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Saknr: 128/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

03.09.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2059 

Sak nr: 

128/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

128/19 Formannskapet 03.09.2019 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.08.19 OG 26.08.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 19.08.19 og 26.08.19 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

 



Saknr: 129/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

03.09.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2076 

Sak nr: 

129/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

129/19 Formannskapet 03.09.2019 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Avgjørelse i sak om sakskostnadskrav - omgjøring av kommunalt stansingsvedtak - Frøya vindkraftverk 

Notat vedrørende befaring innenfor Frøya vindpark sitt utbyggingsområde 22.08.19 

 

 



Saknr: 130/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

03.09.2019 

Arkivsaksnr: 

19/372 

Sak nr: 

130/19 

Saksbehandler: 

Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 

Q21 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

130/19 Formannskapet 03.09.2019 

 

GANG- OG SYKKELVEG - RÅDHUSGATA - ØVERGÅRDEN -FINANSIERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til forprosjekt for utbygging av fortau/utvidelse av kjøreveg langs Mellomveien og Ørndalsveien 

på strekningen fra Rådhusgata til Øvergården. 

 

Forprosjektet godkjennes som fremlagt og det igangsettes detaljprosjektering og arbeidet utlyses på 

anbud. Det godkjennes en kostnadsramme på kr. 3.980.000,- inkl. mva som finansieres på følgende måte. 

 

Opptatt lån prosjektnr. 551498 – Infrastruktur sentrumsområde : kr. 2.034.400,- 

Opptatt lån prosjektnr. 551522 – Hallaren næringsområde  : kr.    583.200,- 

Opptatt lån prosjektnr. 551499 – Opparbeidelse av næringsareal : kr.    566.400,- 

Momskompensasjon       : kr.    796.000,- 

TOTALT        : kr. 3.980.000,- 

 

 

 

Vedlegg:   

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har egengodkjent reguleringsplan for bygging av fortau langs kommunal veg fra Mellomveien 

til Øvergården. Videre er det gitt dispensasjon for bygging av fortau langs Mellomveien fra kryss med 

Rådhusgata frem til kryss med Ørndalsveien. 

 

 

Vurdering: 

 

Den strekningen hvor det er planlagt bygging av fortau har stor trafikk av gående både når det gjelder adkomst 

til storhallen, Øvergården og boliger. Dagens veg er smal og man må i dag gå i vegbanen. I tillegg ligger vegen 

svært nær kommunehuset, samt at det er utkjøring fra parkeringsplassen øst for kommunehuset direkte inn til 

Ørndalsvegen. 

 

Det er utarbeidet forprosjekt for anlegget, hvor bl.a. utkjøring fra parkeringsplassen foran kommunehuset 

stenges, slik at det kun blir en utkjøring fra parkeringsplassene ved kommunehuset. Dette vil gi en langt sikrere 

trafikkavvikling og vi unngår konflikt mellom gående og kjørende ved at utkjøringen mot Ørndalsveien 

stenges. 

 

På hele strekningen anlegges veglys. Forprosjektet viser en totalkostnad på  

kr. 3.980.000,- inkl. mva.. I budsjettet for sentrumsutvikling er restbeløpet på kr. 2.543.000,- inkl. mva, slik at 

de resterende beløpet må dekkes ved ompostering av andre investeringsmidler. Rådmannen viser her til at det i 

budsjettet er et restbeløp på kr. 729.000,- for utredning av næringsareal på Hallaren og dette prosjektet er ikke 
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videreført, slik at disse midlene kan benyttes til andre investeringsformål. Videre tilrår rådmannen at prosjektet 

fullfinansieres ved å ta kr. 708.000,- inkl. mva fra prosjektnr. 551499 – Opparbeidelse av næringsarealer som 

etter overføringen til vegprosjektet vil ha en saldo på kr. 4.639.000,- inkl. mva. 

