringsbeslutning på ny utbygging. Flere kommuner er på vei inn. 
Prosjektet for Veileder for utbyggingsavtaler ble startet opp i oktober, og skal levere forslag til 
Landsmøtet 2019 
 
 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 
 
 
 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

  
Budsjett 
2018 

Regnskap 
2018 

Budsjett 
2019 

Driftsinntekter       

MEDLEMSKONTIGENT 600000 542000 620000 

Driftskostnader       

REVISJONSHONORARER 10000 28000 16000 

REGNSKAPSHONORAR 12000 54000 40000 

TJENSTER LUND & CO 230000 222000 150000 

SEKRETERIAT 220000 231000 235000 

WEB, NETT, AVISER 8000 10000 10000 

BILGODTGJØRELSE 9000 11000 11000 

REISEKOSTNADER 75000 196000 120000 

MØTER, KURS 20000 27000 25000 

ANDRE KOSTNADER 4000 7000 6000 

SUM DRIFTSKOSTNADER 588000 786000 613000 

DRIFTSRESULTAT 12000 -244000 7000 
 
 
Forslag til vedtak:  
Styret anbefaler landsmøtet 2019 å godkjenne årsmelding, regnskap og budsjettet slik det 
foreligger 
 
 
Vedtak: Landsmøtet 2019 godkjenner Årsmelding 2018, Regnskap 2018 og Budsjett 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

Sak 3: Medlemskontigent 2020. 
 
Landsmøtet 2018 vedtok videreføring av kontigentsatsene for 2019. Før landsmøtet må styret 
fatte vedtak for kontigentsatser for 2020.  
 
a.) Kontingent: 
Følgende kontingentsatser er gjeldende: 

 
Kontingenten beregnes ut fra to forhold: 
A. Kontingent basert på innbyggertall: 
Minstesats: kr. 8.000,-, med differensiert kontingentsats beregnet etter antall innbyggere: 

0-5.000 innbyggere:   kr. 2,15 pr. innbygger,  
 5.000-10.000 innbyggere: kr. 1,75 pr. innbygger 
 10.000-20.000 innbyggere: kr. 1,25 pr. innbygger 
 over 20.000 innbyggere: kr. 0,75 pr. innbygger 
 Kontingentsummen avrundes oppover til nærmeste 100 kr.  
I tillegg legges det inn en sikringsbestemmelse om at kontingenten starter på neste 1.000,- i 
forhold til høyeste kontingent i nivået under. Øvre tak på medlemskontingent på kr. 55 000,- 
 
B. Kontingent basert på installert vindkraft, målt i MW:  
Kr. 150,- pr. MW installert effekt. 
 
 
Styrevedtak: 
Flere anlegg settes i drift i 2019, noe som gir økt inntekt på MW kontingent, som gir 
muligheter til å opprettholde aktivitetsnivået. Styret anbefaler Landsmøtet 2019 å videreføre 
gjeldende kontigentsatser for 2020. 
 
Vedtak: Landsmøtet 2019 vedtar å videreføre gjeldende kontigentsatser for 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

Sak 4. Veileder for avtaler med utbygger.  
 

Landsmøtet 2018 vedtok i sak 6: «Styret vil utvikle standardavtaler mot utbygger». Styret 
vedtok kartlegging/forstudie i sak 14/18 3. mai, og prosjektoppstart vedtatt i sak 17/18, 18. 
september. Prosjektet ledes av Thomas Bjørdal i samarbeid med Lund &Co.  

Veilederen skal bygge på erfaringer fra tidligere avtaler og bygges opp på en slik måte at den 
enkelte kommune kan ha god nytte av den i sin egen prosess. Videre skal det utarbeides et 
bibliotek over tidligere avtaler som skal være tilgjengelig for medlemskommuner. Prosjektet 
skal være ferdig innen februar 2019, og legges frem for Landsmøtet 2019. Prosjektbudsjettet 
er satt til 106` i 2018 og 75` i 2019. Veilederen presenteres for landsmøtet for innspill.  
 
 
Vedtak: Landsmøtet tar saken til orientering, og ber styret gjennomgå, eventuelt endre og 
vedta veilederen som godkjent.  
 
Sak 5: Valg av styremedlemmer og varamedlemmer (2019/2020) 
 
I følge vedtektene skal landsmøtet velge et styre på fem medlemmer og fire varamedlemmer i 
rekkefølge. Styremedlemmene velges for en periode på to år. Varamedlemmene velges for en 
periode på ett år. Sekretær følger opp valgkomiteen for å få god fremdrift.  
 
Det er nedsatt en valgkomité med følgende medlemmer: 
 

Ole L Haugen  Hitra 
Jonni Solsvik Andøy 
Kjersti Nilsen Marker 

 
Landsmøtet 2018 vedtok valgkomiteens innstilling: 
 

 Navn Kommune Valgt til   

Leder Wenche Tislevoll Fitjar 2019 Styreleder til 2019  

Nestleder Marte Klovning Utsira 2019 Nestleder til 2019  

Styremedlem Vibeke Stjern Åfjord 2020   

Styremedlem Marthon Skårland Bjerkreim 2020   

Styremedlem Iver Nordseth Smøla 2020   

1.Varamedlem Hanny Ditlefsen Karlsøy 2019   

2. Varamedlem Geir Knutsen  Båtsfjord 2019   

3. Varamedlem Berit Flåmo  Frøya 2019   

4. Varamedlem Ole Gustav Narud Åmot 2019   

5. Varamedlem Tor Johansen Tysfjord 2019   

 
Valgkomiteen er kontaktet av sekretær og orientert om hvilke som er på valg. Wenche 
Tislevoll er på valg som styreleder. Marte Klovning er på valg som nestleder. De er også på 
valg som styremedlemmer. Samtlige varamedlemmer er på valg. 
 



 

 

 

 

  

Styrevedtak: Valgkomiteen innstiller styrerepresentanter til styret i LNVK som velges av 
Landsmøtet.  
 
 
Valgkomiteens innstilling til Landsmøtet:  
 
Som nytt styremedlem og nestleder, i stedet for Marte Klovning som ønsker å fratre, så velges 
ordfører i Båtsfjord, Geir Knutsen. (2. vara) Som nytt 2. varamedlem velges Steinar Aspli, 
Nærøy. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer (som er på valg) gjenvelges. Styreleder 
gjenvelges 
 
 

 Navn Kommune Valgt til 

Leder Wenche Tislevoll Fitjar 2020 

Nestleder Geir Knutsen Båtsfjord 2021 

Styremedlem Vibeke Stjern Åfjord 2020 

Styremedlem Marthon Skårland Bjerkreim 2020 

Styremedlem Iver Nordseth Smøla 2020 

1.Varamedlem Hanny Ditlefsen Karlsøy 2020 

2. Varamedlem Steinar Aspli  Nærøy 2020 

3. Varamedlem Berit Flåmo  Frøya 2020 

4. Varamedlem Ole Gustav Narud Åmot 2020 

5. Varamedlem Tor Johansen Tysfjord 2020 

 
Vedtak: Landsmøtet 2019 vedtar valgkomiteens innstilling til styre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 6: Handlingsplan 2019-2020  
 
Landsmøtet 2019 skal godkjenne Handlingsplanen. Nasjonal Ramme og Kraftskatteutvalget 
vil være et viktig fokus i år, i tillegg til løpende aktiviteter. Styret ber landsmøtet vurdere 
endringer i Handlingsplanen 2020: 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

Tema Handling Ansvar Tidsramme 

Skattlegging 
av vindkraft, 
med spesiell 
vekt på natur-
ressursskatt 
og 
konsesjons-
avgift 

− Arbeide inn mot sentrale myndigheter for å få nedsatt 
et hurtigarbeidende, partssammensatt utvalg for å 
utrede saken.  

− Arbeide inn mot sentrale myndigheter for å få 
gjennomslag for LNVK´s syn om et hensiktsmessig 
skatteregime for vindkraft på linje med det som gjelder 
for vannkraft. 

− Arbeide aktivt for å få gjennomført intensjonene i 
Energimeldingen og Grønn Skattekommisjon. Spesielt 
Naturavgift/Naturressursskatt m.m.  