 

Rådmannen tilrår følgende finansiering: 

 

Opptatt lån prosjektnr. 551498 – Infrastruktur sentrumsområde : kr. 2.034.400,- 

Opptatt lån prosjektnr. 551522 – Hallaren næringsområde  : kr.    583.200,- 

Opptatt lån prosjektnr. 551499 – Opparbeidelse av næringsareal : kr.    566.400,- 

Momskompensasjon       : kr.    796.000,- 

TOTALT        : kr. 3.980.000,- 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Ny saldo på de konto som blir belastet: 

 

Prosjektnr. 551498 – Infrastruktur sentrumsområde  : kr. 0,- 

Prosjektnr. 551522 – Hallaren næringsområde  : kr. 0,- 

Prosjektnr. 551499 – Opparbeidelse av næringsareal  : kr. 4.639.000,- 

 



Saknr: 131/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

03.09.2019 

Arkivsaksnr: 

19/704 

Sak nr: 

131/19 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

P24 &52 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

46/19 Formannskapet 19.03.2019 

131/19 Formannskapet 03.09.2019 

 

SALG AV TUVNESKAI  

 

 

Forslag til vedtak 

 

 Frøya kommune selger Tuvnes kai inkl vei – eiendommen gnr 12 bnr 15 – til SalMar for en sum av 

140.000 kr 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2019 sak 46/19 

 

Vedtak: 

1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå forhandlinger med SalMar om salg av Eiendom 

gnr 12 brnr 15. 

2. Formannskapet tilråder at rådmannen innleder dialog med Fiskarlaget og fiskere i området 

3. Utfall av diskusjon med Fiskarlaget/ fiskere samt forslag til avtale forelegges Formannskapet for 

endelig godkjenning 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 19.03.19: 

 

Følgende omforente forslag til endring i pkt.1 i vedtak ble fremmet:  

 

1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå forhandlinger med SalMar om salg av Eiendom gnr 12  

    brnr 15. 

 

Enstemmig. 

 

Rådmanns forslag til pkt.1: 

 

1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå forhandlinger med SalMar om leie av Tuvnes kai 

 

Falt enstemmig. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I formannskapets møte 19.03.2019 – sak 46/19 – ble følgende vedtak fattet: 

 

1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå forhandlinger med SalMar om salg av eiendom 

gnr 12 bnr 15 

2. Formannskapet tilråder at rådmannen innleder dialog med Fiskarlaget og fiskere i området 
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3. Utfall av diskusjon med Fiskarlaget/ fiskere samt forslag til avtale forelegges Formannskapet for 

endelig godkjenning 

 

 

Frøya kommune fikk en forespørsel fra SalMar om leie av Tuvnes kai. SalMar har allerede stor virksomhet i 

området. De har også ervervet eiendommen til tidligere Tuvnes Mek Verksted og ønsker tilgang til landbase i 

tilknytning til Tuvnes kai. Formannskapet var tydelige på at de ønsket å selge eiendommen.  

 

 

 

 

 

 

Oversiktsbilde: 

 

 
 

SalMar ønsker å sette i stand kaien, legge ut en flytebrygge, bygge eller sette opp brakker, slik at det kan 

benyttes som landbase for en av deres lokaliteter. 

 

Oversiktsbilde Tuvnes kai: 
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Eiendommen, GBNR 12/15 eies av Frøya kommune. Den er på totalt 2.947 kvm, inkl vei. Kommunen har satt i 

gang en prosess knyttet til kommunale veier. Deler av eiendommen, som kartskisse viser, er kommunal vei. 

Den blir da privatisert. 

 

 
 

I forhandlingene med SalMar, har vi fått aksept for at de erverver eiendommen i stedet for å leie. 

 

Rådmannen har vært i kontakt med Fiskarlaget v/ Trond Iversen.  Fiskarlaget bekrefter at de ikke har noen 

interresse av Tuvnes kai. Tidligere har en fisker benyttet Tuvnes kai for sin virksomhet. Dette har opphørt. 

 

I vurdering av pris, har rådmannen hatt en dialog med Salmar. SalMar har gjennomført lignende erverv 

tidligere og har et sammenligningsgrunnlag. Kommunen er midt i en prossess med Kystverket og erverv av 

flere fiskerihavner. Dette har også ligget til grunn for vurdering av pris. På grunnlag av dette, foreslår 

rådmannen en salgsum på 140.000 kr. 

 

 

Vurdering: 

 

SalMar har stor virksomhet i området Valen/ Tuvneset, og mangel på areal for landbaser er ei ufordring. 

SalMar har tidligere hatt dialog med kommunen og Kystverket om etablering av kai i området samt utmudring 

av lei for bedre adkomst til Tuvnes-bukta. 

 

Rådmannen foreslår at kommunen selger Tuvnes kai inkl vei – eiendommen gnr 12 bnr 15 – til SalMar for en 

sum av 140.000 kr. 