− Ha beredskap mot ev. forslag som kan medføre 
svekkelser av eiendomsskatt, i samarbeid med andre 
organisasjoner 

− Skape et stort og vedvarende engasjement/ 
mobilisering blant norske vindkraftkommuner for å 
sikre aksept for rammebetingelser for kommunene. 

− Samarbeide med andre aktuelle organisasjoner - bl.a. 
om kompensasjon for avgitte/bruk av naturressurser i 
kystsonen. 

Styret Kontinuerlig 

Medlems-
verving 

− Målretta arbeid mot aktuelle vindkraftkommuner. 
Sekretariat/

Styret 
Kontinuerlig 

Lokale ring-
virkninger 

− Gi råd til kommuner i avtaleforhandlinger, 
erfaringsutveksling og annen bistand.  

− Styret vil utvikle standardavtaler mot utbygger 
− Arbeide for best mulig avtaler mellom utbyggere og 

kommuner, samtidig som det arbeides for at lokalt 
næringsliv blir sikret delaktighet i utbyggingsfasen. 

− Arbeide for at kommunene får best mulig inntekter 
gjennom eiendomsskatt. 

Sekretariat/
Styret 

Kontinuerlig 

Profilering av 
LNVK 

− Profilering opp imot vindkraft-/energisektoren og 
offentlige myndigheter. 

− Aktiv mot media – pressemeldinger m.m. 
− Hjemmeside og Facebookside 
− Deltagelse på aktuelle arenaer. 
− Gjennomføre minst et årlig arrangement. 
− Et synlig og tydelig styre og sekretariat. 

Sekretariat/
Styret 

Kontinuerlig 

Informasjon 
til 
medlemmene 

− Møtereferat fra alle relevante møter.  
− Hjemmeside og Facebookside med aktuelle nyheter. 
− Infoskriv. 

Sekretariat Kontinuerlig 

Aktuelle 
samarbeids-
partnere 

− Holde kontakt med andre vindkraftorganisasjoner, 
offentlige myndigheter, miljøorganisasjoner og 
utbyggere samt andre aktuelle interesseorganisasjoner.  

Sekretariat/
Styret 

Kontinuerlig 

Bedring av 
rammevilkåra 
for vindkraft.   

− Arbeide for å få et så godt støtteregime for vindkraft 
som mulig.  

− Være høringsinstans for offentlige instanser. 

Sekretariat/
Styret 

Kontinuerlig 

 



 

 

 

 

  

Vedtak: Debattklimaet rundt vindkraft har kommet ned på et kritisk nivå, og i tillegg står 
vindkraftkommunene foran nye utfordringer og muligheter gjennom Nasjonal Ramme og 
Kraftskattutvalget. Landsmøtet ber styret drøfte handlingsplanen i lys av dette, og gjøre 
nødvendige endringer.  
  
 
 
Sak 7: Naturressurskommunene 
 
I april 2018 opprettet LVK og USS Naturressurskommunene. I etterkant har Nettverket av 
petroleumskommunene (NPK) og Industrikommunene sluttet seg til.  
 
Naturressurskommunene er ment som en paraplyorganisasjon for kommuneorganisasjonene, 
hvor lederne og eventuelt nestlederne deltar for en koordinering og samordning av saker og 
problemstillinger som er felles. Naturressurskommunene vil kunne arrangere seminar mv, 
som blir felles for alle organisasjonenes medlemmer, men det legges ikke opp til at 
kommunene selv skal være medlemmer av Naturressurskommunene. Neste møte i 
Naturressurskommunene er 20. mai.  
 
Styret ble orientert om initiativet i styresak 16/18. Ytterligere dokumentasjon ble etterspurt, 
og følger vedlagt. Styret ber Landsmøtet vurdere videre dialog, fremdrift og eventuelt 
medlemskap i Naturressurskommunene.   
 
Vedtak: Det er enda ikke fastsatt sentrale premisser som medlemskontigent, og derav ikke 
grunnlag for å vurdere medlemskap. Landsmøtet stiller seg positiv til initiativet og ber styret 
fortsette dialogen med Naturressurskommunene og ta opp medlemsskap til vurdering når 
tilstrekkelige premisser er på plass.  
 
 
 
 
Sak 8: Eventuelt 
 
Ingen saker.  
 
 
 
 
 
Rett protokoll bekreftes 
 
Sted, dato:      Sted, dato: 
 
 
 
 
 
Ingunn Golmen     Jonas Skrettingland 



















 

 

 

Postadresse 
Postboks 8148 Dep 
0033 Oslo 
postmottak@oed.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersgata 59 
 
oed.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
977 161 630 

Avdeling 
Energi- og 
vannressursavdelingen 

Saksbehandler 
Gro Caroline Sjølie 
22 24 62 91 

TrønderEnergi Vind AS - klager på NVEs godkjenning av detaljplan og 
miljø-, transport- og anleggsplan for Frøya vindkraftverk  

 

1. Innledning  

TrønderEnergi Vind AS (TE) søkte ved brev av 19. november 2018 til NVE om godkjenning 

av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA/detaljplan) for Frøya vindkraftverk i 

Frøya kommune. NVE godkjente av planene 28. mars 2019.   

 

Vedtaket ble påklaget av advokat Lars Selmar Alsaker på vegne av Folkeaksjonen mot 

vindkraft på Frøya og berørte naboer ved brev av 29. mars 2019, Norges Miljøvernforbund 

(NMF) ved brev av 31. mars 2019, Frøya kommune ved brev av 12. april 2019, Steinar 

Rabben og naboer og grunneiere som han representerer ved brev av 17. april 2019 og 

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag ved brev av 17. april 2019. Det ble samtidig begjært 

utsatt iverksetting.  

 

Departementet besluttet ved brev av 10. april 2019 å ikke gi utsatt iverksetting.   

 

NVE tok ikke klagene på MTA/detaljplan til følge, og oversendte saken til departementet ved 

brev av 2. f.m. Det er i MTA/detaljplan også søkt om konsesjonspliktige endringer.  

 

Departementet har også mottatt brev av 16. mai 2019 med diverse vedlegg, fra Norges 

Miljøvernforbund, der forbundet uttrykker bekymring for forekomstene av smølalirype på 

Frøya, og mener det må tas hensyn til denne.  

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/704- 

Dato 

6. juni 2019 
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2. Bakgrunn  

Departementet ga konsesjon til Frøya vindkraftverk 26. august 2013, som del av den 

samlede klagebehandlingen av vindkraftutbygging på Fosen og i Snillfjord. Konsesjonen til 

Frøya vindkraftverk omfattet inntil 60 MW installert effekt. I anleggskonsesjonen er det 

fastsatt vilkår om utarbeidelse av MTA/detaljplan. Planene skal utarbeides av konsesjonæren 

og godkjennes av NVE før anleggsstart.  

 

På konsesjonstidspunktet i 2013 var det skissert en utbygging med 26 turbiner. På grunn av 

teknologiutvikling i etterkant benyttes det nå større, men færre turbiner. Løsningen i godkjent 

MTA/detaljplan fra NVE innebærer 14 turbiner med en total effekt på 60 MW. Lengden på 

internveiene er redusert fra om lag 15 km til om lag 11 km, mens turbinhøyden målt til 

vingespiss, er økt fra 130 meter i konsekvensutredningen og 150 meter i konsesjons-

søknaden til 180 meter i MTA/detaljplan.  

 

3. Klagene 

 

3.1. Klagene   

Advokat Alsaker og NMF anfører at NVEs godkjenning av MTA/detaljplan er basert på uriktig 

saksbehandling, uriktig rettsanvendelse med hensyn til utredningsplikten og mangelfull 

skjønnsutøvelse. Det anføres at KU-forskriften § 26 ikke er fulgt, fordi det ikke er gjort en 

forsvarlig utredning av konsekvensene av økt turbinhøyde og størrelse.  

 

Frøya kommune anfører at det foreligger vesentlige endringer av de opprinnelige 

konsesjonsforutsetningene. Kommunen mener at omsøkt høyde på vindturbinene ikke skal 

godkjennes. Videre vil kommunen at turbin 1, 2, 3, 4 og 5 flyttes vekk fra området nord-vest i 

konsesjonsområdet. Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14, og en kan 

unngå en utbygging i det viktige naturområdet Røssvassmyran og redusere kollisjonsfare for 

hubro ved flygning til næringssøksområdene. Frøya kommune mener forstyrrelser i 

hekkeperioden for hubro i perioden 31. januar til 1. oktober ikke skal forekomme. Videre 

krever kommunen at turbin 7 flyttes slik at den ikke kommer i konflikt med områdene utenfor 

det opprinnelige konsesjonsområdet. Kommunen mener det er kritikkverdig av NVE å ikke 

avvente endelig behandling av MTA/detaljplan inntil folkeavstemning var avholdt.  

 

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag anfører at Norge gjennom internasjonale konvensjoner 

har forpliktet seg til å stanse tapet av biologisk mangfold, og at det da blir feil å bygge ut 

Frøya vindkraftverk. Forbundet viser til at innenfor planområdet er det forekomster av 

naturtypen kystlynghei og sårbare og nær truede vegetasjonstyper. Forbundet mener at 

vindkraftverket vil være en belastning for fuglelivet som f.eks. hubro. Naturvernforbundet 

mener at flytting av turbiner slik kommunen og Fylkesmannen ønsker, vil gi bedre forhold for 

Røssvassmyran og hubroen.  

 

Steinar Rabben anfører på vegne av naboer og grunneiere at den endrede utbyggings-

løsningen vil føre til flere og større konsekvenser for Frøyas natur og befolkning. Han anfører 

at flere av Frøyas innbyggere vil rammes av infralyd (under 20 Hz) fra vindkraftverket, og at 
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dette ikke er kommunisert for befolkningen generelt eller naboer spesielt. Han mener at 

infralyd har større negativ virkning på mennesker enn det som tidligere er lagt til grunn.  

 

Departementet viser for øvrig til de enkelte klagene og til vurderingen under punkt 4.    

 

3.2. TEs kommentarer til klagene  

TE viser ved brev av 25. april 2019 til tidligere uttalelser i saken. TE mener blant annet at det 

ikke er mulig å flytte de fem turbinene innenfor konsesjonsgitt område og samtidig ivareta 

hensyn til både anbefalte avstandskrav mellom turbiner og avstand til bebyggelse. Turbinene 

er allerede trukket så langt nord i planområdet som mulig for å få tilstrekkelig avstand til 

bebyggelse i sør.  

 

I et notat av 24. mai 2019 vurderer TE en løsning med flytting av ett turbinpunkt (T1) og 

justering av de to turbiner (T2 og T7) som sveiper utenfor planområdet. TE mener det er 

teknisk mulig å finne en alternativ plassering til T1 samt å justere T2 og T7 inn fra 

plangrensen slik at denne ikke brytes av turbinsveip. Flytting av turbin 1 gir et produksjonstap 

på om lag 0,65 GWh/år tilsvarende en nåverdi på 5-7 millioner kroner. Sammen med 

justering av turbinpunktene 2 og 7 gir dette en redusert produksjon på om lag 1,7 GWh/år, 

tilsvarende en nåverdi på 11-16 millioner kroner.   

 

4. Departementets vurdering  

4.1. Innledning 

Departementet presiserer at konsesjonen til vindkraftverket ligger fast. I departementets 

stadfesting av konsesjonen til Frøya i 2013 ble det gjort en avveiing av fordeler og ulemper 

ved utbyggingen, herunder forholdet til naturmangfold. Spørsmålet om det bør etableres 

vindkraft på Frøya ble vurdert i den forbindelse, og er ikke gjenstand for departementets 

behandling av MTA/detaljplan. 

 

Konsesjon til vindkraftverk gis til et bestemt geografisk avgrenset planområde og med en 

maksimal installert effekt for vindkraftturbinene. I konsesjonen fastsettes en rekke 

standardvilkår i tillegg til spesielle vilkår. Konsesjonen gis ikke for en bestemt turbintype, et 

bestemt antall turbiner eller en gitt plassering av turbinene. Med mindre det er satt 

begrensninger i konsesjonen, er det derfor opp til tiltakshaver hvordan planområdet skal 

utnyttes innenfor rammene for maksimal installert effekt. Dersom anlegget avviker vesentlig 

fra det som ble lagt til grunn for konsekvensutredningene og konsesjonsbehandlingen, kan 

det være nødvendig med enkelte nye utredninger. Det utarbeides for eksempel regelmessig 

nye støykart i forbindelse med detaljplanene. 

 

Departementet skal i klagebehandlingen vurdere de synspunkter klagerne kommer med. 

Departementet kan prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. 

forvaltningsloven § 34 annet ledd.  
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4.2. Utredningsplikten  

Klagerne viser til manglende konsekvensutredninger og høringer av å tillate høyere og større 

turbiner. Det anføres at tiltakshaver i 2005 konsekvensutredet et vindkraftverk med 

turbinhøyde på 130 meter og effektinstallasjon på 2-3,2 MW. Ved søknad om MTA/detaljplan 

ble rammene for vindkraftverket endret til turbiner på 4,2 MW og total høyde på 180 meter. 

Klagerne anfører at dette er vesentlige endringer fra opprinnelig konsesjonsforutsetninger og 

de stiller spørsmål om ny konsesjonsbehandling burde finne sted. 

 

NVE skriver at KU-forskriften er å forstå slik at en plikt til å gjennomføre en ny konsekvens-

utredning inntrer der hvor endringen/utvidelsen i seg selv overstiger størrelseskriteriene i 

vedlegg I (KU-forskriften vedlegg I punkt 30). For vindkraftverk er obligatorisk konsekvens-

utredning satt for anlegg med en installert effekt på mer enn 10 MW. Økt installert effekt er 

ikke et tema i denne saken. Kravet om KU inntrer dersom tiltaket kan få vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn, jf. KU-forskriften § 8. Virkningene av endret utbyggingsløsning ble 

vurdert i vedtaket av 28. mars 2019. NVE har konkludert med at virkningene ikke er 

vesentlige slik KU-forskriften krever. NVE mener at det derfor ikke er grunnlag for å kreve ny 

konsekvensutredning. 

 

Departementet er enig i denne vurderingen og viser til punkt 4.1 om at konsesjon til et 

vindkraftverk ikke gis til en konkret utbyggingsløsning, men til et planområde med en 

maksimal effektinstallasjon. Senere utvikling og endring av prosjektene utløser ikke ny 

utredningsplikt eller ny konsesjonsbehandling, men avklares i behandlingen av detaljplanene 

på grunnlag oppdatert kunnskapsgrunnlag fra konsesjonærens side. Departementet vil 

imidlertid vurdere om virkningene av endrede løsninger blir belyst på tilstrekkelig vis.  

 

I konsesjonsvilkårene for Frøya vindkraftverk fra 2012/2013 er det ikke satt noen 

begrensninger på turbinhøyde eller størrelse. Det fremgår av godkjent detaljplan at 

vindkraftverket på Frøya planlegges med 14 turbiner à 4,2 MW. Dette gir en total installert 

effekt på 58,8 MW, som er i tråd med konsesjonen til maksimal installert effekt på 60 MW. 

Etter departementets vurdering ligger det ingen absolutte skranker for turbinstørrelse i 

konsesjonsvilkårene, og endringer i detaljplanfasen må derfor i utgangspunktet vurderes ut 

ifra de alminnelige prinsippene i blant annet NVEs veiledning for MTA.   

 

Departementet konstaterer at MTA/detaljplan har vært på høring, og at konsesjons-

myndighetene har mottatt skriftlige uttalelser fra Frøya kommune, Fylkesmannen i 

Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Mattilsynet, samt en rekke privatpersoner og 

organisasjoner.  

 

Departementet konstaterer også at NVE som følge av innhold i MTA/detaljplan og høringen, 

etterspurte tilleggsutredninger for å kunne vurdere endringene fra konsesjon til 

MTA/detaljplan. Norconsult har utarbeidet oppdaterte visualiseringer, miljøvurderinger av 

ulike turbinplasseringer, landskapsvurderinger og laget nye synlighetskart.    
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Etter departementets vurderinger dannet MTA/detaljplan, mottatte høringsuttalelser, 

tilleggsutredninger og øvrige dokumenter i saken et tilfredsstillende grunnlag for å treffe 

vedtak.  

 

4.2.1. Endring av turbindimensjoner og virkninger for befolkning og naturmangfoldet  

Flere klageparter mener at endring av turbindimensjonene vil gi flere negative konsekvenser 

for befolkning og naturmangfoldet.  