 



Saknr: 132/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

03.09.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2061 

Sak nr: 

132/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

132/19 Formannskapet 03.09.2019 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

Evnt. Oppfølging av sak 127/19 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

03.09.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2063 

Sak nr: 
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Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

133/19 Formannskapet 03.09.2019 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

1. Befaring Frøya ungdomskole 
2. Oppfølging av protokolltilførsel:  

 
 

3. Orientering, oppfølging av regnskapspresentasjon fra siste møte. 
4. Orientering/status bobiltømming etter 4 mndr. drift 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2059    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.08.19 OG 26.08.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 19.08.19 og 26.08.19 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

 

 























































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2076    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Avgjørelse i sak om sakskostnadskrav - omgjøring av kommunalt stansingsvedtak - Frøya 

vindkraftverk 

Notat vedrørende befaring innenfor Frøya vindpark sitt utbyggingsområde 22.08.19 

 

 

 

 

 



       
       
E-postadresse: 
fmtlpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.fylkesmannen.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  27.8.2019  2019/8118 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  21.06.2019  13133487/3 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Henrik Øvrebø, 73 19 91 88 
  
 
 
  

Advokatfirmaet Thommessen AS 
Ved advokat Jens Naas-Bibow 
Pb 1484 Vika 
0116 OSLO 
 
 

  

Avgjørelse i sak om sakskostnadskrav - omgjøring av kommunalt 
stansingsvedtak - Frøya vindkraftverk 

Fylkesmannen har behandlet krav om sakskostnader i klagesak. Kommunens vedtak om å pålegge stans 
av anleggsarbeider for vindkraftverk, ble opphevet etter klagebehandling. Fylkesmannen har kommet til at 
kravet om sakskostnader avvises fordi det er innkommet for sent.  
 
Kort som saken 
Etter klagebehandling, opphevet Fylkesmannen den 10.5.2019 vedtak av Frøya kommune, som gikk 
ut på å pålegge stans av anleggsarbeider for Frøya vindkraftverk. Pålegget ble vedtatt overfor 
tiltakshaver Trønderenergi. Dato for kommunens vedtak er 15.4.2019.  
 
Klagernes advokat, Jens Naas-Bibow, advokatfirmaet Thommesen AS, har i brev av 21.6.2019, krevet 
dekket sakskostnader i klagesaken. Kravet er på kr. 693 000,- (eks. mva.). Det er krevet kostnader for 
advokatarbeid i 150 timer. 
 
Det er innsendt merknader til kravet fra kommunen, ved advokat Hallgrim Fagervold, i brev datert 
7.8.2019. Det anføres prinsipalt at kravet er for sent framsatt, subsidiært at kravet må avkortes. 
 
 
Fylkesmannen bemerker 
 
Rettsgrunnlag 
Forvaltningsloven (fvl.) § 36 regulerer sakskostnader i klagesaker. Spørsmål om en part skal få 
innvilget et krav om sakskostnader, avgjøres av klageinstansen, dvs. her Fylkesmannen, jfr. § 36 3. 
ledd. Vilkårene for å få krav dekket følger av § 36 1. ledd, som lyder: 
 
”Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har 
vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold 
utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.” 
 
Regelen gir klager et rettskrav på dekning av vesentlige og nødvendige sakskostnader ved endring av 
enkeltvedtak til gunst for vedkommende. Utover det som følger av nødvendighetskriteriet, er det 
ikke hjemmel for skjønnsmessig nedkorting av kravet. Om utgiftene har vært nødvendige, beror på 
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grunnlaget for endringen av vedtaket, og sakens vanskelighetsgrad. Vurderingen skal ta 
utgangspunkt i partenes subjektive oppfatning, ikke om utgiftene mer objektivt sett har vært 
nødvendige for å endre vedtaket. 
 
Krav om sakskostnader må være framsatt innen senest 3 uker etter at melding om det nye, dvs. det 
endrede, vedtaket kom fram til vedkommende, jfr. § 36 3. ledd. Reglene om avbrytelse av fristen og 
mulighet for å få fristforlengelse, jfr. fvl. § 29 4. ledd samt §§ 30-32, gjelder tilsvarende.  
 
Partene skal gjøres kjent med retten til å kreve dekning av sakskostnader, med mindre det er 
usannsynlig at de har hatt vesentlige sakskostnader eller det må antas at han eller hans fullmektig 
kjenner retten, jfr. § 36 4. ledd. 
 
Det er det offentlige som skal dekke kostnadene, såfremt kravet innvilges. Klageinstansen er 
primært ansvarlig. Men det kan fastsettes at underinstansen skal ha ansvaret hvis det er der feilen 
har skjedd, og det vil normalt bli gjort. Dette følger av fvl. § 36 3. ledd. 
 
Vurdering 
Fylkesmannen har vurdert om kravet om sakskostnader er fremmet innen 3-ukers fristen.  
 
Fylkesmannens vedtak i klagesaken ble truffet 10.5.2019. Det ble oversendt partene samme dag. 
Kravet om sakskostnader er fremmet den 21.6.2019. Kravet er med andre ord fremsatt 6 uker etter 
at vedtaket ble gjort kjent for klageparten. Det vil si at tre ukers fristen for å fremme kravet, jfr. fvl. § 
36 3. ledd, var utløpt. 
 
Etter dette er utgangspunktet at kravet er for sent fremsatt. 
 
Det er på nærmere betingelser anledning til å behandle kravet selv om fristen er oversittet, jfr. fvl. §§ 
29 og 31 jfr. § 36 4. ledd. Det er anført at de nevnte betingelsene for å behandle kravet er oppfylt. 
Fylkesmannen har sett nærmere på dette.  
 
Det følger av fvl. § 31 at: 
 

«Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt 
a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med 
klage etterpå, eller 
b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.  
Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring 

av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.» 
 

Det er i brevet av 21.6.2019 anført at Trønderenergi ikke kan lastes for å ha oversittet fristen, eller 
ikke har drøyd med å klage (dvs. kreve sakskostnader) etterpå, jfr. § 31 1. ledd a). Subsidiært anføres 
at det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å prøve klagen, jfr. § 31 1. ledd b).  
 
Klager begrunner anførslene med at det ble ventet med å sende inn kostnadskravet i påvente av 
departementets avgjørelse av anmodninger som ble fremsatt i saken om omgjøring av 
fylkesmannens vedtak i klagesaken. Anmodningen om omgjøring ble fremsatt av kommunen og av 
folkeaksjonen Nei til vindkraft på Frøya i brev av hhv. 14. og 15.5. Den 6.6.2019 forelå avgjørelse fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet om ikke å omgjøre Fylkesmannens vedtak.  
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Det påpekes at saken ikke var avgjort før KMD’s avgjørelse forelå, og at denne avgjørelsen ville ha 
hatt betydning for retten til å få sakskostnader dekket. Videre at det påløp ytterligere kostnader i og 
med omgjøringssaken som inngår i det totale kravet om sakskostnader. Endelig hevdes det at 
kommunens behandling av saken har vært klanderverdig. 
 
Hovedregelen er at fristen for å fremme kostnadskrav er 3 uker.  
 
Regelen i fvl. § 31 1. ledd gir forvaltningen på visse vilkår adgang til å innvilge sakskostnader selv om 
kravet er fremmet for sent.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det forhold at det ble fremmet en omgjøringsanmodning innebærer at 
Trønderenergi ikke kan lastes for å ha ventet ut over fristen på 3 uker med å fremme kravet om 
dekning av sakskostnader, jfr. fvl. § 31 1. ledd a). Det går fram av brevet av 21.6.2019 at de har vært 
klar over at fristen er oversittet. Det må være deres ansvar å påse at fristen overholdes. Kravet 
kunne slik vi vurderer saken uten problemer ha vært fremmet i tide. Det bemerkes her at 
Trønderenergi bistås av advokatfirmaet Thommesen og at det dermed stilles et krav til kunnskaper 
om regelverket og etterlevelse av dette.  
 
Det blir videre et spørsmål om de momentene som det er vist til i forannevnte brev, utgjør særlige 
grunner som gjør at det er rimelig at kravet blir behandlet selv om fristen er utløpt, jfr. § 31 1. ledd 
b).  
 
Begjæringen om omgjøring av fylkesmannens vedtak og KMD’s behandling av 
omgjøringsbegjæringen, var en annen sak enn klagesaken. I relasjon til retten til sakskostnader etter 
fvl. § 36, må disse sakene holdes atskilt. Klagesaken i relasjon til fvl. § 36 anses endelig avgjort ved 
fylkesmannens vedtak som klageinstans.  
 
Utfallet av behandlingen av spørsmålet om omgjøring i departementet ville ikke fått betydning for 
Trønderenergis krav på sakskostnader, ettersom også midlertidig endring av kommunens vedtak til 
gunst for klager, gir rett på kostnadsdekning, jfr. fvl. § 36. Det vises til tolkningsuttalelse av 2.9.2003 
(ref 2003/05695) fra Justisdepartementets lovavdeling. 
 