 

Departementet konstaterer at NVE i vedtak av 28. mars 2019 vurderte virkningene for  

naturmiljø, landskap og synlighet, støy og arealbruk. Til grunn for vurderingene inngikk 

utredningen av konsekvenser fra Multiconsult av februar 2019.  

 

NVE mener at endrede turbindimensjoner ikke medfører vesentlige endringer for 

naturmangfold eller befolkningen. Større turbiner medfører at antallet kan reduseres, og at 

dette bidrar til at det totale arealinngrepet blir betydelig redusert. Antallet turbiner med 

tilhørende kranoppstillingsplasser blir nær halvert og lengden av interne veier blir redusert 

med flere km. Utbyggingsløsningen berører mindre areal totalt, og mindre av de særlige 

verdifulle arealene med rikmyr, kystmyr og kalkrike områder i fjellet, som bør skjermes.  

  

NVE la til grunn at konsekvenser for hubro ikke var vesentlig endret fra den utbyggings-

løsningen som lå til grunn for konsesjonssøknaden. Derimot ble det vurdert at endrede 

turbindimensjoner vil kunne påvirke havørn i større grad enn det som ble lagt til grunn i 

konsesjonen. Multiconsult konkluderer med at endringen i MTA/detaljplan er positiv for 

plantelivet og bakkelevende dyr, men svakt negativ for fuglelivet.  

 

Utbyggingsløsningen med 14 turbiner med høyde på 180 meter vurderes av NVE som noe 

bedre for landskapsbildet enn 26 med høyde på inntil 150 meter. NVE mener derfor at 

endringene av turbindimensjoner ikke er vesentlig med hensyn til virkningen på landskap. 

Færre turbiner og større innbyrdes avstand anses som landskapsmessig mer gunstig fordi 

det gir et roligere og mindre massivt inntrykk. 

 

Departementet er enig i NVEs vurdering om at turbindimensjonene ikke medfører vesentlige 

endringer for naturmangfold eller befolkning. Departementet legger vekt på at i ny 

utbyggingsløsning er antall turbiner redusert med nær halvparten, noe som er positivt for 

planteliv og bakkelevende dyr. Dette gir også noe reduserte negative landskapsvirkninger og 

det totale arealinngrepet blir betydelig redusert. Departementet finner at de oppdaterte 

miljøutredningene og NVEs vurderinger av endrede turbindimensjoner, gir et oppdatert og 

tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om konsekvenser for naturmangfoldet og omgivelser.  

 

4.3. Turbinplasseringer  

Frøya kommune mener at turbin 1, 2, 3, 4 og 5 må flyttes fra det viktige naturområde 

Røssvassmyran nord-vest i planområdet, slik at de ikke står mellom reirhylle og 
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næringssøksområde for hubro. Kommunen vil også at turbin 7 flyttes slik at den ikke kommer 

i konflikt med områdene utenfor det opprinnelige konsesjonsområdet. Fylkesmannen har i 

tidligere uttalelser foreslått endring av lokalisering av to turbiner (turbin 1 og 2) som er 

lokalisert nærmest en hekkeplass for hubro. Naturvernforbundet påpeker at når NVE avviser 

flyttingen av disse, har vi et tydelig eksempel på at inntjening går foran biologisk mangfold.  

 

NVE konstaterer at arealbruken i disse verdifulle naturområdene øker noe med gjeldende 

utbyggingsløsning. NVE mener imidlertid at veger og oppstillingsplasser i MTA/detaljplanen 

er utformet slik at konfliktene blir minst mulig. NVE mener at endringene i MTA/detaljplan må 

sees i sammenheng med tilpasning til øvrige konsesjonsvilkår, blant annet støy. I detalj-

planen er de 14 turbinene plassert med størst mulig avstand til bebyggelse, for å ivareta 

støyvilkårene for helårsboliger. Etter NVEs vurdering medfører økt antall turbiner ved 

Røssvassmyran ikke vesentlige endringer i miljøkonsekvensene i forhold til det som lå til 

grunn for konsesjonen.  

 

TE anfører at plasseringen av de 14 turbinene er gjort etter en avveining mellom ulike 

hensyn, blant annet best mulig energiproduksjon, minst mulig terrenginngrep, hensyn til 

viktige naturtyper, fugl og avstand til bebyggelse. Det er etter TEs syn ikke mulig å flytte de 5 

turbinene og samtidig ivareta hensyn knyttet til både anbefalte avstandskrav mellom turbiner 

og avstand til bebyggelse. Turbinene er allerede trukket så langt nord i planområdet som 

mulig for å få tilstrekkelig avstand til bebyggelse i sør. Flytting av turbin 1 og 2 anses som 

teknisk mulig, men kan gi utfordringer med turbulens og gi en redusert produksjon anslått til 

1,11 prosent tilsvarende en redusert nåverdi på anslagsvis 16-25 MNOK, basert på 

produksjonstap og tilleggskrav fra entreprenør.  

 

I følge Multiconsults miljøutredning ligger planområdet for Frøya vindkraftverk mellom to 

hubroterritorier. Selve reirplassene ligger såpass langt unna (over 1000 m) at de er utenfor 

direkte forstyrrelsesavstand fra vindkraftverket. Planområdet ligger imidlertid innenfor antatt 

jaktområde i hekketid for reiret mot vest, inkludert Røssvassmyran. Hele planområdet antas 

brukt utenom hekketida. Et område med vindkraft vil potensielt bli mindre attraktivt for både 

hubro og dens byttedyr etter en utbygging. Forstyrrelser og nedgang i tilgang på byttedyr vil 

også kunne medføre en nedgang i hekkesuksessen, og dermed kunne påvirke populasjonen 

negativt. I MTA/detaljplan ligger 2 turbiner (turbin 1 og 2) i nordvest nærmest det viktigste 

hubroreiret på Frøya med hensyn til årlig ungeproduksjon. De ligger også nærmere enn det 

som var skissert som nærmeste turbin på konsesjonstidspunktet. Dersom disse to turbinene 

flyttes, vil alle turbinene ligge lengre unna enn nærmeste skisserte turbinpunkt på 

konsesjonstidspunktet. Dette vil være positivt for hubro. En slik flytting vil også være positivt 

for øvrig naturmiljø, med mulig unntak for havørn. Flyttingen vil også medføre mindre veg i 

verdifulle naturtyper.  

 

Av NVEs bakgrunn for vedtak av 28. juni 2012 fremgår at det er registrert tre viktige 

naturtypelokaliteter innenfor planområdet. Røssvassmyran er et større urørt myrområde på 

om lag 1 km2. Myrområdet er en blanding av nedbørsmyr og jordvannsmyr, og det er 

terrengdekkende myr (sterkt truet vegetasjonstype) i deler av området. Lokaliteten vurderes 
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som viktig (B) i Naturbase. NVE la i 2012 til grunn at bare én vindturbin var planlagt innenfor 

de verdifulle naturtypelokalitetene. NVE skriver videre at lokalitetene Stutvassheia og 

Røssvassmyran i tillegg kan bli berørt av internveier. Vindturbiner og veiene vil kunne føre til 

drenering av myrer og direkte arealbeslag ved disse lokalitetene. NVE mente likevel at 

virkningene for naturtypelokalitetene vil være små dersom det tas hensyn til naturtypene i 

detaljplanleggingen av tiltaket.  

 

Det følger av konsesjonsvilkår 8 at MTA-planen skal utarbeides i samråd med Frøya 

kommune og at planen skal inneholde en beskrivelse av hvordan landskaps- og miljøforhold 

skal ivaretas i anleggs- og driftsperioden, herunder hensynet til sårbare hekkelokaliteter for 

fugl i anleggsperioden. Naturtypelokalitetene Stutvassheia og Røssvassmyran, 

vegetasjonstypene terrengdekkende myr og reinrosehei og forekomster av brunskjene og 

engmarihand skal hensyntas. 

 

Departementet konstaterer at ifølge TE vil flytting av turbin 1 og 2 gi en redusert produksjon 

på 1,11 prosent, noe som tilsvarer en redusert nåverdi på anslagsvis 16-25 MNOK. Flytting 

av bare turbin 1 er estimert å gi et produksjonstap på 0,65 GWh/år tilsvarende en nåverdi på  

5-7 MNOK.   

 

Departementet tar utgangspunkt i forutsetningene på tidspunktet konsesjonen til Frøya 

vindkraftverk ble gitt i 2012/2013. Det fremgår der at planen var at det skulle være én turbin i 

Røssvassmyra, og at dette lå til grunn for NVEs vurdering av konsekvensene for natur-

mangfold. NVE forutsatte at Røssvassmyra skulle hensyntas i detaljplanleggingen. 

Konsesjonsvilkår 8 fastslår at MTA skal beskrive hvordan det i anleggs- og driftsperioden tas 

hensyn til naturtypelokalitetene Stutvassheia og Røssvassmyran. MTA beskriver at 

turbinplasseringer i lavtliggende terreng med myr og fuktsig skal unngås så langt det er 

mulig. Ved å plassere turbiner på bergknatter og adkomstveier i størst mulig grad langs 

rygger i terrenget, kan arealinngrep i kystmyr og rikmyr holdes på et minimum. Imidlertid 

fremgår av NVEs bakgrunn for vedtak fra 2012 at vindturbiner og veier vil kunne føre til 

drenering av myrer og direkte arealbeslag av disse lokalitetene. NVE konkluderte med at 

virkningene for naturtypelokalitetene ville være små dersom det tas hensyn til disse 

lokalitetene i detaljplanleggingen.  

 

Departementet konstaterer at det fra å være planlagt én turbin i Røssvassmyran, nå i ny 

utbyggingsløsning er planlagt plassert flere turbiner og veier innenfor Røssvassmyran. Dette 

gir større arealbeslag i naturtypelokaliteten og kan skape drenering av myrer.  

 

Departementet påpeker at MTA/detaljplan ifølge konsesjonsvilkårene skal  utarbeides i 

samråd med Frøya kommune. Departementet merker seg i den forbindelse at kommunen 

har innvendinger når det gjelder plasseringer av turbiner i Røssvassmyran.  

 

Departementet legger til grunn at gjeldende plassering av turbiner i denne naturtype-

lokaliteten ikke er fullt ut forenlig med forutsetningen i konsesjonen fra 2013 om at 

Røssvassmyran skal hensyntas. Departementet har derfor gjort en nærmere vurdering av 
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turbinpunktene lengst vest i dette området, dvs. turbinpunkt 1-4. Departementet konstaterer 

at tilkomstveier og turbinplassering for turbinpunkt 2 og 4 unngår særlig verdifulle 

myrområder. Turbinpunkt 1 og 3 berører heller ikke myr direkte, men adkomstveiene går 

igjennom verdifull myr.  

 

Departementet har etter en helhetsvurdering funnet at utbygger må finne en alternativ 

plassering av turbin 1. Adkomstveien til denne turbinen skjærer gjennom verdifulle 

myrområder som det i konsesjonen er forutsatt skal hensyntas, og trekker utbyggings-

området vesentlig lenger mot vest en det som lå til grunn for konsesjonen. Denne turbinen er 

også plassert på ett av de to punktene Fylkesmannen mener bør unngås av hensyn til hubro.  

 

I forbindelse med at turbinpunkt 1 tas bort, mener departementet at det må vurderes en 

alternativ adkomstvei til turbinpunkt 3 som i stor grad må unngå verdifull myr. Hensyn for og 

imot en slik løsning må beskrives i de reviderte planene, jf. konklusjonen under.  

 

Når det gjelder turbinpunkt 2 og 7 og en eventuell utvidelse av planområdet av hensyn til å 

fange opp sveipearealet til disse, viser departementet til Frøya kommunes 

dispensasjonsvedtak 49/16 punkt 2, der det heter at:  

 

"Området det dispenseres for begrenses til området det er gitt anleggskonsesjon til."  

 

En utvidelse av planområdet er ikke forenlig med kommunens dispensasjonsvedtak. 

Departementet viser til at detaljplan og MTA skal holdes  innenfor rammene i konsesjons-

vedtaket, og at utvidelsen ikke er i samsvar med konsesjonen. Med bakgrunn i gjeldende 

planstatus og konsesjon, finner departementet at turbinpunkt 2 og 7 må justeres slik at 

områder utenfor plangrensen ikke berøres 

 

4.4. Smølalirype 

Etter at klagesaken ble oversendt departementet, har Norges Miljøvernforbund uttrykt 

bekymring for vindkraftverkets betydning for forekomstene av smølalirype på Frøya. 

Forbundet peker på at smølalirypa er en underart av lirype, som bare forekommer på Hitra, 

Smøla, Frøya og omkringliggende øyer, og at bestanden av smølalirype er under press. 

Forbundet peker videre på at det er dokumentert kollisjoner mellom rype og vindturbiner på 

Smøla og Hitra.  

 

Departementet er kjent med at det er registrert tilfeller av rypedød som følge av kollisjoner 

med vindturbiner på Hitra og Smøla. På Smøla er det blant annet registrert flere tilfeller der 

rype kolliderer med selve turbintårnet. Dette har resultert i at det blant annet er gjort forsøk 

på å male den nederste delen av turbintårnet i kontrastfarge. Departementet finner at 

erfaringer fra forsøk med avbøtende tiltak på Smøla skal legges til grunn for oppfølging av 

Frøya vindkraftverk, jf. anleggskonsesjonen punkt 7 og prinsippet i naturmangfoldloven om 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. På denne bakgrunn fastsettes følgende 

tilleggsvilkår for godkjenning av MTA-planen:  
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Med det formål å redusere mulig skader for bestanden av smølalirype, kan NVE i 

driftsperioden pålegge ytterligere avbøtende tiltak, slik som maling av turbiner med 

kontrastfarge.  

 

Departementet viser for øvrig til at det i medhold av anleggskonsesjonen punkt 7 kan 

pålegges tiltakshaver å undersøke virkninger for naturmangfold i driftsperioden.  

 

4.5. Infralyd  

Steinar Rabben anfører at de fleste av Frøyas innbyggere vil rammes av infralyd (under 20 

Hz) fra vindkraftverket og at dette ikke er kommunisert tidligere. Departementet konstaterer 

at infralyd er kommentert og vurdert i NVEs vedtak av 28. mars 2019. Det er per i dag ikke 

spesifikke krav knyttet til infrastøy i gjeldende retningslinjer for støy. Departementet kan ikke 

se at det foreligger nye opplysninger som ikke allerede er vurdert i saken.  
  
 
5. Konklusjon 

NVEs vedtak om godkjenning av detaljplan og MTA for Frøya vindkraftverk av 28. mars 2019 

stadfestes med de endringene som følger av punktene 4.3 og 4.4 ovenfor. Endringene må 

framlegges i reviderte planer, som godkjennes av NVE. Anleggsarbeid som ikke berører 

endringene kan gjennomføres som planlagt.  

 

Departementets vedtak i klagesaken kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, 

første punktum.  

 

 

Med hilsen 
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Adresseliste 

 

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Pb 1150 Sentrum 5811 BERGEN 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag    

Norges Miljøvernforbund Postboks 593 5806 BERGEN 

Steinar Petter Rabben    
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Kommunestyret 

 

INVESTERINGSPROSJEKT GJETØY BRU 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

Det vises til saksutredningen angående valg av løsning for tilknytning av Gjetøya til 

resten av vegnettet på Mausund. 

 

Kommunestyret vedtar at alternativet med igjenfylling av sundet (alternativ 2) 

gjennomføres, da dette alternativet er det rimeligste både når det gjelder investering og 

fremtidig vedlikehold/drift. Det forutsettes at det legges kulvert gjennom fyllinga med 

tilstrekkelig kapasitet for å sikre gjennomstrømming i sundet. 

 

Tiltaket dekkes over budsjettposten avsatt til Gjetøy bru. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Rapport m/kostnadsoverslag fra Rambøll datert 06.05.2018 

2. Notat vedr. høring om ny bru eller igjenfylling av sundet. 

3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 

4. Høringsuttalelse fra Kystverket 

5. Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune 

6. Høringsuttalelse fra Statens Vegvesen 

7. Høringsuttalelse fra miljøkonsulenten i Frøya kommune 

8. Høringsuttalelse fra oppsittere på Gjetøya.  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Gjetøy bru ble bygget i 1983 og rehabilitert i 2017 til en kostnad på ca. 660.000 inkl. mva. 