Slik fvl. § 36 forstås og praktiseres er kostnader som påløper etter vedtaket i klageinstansen, ikke 
nødvendige for endringen, og det innvilges ikke dekning for disse. Fylkesmannen finner derfor ikke 
at anmodningene om omgjøring overfor KMD er en særlig grunn for fristforlengelse. 
 
Fylkesmannen ser at det i klagevedtaket burde vært gjort uttrykkelig oppmerksom på fristen for krav 
om sakskostnader. God forvaltningsskikk tilsier dette. Det anses imidlertid ikke som et ubetinget 
krav, når partene har advokater. Se fvl. § 36 4. ledd. Her har uansett Trønderenergi vært kjent med 
fristen. 
 
Det er i brevet fra Trønderenergi også anført at kommunen har handlet klanderverdig. Dette er 
bestridt av kommunens advokat. Det bemerkes til dette at Fylkesmannen eller Departementet i sine 
avgjørelser ikke har uttrykt at kommunen har handlet klanderverdig. Fylkesmannen går for øvrig 
ikke nærmere inn på dette i denne sammenheng. 
 
Etter dette kan ikke Fylkesmannen se at det har kommet fram særlige grunner som gjør det rimelig 
at kravet blir behandlet, jfr. § 31 1. ledd b). 
 
 



  Side: 4/4 

 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av vurderinger ovenfor har Fylkesmannen kommet til at kravet om sakskostnader i 
klagesaken som gjelder klage på kommunens vedtak om stans av anleggsarbeider i forbindelse med 
Frøya vindkraftverk, er fremmet for sent i forhold til fristen, jfr. fvl. § 36 4. ledd.  
 
Fylkesmannen har ikke funnet at det foreligger en tilstrekkelig begrunnelse for at kravet likevel skal 
behandles, jfr. fvl. § 31 1. ledd og krevet om dekning av sakskostnader avvises. 
 
Det treffes slikt: 
 

Vedtak 
 
Krav om sakskostnader fremsatt i brev av 21.6.2019, avvises. 
 
Hjemmel er fvl. § 36 3. ledd. 
 
Dette vedtaket kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jfr. fvl. § 28, jfr. § 2 3. 
ledd. Klagefrist er 3 uker, jfr. fvl. § 29. Klage skal fremmes for Fylkesmannen, jfr. fvl. § 32. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kjetil Ollestad (e.f.) 
leder av juridisk seksjon 

  
 
Henrik Øvrebø 
seniorrådgiver 

Kommunal- og justisavdelingen  Kommunal- og justisavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

 
 



Notat vedrørende befaring innenfor Frøya vindpark sitt 

utbyggingsområde. 
Dato: 22.08.19 

V / Anne Haug, Trøndelag fylkeskommune 

Deltagere på befaringen: Knut Harald Stomsvik, Ingvild Sjøbakk og Anne Haug 

 

Bakgrunn 
 

Den 20.08.19 fikk Trøndelag fylkeskommune oversendt et brev fra Riksantikvaren 

vedrørende en funnmelding innenfor Frøya vindpark sitt anleggsområde. Brevet var stilet 

til Riksantikvaren, Trøndelag Fylkeskommune og Frøya kommune. Avsender er Ola Vie i 

Frøya nei til Vindkraft og brevet er datert 19.08.19. Vedlagt brevet var det et foto av 

flintavslag hvor flere av dem er tydelig slått av mennesker. Det var ikke nærmere 

beskrevet hvor i terrenget funnene var gjort, men det ble gitt opplysninger om at de var 

knyttet til veien som er under etablering i området. 

Funnmeldingen var av en slik karakter at vi ønsket å sjekke ut dette nærmere. Dette er 

helt vanlig prosedyre når vi får melding om mulige funn etter at anleggsarbeidet har 

startet. Dette er hjemlet i kulturminnelovens §8.2 som sier følgende: 

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet 

kulturminne på en måte som nevnt i § 3 første ledd, skal melding etter første ledd 

sendes med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre 

kulturminnet. Vedkommende myndighet avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker 

fra det tidspunkt melding er kommet fram til vedkommende myndighet – om arbeidet 

kan fortsette og vilkårene for det. 