Ved den siste rehabiliteringen viste det sag at brua var mer skadet enn først antatt og det var 

nødvendig å etterregne brua for kapasitet. Denne viste at brua burde skiltes for 3,5 tonn 

totalvekt og 1,5 tonn aksellast. En slik nedskalering av brua gir store utfordringer for de som 

bor på Gjetøya når det gjelder både frakt av varer og ikke minst renovasjonsordningen. 

 

Hovedutvalg for drift ble i møte 18.06.19 orientert om følgende: 

 
Protokoll tilførsel: 



 

Hovedutvalg for drift er orientert om valg av kulvertløsning ved Gjetøy bru og anbefaler kommunestyret å 

vedta Rådmannens innstilling i saken. 

 

 

Vurdering: 

 

Med bakgrunn i den nye skiltingen er det selvsagt behov for å oppgradere brua, slik at også 

større kjøretøy kan passere brua. Det er da to alternative løsninger som er vist til i rapport fra 

Rambøll. 

 

Alternativ 1: Oppgradere brua til 30 tonn totalvekt (dvs. 10 tonn akseltrykk) 

Alternativ 2: Igjenfylling av sundet med utlegging av kulvert for gjennomstrømming. 

 

Det ble foretatt et nytt kostnadsestimat for de to alternativene i mai 2018. Dette viser en 

kostnad ekskl. mva opp mot 1,8 mill for oppgradering til 30 tonn totalvekt og 0,6 mill for 

igjenfylling. I tillegg kommer byggherrekostnader, samt usikkerhet i prosjektbudsjett.  

 

Kommunens prosjektleder har ut fra kostnadsoverslagene fra 2018 og fra erfaring med utført 

arbeid på brua i 2017 foretatt en grovkalkyle(2019) på kr. 2.300.000 for alternativ 1 og        

kr. 1.600.000 for alternativ 2. Begge kostnadsoverslagene er inklusive byggherrekostnader, 

uforutsette utgifter (10%), men er ekskl. mva. 

 

Når det gjelder alternativ 2 igjenfylling så vil denne løsningen medføre utfordringer når det 

gjelder gjennomstrømming i sundet. Det må her legges kulvert for å få til gjennomstrømming, 

dette gjelder ikke minst for å unngå at flyteavfall samler seg opp på hver side av fyllinga. 

Med bakgrunn i de to alternativene ble det sendt ut høringsbrev til regionale myndigheter, 

samt oppsitterne på Gjetøya, slik at de kunne gi sin uttalelse, da særlig med tanke på 

alternativet med igjenfylling. 

Både de regionale myndigheter og private oppsittere har ingen merknader til alternativ 2, men 

med en klar forutsetning av det legges tilstrekkelig stor kulvert i fyllinga slik at 

gjennomstrømming sikres. Tilbakemeldingen fra oppsitterne er at de foretrekker igjenfylling i 

stedet for oppgradering/ny bru. 

 

Fordelen med alternativ 2 er at en slik løsning vil ha langt mindre vedlikeholdskostnader enn 

en ny bru vil medføre. Ut fra kostnadsoverslaget er den også langt rimeligere enn ny bru og 

med utgangspunkt i lavere investeringskostnad og fremtidige vedlikeholdskostnader så tilrår 

rådmannen at alternativ 2 velges som løsning for kryssing av sundet.  

 

Uansett hvilken løsning som velges vil selvsagt de investeringer som ble foretatt i 2017 være 

av liten eller ingen verdi. Det er imidlertid viktig for beboere på Gjetøya at de får en løsning 

som ikke setter begrensninger når det gjelder varetransport og annen trafikk over brua, men at 

den gis en bæreevne lik resten av det fylkeskommunale og kommunale vegnettet på Mausund. 

 

I budsjettet for 2019 er det bevilget kr. 2.3 mill som vil dekke utgiftene til igjenfylling. 
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l. SAMMENDRAG

Gjetøy bru ligger på Mausund i Frøya kommune, og knytter øyene Geitøya og Helvetet sammen.
Det ble konstatert at brua hadde fått sprekker/avskalling ved opplegget på en av landkarene, og
begge hovedbjelkene hadde langsgående sprekker i side- og underkant.

Det ble utarbeidet kostnadsoverslag for tre ulike alternative utbedringer:
Rehabilitere brua for 12 tonn totalvekt

Oppgradere brua til 30 tonn totalvekt (dvs. 10 tonn akseltrykk)

Igjenfylling av sundet med utlegging av rør
Etter en anbudskonkurranse ble det valgt å forsøka å rehabilitere brua til opprinnelig kapasitet.
Underveis viste det seg at betong og armering var mer skadet enn først antatt, og det var
nødvendig å etterregne brua for kapasitet. Denne viste at brua burde skiltes for 3, 5 tonn
totalvekt, og 1, 5 tonn aksellast.

Frøya kommune ønsker et oppdatert overslag over kostnader for alternativene med å oppgradere
brua (evt. å fylle igjen sundet).

2. INNLEDNING

Gjetøy bru er bygget i 1983 iht. tegningerfra Frøya kommune («Bru Gjetøy-Helvete»).

05. 11. 2015 ble det utført en Enkel inspeksjon av firmaet Safe Control. Inspeksjonsrapporten

påpekte flere skader som burde utbedres raskt. Rambøll har inspisert brua 18. 04. 2016 sammen
med representant frå kommunen.

Rambølls rapport «B-RAP-001 Gjetøybma» oppsummerer skadene som er avdekket og hvilke

utbedringsmetoder som kan benyttes. Videre peker den på at skadene som er avdekket

sannsynligvis kommer av en overbelastning.
Brua er i sin tid beregnet for en last på 4+8 tonn (12 tonn totalt), som tilsvarer en mellomstor
brøytetraktor. Dette er de samme lastene som i dag legges til grunn for prosjektering av gang -
og sykkelbroer.

Brua ble rehabilitert i 2017. Det viste seg at brua var mer skadet enn først antatt, og det var

nødvendig å etterregne brua for kapasitet. Denne viste at brua burde skiltes for 3, 5 tonn

totalvekt, og 1, 5 tonn aksellast.

ES
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3. OPPGRADERE BROA TIL 30 TONN TOTALVEKT

Oppgradering av bma til 30 tonn totalvekt (i praksis 10 tonn akseltrykk) medfører at bruspennet
må skiftes ut. Vi foreslår at brudekket erstattes med prefabrikkerte PLA-betongelement. Det vil
da bare være nødvendig å holde brua stengt i en kortere periode (i motsetning til bygging med
plasstøpt betong).

Hovedoperasjonene blir da:

Riving av gammelt brospenn (f. eks. saging og frakt på lekter)
Tilpassing av opplegg på landkar
Innheising av PLA-elementer (f. eks. levert på lekter)
Fuging av elementer og montasje av kantelement og rekkverk

Det forutsettes at landkarene kan gjenbrukes (etterregnes i detaljprosjektering).

Anslår min. 2 ukers stenging ifm. riving og montasje.

Brudekket kan legges med ca. 2 % lengdefall frå vest mot øst slik at man unngår drenshull i
brodekket. Da må vegen og rekkverket på vestsiden justeres noe de første meterene.
Legges brua flatt som i dag, må man meisle en oppleggshylle på landkaret og bore inn nye
armeringsjern. Det er lite ønskelig siden det blir vanskelig å få kontinuerlig armering under
opplegget for bruplata.

Fjørringsbredde

Det er selvfølgelig mulig å erstatte det gamle brospennet med ett nytt plasstøpt brodekke. En
platebru med dette spennet har normalt sett en tykkelse på ca. 700-750 mm, og en
betongbjelkebro vil få litt brodere bjelker og økt dekketykkelse ift. dagens tverrsnitt for å
tilfredsstille nye krav til betongoverdekkning. Byggetiden for en plasstøpt bro er normalt sett
vesentlig lengre enn en elementbro.

Ved tilbudsinnhenting for rehabiliteringen av brua i 2017 ble det også innhentet alternativ pris for
oppgradering av brua. Frisene spriket svært (732. 000 - 1.800.000, - eks. mva. ), og det var tatt
forbehold som ikke var innenfor byggherrens kontroll.

Ramboll
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4. GJENFYLLING AV SUNDET

Igjenfylling av sundet er en forholdsvis enkelt operasjon, men det kan ha uønskede effekter ut
over at det blir stengt for båttrafikk. Selv om det legges ned store betongrør i fyllingen, må det
forventes at strømningsforholdene endres.

Hovedoperasjonene blir da:
Riving av gammelt brospenn (f. eks. saging deponering i sundet dersom miljøetaten
godkjenner tiltaket - armering må skilles ut og deponeres)
Igjenfylling med sprengstein

Reetablering av rekkverk i fylling
Utlegging av vegfylling og asfaltdekke

Anslår min. 2 ukers stenging ifm. riving, legging og fylling.

Rørkostnaden er høy for dette alternativet, og det bør vurderes om det er tilstrekkelig å bare fylle

igjen sundet.

5. KOSTNADER

Entrep rise kost for de ulike alternativene er (eks. mva. ):

Alt. Oppgradering 0, 8-1,8 mill (priser innhentet i forrige tilbudsrunde)
Alt. Igjenfylling 0, 6 mill (hvorav ca. 0, 2 mill utgjør kostnad for rør i fyllingen)

I tillegg må det legges inn byggherrekostnader, samt usikkerhet i et prosjektbudsjett.

Det gjøres oppmerksom på at det er forholdsvis stor usikkerhet forbundet med
transportkostnadene til byggeplass, men frakt med båt evt. lekter anses som naturlig for de

største konstruksjonselementene.

Rambell



HØRINGSSAK NY Gjetøy bru

Bakgrunn i saken:

Gjetøy bru som ligger på Mausund (Frøya) knytter sammen øyene Gjetøya og Helvetet har blitt
reparert i 2017. Ved reparasjon av Gjetøy bru i 2017 ble det gjennomført en ny klassfisering av brua

med resultatet at brua må nedklassifiseres til 3, 5 tonn totalvekt og 1, 5 ton aksellast.

Dermed dekker brua ikke mer behovet for sikkerhet, forsyning og transport som trengs i dag.

l oppdrag frå Frøya Kommune ble det utarbeidet 2 alternative løsninger:

l. Oppgradering av brua / brudekke (til 30 tonn totalvekt - i praksis 10 tonn akseltrykk)
2. Gjenfylling av sundet (med utlegging av rør for gjennomstrømning)

Oppgave:

Frøya Kommune ønsker primært å fylle inn sundet. Men før Frøya Kommune setter i gang
planlegging av tiltaket ønsker vi å få innspill og tilbakemeldinger på begge 2 alternativer.

Dette for å kunne bedre kartlegge fordeler og ulemper med alternativene.

Frist for svar settes med 3 uker, start rett etter påske til og med:

Tirsdag, 14. Mai 2019

Detaljert beskrivelse av alternativer:

Alternative l: Oppgradering av brua (til 30 tonn totalvekt - i praksis 10 tonn akseltrykk)

Dette innebærer:

- Riving av gammelt brospenn

- Tilpassing av opplegg på landkar

- Ny brospenn (f. eks. m/ PLA-elementer eller plass-støpt betong)
- Fuging av elementer og montasje av kantelement og rekkverk

Teknisk sett bedre løsning i forhold til alternative 2.
Eksisterende infrastruktur beholdes.

Vedlikeholdskostnader forholdsvis høyt i forhold å ha tilsyn med brua.

Alternative 2: Gjenfylling av sundet (med utlegging av rør for gjennomstrømning)

Dette innebærer:

- Riving av gammelt brospenn (f. eks. saging og deponering i sundet dersom miljøetaten godkjenner
tiltaket - armering må skilles ut og deponeres)

- Igjenfylling med sprengstein og rør
- Reetablering av rekkverk i fylling

- Utlegging av vegfylling og asfaltdekke

- Forutsetter at miljøetaten godkjenner at deler av bruen kan brukes til gjenfylling.

Det er en forholdsvis enkelt operasjon.
Vedlikeholdskostnader lavere enn i alternative l.

Evt. høyere miljøkonsekvenserenn alternative l.



Fylkesmannen i Trøndelag
Troondelagen fylhkenålma

Frøya kommune
Postboks 152

7261 SISTRANDA

Vår dato:

08. 05. 2019

Deres dato:

25. 04.2019

Vår ref:

2019/5750

Deres ref:

19/1077

Saksbehandler, innvalgstelefon

Thomas Møller, 74 16 81 26

Høringsuttalelse i sak om rehabilitering av Gjetøy bru eller gjenfylling av
sundet - Geitøya og Helvetet på Mausund - Frøya kommune

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen
på Fylkesmannens ulike fagområder:

Klima og miljø

Saken er noe mangelfullt opplyst i forhold til en prioritering mellom de to aktuelle løsningene for
utbedring som er skissert. Det sies lite om hvilke verdier som vil bli berørt og hvilke konsekvenser de
to ulike løsningene vil medføre for miljøverdiene i området. Fylkesmannen som miljø- og
klimamyndighet kan likevel gi noen vurderinger/råd som Frøya kommune kan ta med i den videre
planleggingen:

Sundet mellom øyene Geitøya og Helvetet er en del av en lokalitet registrert som en større
kamskjellforekomst med A-verdi. Dvs. det er sannsynlig at det er store naturmangfoldverdier

som vil bli berørt av de nødvendige utbedringene av bruløsningen. Det er viktig at det gis en
faglig vurdering av hvilke verdier som vil bli berørt og hva konsekvensene ved valg av de to
alternativene vil være.

Ut over hensynet til naturmangfold kan vi ikke se at det er andre av verdiene i 100-metersbettet

langs sjøen som vil bli vesentlig berørt. Dvs. at hensynet til naturmangfold bør tillegges stor vekt
vedvalgav løsning.

Uansett valg av løsning vil tiltakene medføre en viss grad av utfylling i sjø, og det vil være behov

for riving/utskifting av dagens bruspenn og landkar. Det medfølger lite informasjon om mengde
og hvilke typer masse det er snakk om i denne saken. Vi minner om at utfylling i sjø er

søknadspliktig etter forurensningsloven. Dersom det planlegges å utføre mudring, dumping eller
utfylling i sjø, skal det sendes søknad med nødvendige opplysningertil
forurensningsmyndigheten. Ved avgjørelse av søknaden legges det vekt på

forurensningsmessige ulemper ved tiltak sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket

for øvrig vil medføre. Behovet for tillatelse til utfylling skal vurderes etter forurensningsloven § 8
tredje ledd. Ved fare for forurensning, for eksempel ved utfylling der sedimentene på

E-postadresse: Postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen. no Postboks 2600

Sikker melding: 7734 Steinkjer
www. fvlkesmannen. no/meldinE

Besøksadresse:

Strandveien 38, Steinkjer
Prinsensgt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.fvlkesmannen. no/tl

Org. nr. 974 764 350



Side: 2/2

utfyllingslokaliteten er forurenset eller ved utfylling med bruk av forurensede masser, kreves det

tillatelse etter forurensningsloven §11.

Som en del av den videre planleggingen må det også tas med en løsning for hvor masser til ei
eventuell utfylling skal hentes frå, og hvor rivningsmassene skal deponeres.

Vi deltar gjerne i en videre dialog om valg av løsning for utbedring av bruforbindelsen mellom de to
øyene.

Fylkesmannen har ut i frå sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til saken.

Med hilsen

Alf Petter Tenfjord(e. f.)
seksjonsleder
Kommunal- ogjustisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Thomas Møller

seniorrådgiver
Kommunal- ogjustisavdelingen

Saksbehandlere:

Kommunal og justis: Thomas Møller-74 16 81 26
Klima og miljø: Terje Domaas -73 19 92 22
Landbruk: Anne Berit Lein - 74 16 8209

Samfunnssikkerhet: Ingrid Wedø - 74 16 81 76
Oppvekst og velferd: Margareth Halle -74 16 83 79
Helse og omsorg: Ann Marit Kristiansen -74 16 82 14

Kopi til:
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER



KYSTVER KET
Midt-Norge

Frøya kommune
Postboks 152
7261 SISTRANDA

Deres ref.: Vårref.:
2019/1817-3

Arkiv nr.: Saksbehandlar:
Børre Tennfjord

Dato:
08. 05. 2019

Høring - Rehabilitering eller igjenfylling av/ved Gjetøy bru - Frøya kommune -
Trøndelag fylke.