Tiltakshaver har alltid aktsomhet og meldeplikt hvis det dukker opp funn underveis i 

arbeidet. Ettersom denne funnmeldingen kom fra en privatperson tok vi kontakt med 

tiltakshaver Trønderenergi kraft AS ved Ragnhild Remmen Bull den 21.08.19 hvor det ble 

avtalt befaring den 22.08.19. 

 

Tidligere registreringer 
 

Planområdet har tidligere vært gjenstand for arkeologiske registreringer (kml § 9) både i 

2005 og 2014. I 2005 var området betydelig større enn det konsesjonsgitte området og 

saken ble da behandlet som en PBL sak. I 2005 ble det funnet en rekke 

steinalderloklaiteter og vi viser til arkeologisk rapport ved Hans Marius Johansen fra 2005 

for detaljer (rapport vedlagt). Innenfor det konsesjonsgitte området det er registrert en 

mindre steinalderlokalitet ved Thomasnesvatnet (id 95270) som skal være tilfredstillende 

ivaretatt jf plassering av vindturbiner og anleggsvei.  

 



 

Konsesjonsgitt planområde markert med blått 

 

Registreringene i 2005 og 2012 ble gjennomført ved visuelle registrering og 

prøvestikking. 

Prøvestikking er en svært vanlig metode for å lete etter steinalderboplasser og går ut på 

å grave små prøvehull i terrenget på ca. 40 x 40 cm på leting etter spor etter tilhold i 

steinalder. De vanligste funnene som påvises er flintavslag men også andre typer funn 

som kulturlag, strukturer, ildsteder mm kan påvises. 

I store planområder velger man ut særskilte prognoseområder basert på høyde over 

havet, landskap og topografi. Metoden er effektiv da man kan dekke store områder, men 

har også sine svakheter ved at man kan lett kan «bomme» med noen få cm i forhold til 

om man gjør funn eller ikke. Dette gjør at man aldri vil finne alt innenfor for et område. 

Derfor minner man alltid om aktsomhet og meldeplikten hvis man skulle finne noe under 

arbeidets gang som kan være et automatisk fredet kulturminne. Det er også på det rene 

at steinalderlokaliteter særlig fra pionerfasen (eldre steinalder) kan være svært små i 

utstrekning og vanskelig å finne. 

 

Våre observasjoner 
 

Befaringen ble gjennomført den 22.08.19. 

Det ble ved befaringen observert flintavslag i oppkastede masser langs den veien som nå 

er under opparbeiding. Funnene er gjort mellom 30 og 40 moh. Området ligger i 

Nessadalen ca. 300 meter fra hovedveien. Funnene kan dateres til eldre steinalder og er 

ca. 10.000 år gamle, jf en typologisk datering av funnene og strandlinjekurven for 

området. Det ble gjort funn i 4 jorddunger på østsiden av veien og i to områder på 

vestsiden. Etter opplysninger fra en anleggsarbeider på stedet er jordmassene skjøvet til 



side og hører således til stedet. Den veien som er under bygging avviker noe fra den 

opprinnelige veitraseen, men ligger likefult innenfor konsesjonsområdet. 

 

 

Konsesjonsgitt område markert med blått. Lilla farge er plassering for vei og vindturbin (2012). 

Rød markering er funnområder. 

Det ble stukket med jordbor flere steder både på østsiden og vestsiden av veien for å 

finne løsmasser, men det var mye berg i området og myr som ligger rett på berg. Dette 

stemmer også godt overens med tidligere rapport fra området.  Det ble tatt 3 prøvestikk 

øst i området tett ved veien der vi kunne finne løsmasser. Det ble ikke gjort funn i 

prøvestikkene. 

Det ble observert et mørkere lag med små kullbiter rett under torva i enkelte områder, 

men dette er tolket som spor etter lyngbrann eller avsviing og ikke kulturlag slik 

funnmeldingen antyder. Kulturlag fra eldre steinalder på boplasser som ligger eksponert i 

landskapet er svært vanskelig å finne grunnet dårlig bevaringsforhold.  

Foreløpig konklusjon. 
 

Det lot seg ikke gjøre ved vår befaring og registrering å finne urørte områder 

med funn og vår foreløpige konklusjon er at 3 (mulig 2 av dem hører sammen) 

små steinalderlokaliteter har blitt berørt og må ansees som helt eller delvis 

fjernet / tapt som følge av den veien som er under opparbeiding.  Vi fikk opplyst 

at veien ikke skal utvides utover den bredden som nå foreligger, men at den skal bygges 

opp ca 1 meter. Det kan imidlertid ligge urørte masser under de jorddungene som er 

oppkastet og disse bør sjekkes hvis de blir berørt. Vi må ha mer detaljert informasjon om 

dette fra tiltakshaver før vi gir vår endelige vurdering og konklusjon mht videre arbeid. 



På bakgrunn av våre observasjoner og registrering på nåværende tidspunkt ser vi ingen 

grunn til å stoppe arbeidene, men det bør ikke gjøres noe mer i dette området før vi har 

fått innhentet informasjon om hva som skal skje videre her. Det er Riksantikvaren som 

avgjør hva som skal skje med funn som gjøres etter anleggsstart (se avsnitt under) 

 

 

 

 

Detaljkart som viser funnområde og veien som nå er under opparbeiding(rødt). Runde markeringer 

er hvor vi antar lokalitetene ha vært. 

 



 

Befaring langs veitraseen (foto tatt mot sør) 

 

 

Område med funn i oppkastede masser (foto tatt mot nord). 



 

 

Flintavslag i observert i grusen. 

 

Pilspiss i flint – Tangespiss / Fosna pil 



 

Flintavslag 

 

Videre saksgang. 
 

Når det gjelder konsesjonssaker gjelder noen særregler. 

Disse finnes på vedlagte lenke: 

https://www.riksantikvaren.no/Ansvarsomraader/Arealplanlegging/Energi-og-vassdrag/Registrering-

av-arkeologiske-kulturminner-i-vindkraftsaker 

Kortversjonen er at det er Riksantikvaren som skal ta stilling til om og i hvilken grad arbeidene kan 

fortsette. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: Q21  

Arkivsaksnr.: 19/372    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

 

GANG- OG SYKKELVEG - RÅDHUSGATA - ØVERGÅRDEN -FINANSIERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

Det vises til forprosjekt for utbygging av fortau/utvidelse av kjøreveg langs Mellomveien og 

Ørndalsveien på strekningen fra Rådhusgata til Øvergården. 

 

Forprosjektet godkjennes som fremlagt og det igangsettes detaljprosjektering og arbeidet 

utlyses på anbud. Det godkjennes en kostnadsramme på kr. 3.980.000,- inkl. mva som 

finansieres på følgende måte. 

 

Opptatt lån prosjektnr. 551498 – Infrastruktur sentrumsområde : kr. 2.034.400,- 

Opptatt lån prosjektnr. 551522 – Hallaren næringsområde  : kr.    583.200,- 

Opptatt lån prosjektnr. 551499 – Opparbeidelse av næringsareal : kr.    566.400,- 

Momskompensasjon       : kr.    796.000,- 

TOTALT        : kr. 3.980.000,- 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har egengodkjent reguleringsplan for bygging av fortau langs kommunal veg 

fra Mellomveien til Øvergården. Videre er det gitt dispensasjon for bygging av fortau langs 

Mellomveien fra kryss med Rådhusgata frem til kryss med Ørndalsveien. 

 

 

Vurdering: 

 

Den strekningen hvor det er planlagt bygging av fortau har stor trafikk av gående både når det 

gjelder adkomst til storhallen, Øvergården og boliger. Dagens veg er smal og man må i dag gå i 

vegbanen. I tillegg ligger vegen svært nær kommunehuset, samt at det er utkjøring fra 

parkeringsplassen øst for kommunehuset direkte inn til Ørndalsvegen. 



 

Det er utarbeidet forprosjekt for anlegget, hvor bl.a. utkjøring fra parkeringsplassen foran 

kommunehuset stenges, slik at det kun blir en utkjøring fra parkeringsplassene ved 

kommunehuset. Dette vil gi en langt sikrere trafikkavvikling og vi unngår konflikt mellom 

gående og kjørende ved at utkjøringen mot Ørndalsveien stenges. 

 

På hele strekningen anlegges veglys. Forprosjektet viser en totalkostnad på  

kr. 3.980.000,- inkl. mva.. I budsjettet for sentrumsutvikling er restbeløpet på kr. 2.543.000,- 

inkl. mva, slik at de resterende beløpet må dekkes ved ompostering av andre 

investeringsmidler. Rådmannen viser her til at det i budsjettet er et restbeløp på kr. 729.000,- 

for utredning av næringsareal på Hallaren og dette prosjektet er ikke videreført, slik at disse 

midlene kan benyttes til andre investeringsformål. Videre tilrår rådmannen at prosjektet 

fullfinansieres ved å ta kr. 708.000,- inkl. mva fra prosjektnr. 551499 – Opparbeidelse av 

næringsarealer som etter overføringen til vegprosjektet vil ha en saldo på kr. 4.639.000,- inkl. 

mva. 