Kystverket har blitt bedt om å avgi en forhåndsuttalelse i tilknytning til alternative kryssinger
mellom Helvete og Gjetøya i Frøya kommune.

l dag er situasjonen løst med en eksisterende og trafikkert bro der man opererer med
akselbegrensning på 1, 5 tonn. Behovet for utbedring er stort og man har som mål å
oppgradere kryssingen med en ny bru med bærelagsevne 10 tonns aksellast eller é gjenfylle
sundet med en kulvertløsning for gjennomstrømning.

Kommunens primære ønske er å gjenfylle sundet og etablere dette sammen med en kulvert
for gjennomstrømning.

Kystverket har ingen avgjørende merknader for tiltaket, men forutsetter at man tar høyde for
eventuelle privatrettstige forhold som f.eks. tilknytte støer og utfar, samt allmenne forhold
som gjennomseiling og bruksrelasjoner til sundet. Det blir også nødvendig å ta tilstrekkelig
høyde for fremtidig havnivåutvikling og værmessige påvirkninger.

Med hilsen

Børre Tennfjord
sjefingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER

Region Kystverket Midt-Norge
Sentral postadresse: Kystverket

Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Telefon: +47 07847 Internett:

E-post:

For besøksadresse se www.kystverket. no Bankgiro: 76940506766 Org.nr.:

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

www.kystverket. no
post@ kystverket, no

NO 874 783 242



^JLJ Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Plan

FRØYA KOMMUNE

Postboks 152

7261 SISTRANDA

Vår dato:

Deres dato:

26.04. 2019

16. 04. 2019

Vår referanse:

Deres referanse:

201936596-2

19/1077

Vår saksbehandler:

Tore Forbord

Fylkeskommunens uttalelse - Rehabilitering/gjenfylling i
forbindelse med Gjetøy bru v/Mausund i Frøya kommune

Vi viser til deres oversendelse av 16. 04. 2019.

Gjetøya er avsatt til spredt fritidsbebyggelse, Gjetøyveien er en kommunal veg.
I fig oversendelsen skal det dersom en velger å fylle igjen sundet, etableres en kulvert
for å sikre gjennomstrømning.

Trøndelag fylkeskommune har ingen avgjørende merknader. Vi forutsetter at det tas
høyde for havnivåstigning og stormflo (høyde på veg/nødvendig dimensjon på kulvert).

Når det gjelder sikkerhet (brurekkverk etc. ) viser vi til Statens vegvesen.

Med hilsen

Vigdis Espnes Landheim

Seksjonsleder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Tore Forbord

rådgiver

Kopimottakere:

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED

KYSTVERKET MIDT-NORGE

Postadresse; Fyikets hus
Postboks 2560

7735 Ster-lkjei-

Bankkonto;86037685300
IBAN: N084S60I7685300
BIC/SWIFT; DABA'>J022

Telefon: 74 1743 00

Epost: postmottak'c trondelagrv!l. e. no
Org. nr: 817 920 632



Statens vegvesen

Frøya kommune

Postboks 152

7261 SISTRANDA

Behandlende enhet:

Region midt

Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Marthe Fjellheim / 45205288 19/85188-2 19/1077 25. 04. 2019

Uttalelse - Rehabilitering evt. gjenfylling Gjetøy bru - Mausund - Frøya

kommune

Vi viser til oversendt sak til uttalelse, mottatt 24. 04. 201 9.

Frøya kommune vurderer rehabilitering, eventuelt gjenfylling, av Gjetøy bru på Mausundvær.

Gjenfylling vil si at sundet fylles igjen men at det legges ned en kulvert for å sikre
gjennomstrømming av vann. Brua ligger på kommunal veg, som slutter et par hundre meter
unna.

Statens vegvesen har ingen trafikkfaglige merknader til noen av alternativene.

Vegavdeling Trøndelag
Med hilsen

Jan-Kristian Jansen

Fung. seksjonssjef Marthe Fjellheim

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen hand s kre vne signaturer.

Postadresse

Statens vegvesen

Region midt

Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon; 22 07 30 00

firmapost-midt@vegvesen. no

Org. nr: 971032081

Kontoradresse

Prinsensgate 1

701 3 TRONDHEIM

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Regnskap

Postboks 702

9815 Vadsø



Notat

Til:

Kopi til:

Frå:

Saksnr.

19/1077

Anja Korsinek

Øyvor Helstad

Arkivkode

Q31
Sted
Si stranda

Dato

21. 05. 2019

GJETØY BRU 2019

Det er beskrevet to alternattiver for rehabilitering av Gjetøy bru; oppgradering av eksisterende
bru eller gjenfylling av sundet med etablering av kulvert.

I Naturbase ligger brua i et område med en større kamskjellforemomst, med svært viktig verdi.

Det antas at det alltid er bedre å holde sundet åpent, med en mest mulig naturlig vannføring.
Hvis imidlertid alternativ to velges, må det som et minimum sikres en god vannførmg gjennom
kulvert i fyllingen, og at det tas hensyn til flo og fjære.

Merknader utover dette har jeg ikke.



Frå: John Oddvar Johansen [johnj3@online.no]
Til: Postmottak [postmottak@fi-oya. kommune. no]
Kopi: johnj3@online.no [johnj3@online.no]
Sendt: 18. 05. 2019 16:42:04
Emne: Gjetøy bru, saksnummer: 19/1077
Vedlegg:

Har lest gjennom de to alternativene som er aktulle og er enig med kommunens standpunkt om å fylle igjen
sundet,da er man ferdig med det.
Men skulle riving av gammelt bruspenn (deportering)bli så dyrt at kommunen går for oppgradering av
eksisterende bru så er det fint for båtfolk som bruker sundet.

Hilsenjohn oddvar Johansen.
Sendt frå min iPad



Frøya Kommune

v/Anja Korsinek,

Postboks 152

7261 Sistranda.

VEDRØRENDE GJETØY BRU - SAKSNUMMER 19/1077

Vi viser til Deres brev av 16. 04. 19. - høring - rehabilitering evt. gjennfylling
ovennevnte bru.

Vi stiller oss positive til gjenfylling av sundet, med etablering av kulvert for

gjennomstrømming.

Dette er meget viktig , da det ellers kan bli oppsamlingsted for søppel.

Ser frem til en snarlig oppstart/ slik at vi får motta servicebiler som er

etterlengtet.

7284 Mausund 09.05. 2019.

Med vennlig hilsen

7?/)^1^-^C ^U^-^
Charlotte Aursøy /

b ^iÆ ficUi-^^
Gretha Aursøy

, </-r<;.«^i.-<--"i^ / .. '"Wl^

Odd Johan Johansen
-^Uc.
Thomas Aursøy

fcyL"'»Offil-^"



Frå: Bernhard H. Hilmarsen [bhh@tonmar.no]

Til: Anja Korsinek [Anja. Korsinek@froya.kommune. no]

Kopi:

Sendt: 13. 05.2019 17:33:47

Emne: Gjetøy bru

Vedlegg:

Hei,

Med henvisning til brev av 16. april 2019, ref 19/1077 har jeg følgende innspill:

Etter å ha vurdert de to forslagene til bruløsning mellom Geitøya og Hestøya (ikke Helvete

som det står i brevet), viljeg støtte en gjenfylling men med åpninger i fyllingen slik at

tidevannet kan strømme fritt gjennom. Det er viktig at bunnen av rør/kasser blir så lave at

vannet kan strømme gjennom også på laveste lavvann.

Denne løsningen vil være mest fleksibel mht «ubegrenset» akseltrykk og minimalt med

vedlikehald. Det tas som forutsetning av bredde mellom rekkverkene tillater at store kjøretøy

kan kjøre over.

Mvh,

Bernhard Hilmarsen

Få Outlook for iOS



Frå: Hugo Estenstad [hugo.estenstad@lilleborg.no]
Til: Anja Korsinek [Anja.Korsinek@froya.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 13.05.2019 16:47:04
Emne: Sak. 10/1077
Vedlegg:

Hei.

Jeg velger alt. 2. Gjenfylling.

Med vennlig hilsen
Li l teborg
Fiskeri & havbruk

Hugo Estenstad
91535675
NOTICE: Please immediately e-mail back to sender ifyou are not the intended recipient. Thereafter delete the e-
mail along with any attachments without making copies. The sender reserves all rights ofprivilege,
confidentiality and copyright.
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