 

Rådmannen tilrår følgende finansiering: 

 

Opptatt lån prosjektnr. 551498 – Infrastruktur sentrumsområde : kr. 2.034.400,- 

Opptatt lån prosjektnr. 551522 – Hallaren næringsområde  : kr.    583.200,- 

Opptatt lån prosjektnr. 551499 – Opparbeidelse av næringsareal : kr.    566.400,- 

Momskompensasjon       : kr.    796.000,- 

TOTALT        : kr. 3.980.000,- 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Ny saldo på de konto som blir belastet: 

 

Prosjektnr. 551498 – Infrastruktur sentrumsområde  : kr. 0,- 

Prosjektnr. 551522 – Hallaren næringsområde  : kr. 0,- 

Prosjektnr. 551499 – Opparbeidelse av næringsareal  : kr. 4.639.000,- 

 

 

 

 



























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: P24 &52  

Arkivsaksnr.: 19/704    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

 

SALG AV TUVNES KAI  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune selger Tuvnes kai inkl vei – eiendommen gnr 12 bnr 15 – til SalMar 

for en sum av 140.000 kr 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I formannskapets møte 19.03.2019 – sak 46/19 – ble følgende vedtak fattet: 

 

1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå forhandlinger med SalMar om 

salg av eiendom gnr 12 bnr 15 

2. Formannskapet tilråder at rådmannen innleder dialog med Fiskarlaget og fiskere i 

området 

3. Utfall av diskusjon med Fiskarlaget/ fiskere samt forslag til avtale forelegges 

Formannskapet for endelig godkjenning 

 

 

Frøya kommune fikk en forespørsel fra SalMar om leie av Tuvnes kai. SalMar har allerede 

stor virksomhet i området. De har også ervervet eiendommen til tidligere Tuvnes Mek 

Verksted og ønsker tilgang til landbase i tilknytning til Tuvnes kai. Formannskapet var 

tydelige på at de ønsket å selge eiendommen.  

 

 

 

 

 

 

Oversiktsbilde: 

 



 
 

SalMar ønsker å sette i stand kaien, legge ut en flytebrygge, bygge eller sette opp brakker, slik 

at det kan benyttes som landbase for en av deres lokaliteter. 

 

Oversiktsbilde Tuvnes kai: 

 

 
 

Eiendommen, GBNR 12/15 eies av Frøya kommune. Den er på totalt 2.947 kvm, inkl vei. 

Kommunen har satt i gang en prosess knyttet til kommunale veier. Deler av eiendommen, som 

kartskisse viser, er kommunal vei. Den blir da privatisert. 

 



 
 

I forhandlingene med SalMar, har vi fått aksept for at de erverver eiendommen i stedet for å 

leie. 

 

Rådmannen har vært i kontakt med Fiskarlaget v/ Trond Iversen.  Fiskarlaget bekrefter at de 

ikke har noen interresse av Tuvnes kai. Tidligere har en fisker benyttet Tuvnes kai for sin 

virksomhet. Dette har opphørt. 

 

I vurdering av pris, har rådmannen hatt en dialog med Salmar. SalMar har gjennomført 

lignende erverv tidligere og har et sammenligningsgrunnlag. Kommunen er midt i en prossess 

med Kystverket og erverv av flere fiskerihavner. Dette har også ligget til grunn for vurdering 

av pris. På grunnlag av dette, foreslår rådmannen en salgsum på 140.000 kr. 

 

 

Vurdering: 

 

SalMar har stor virksomhet i området Valen/ Tuvneset, og mangel på areal for landbaser er ei 

ufordring. SalMar har tidligere hatt dialog med kommunen og Kystverket om etablering av 

kai i området samt utmudring av lei for bedre adkomst til Tuvnes-bukta. 

 

Rådmannen foreslår at kommunen selger Tuvnes kai inkl vei – eiendommen gnr 12 bnr 15 – 

til SalMar for en sum av 140.000 kr. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2061    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 
Evnt. Oppfølging av sak 127/19 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2063    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 
1. Befaring Frøya ungdomskole 
2. Oppfølging av protokolltilførsel:  

 
 

3. Orientering, oppfølging av regnskapspresentasjon fra siste møte. 
4. Orientering/status bobiltømming etter 4 mndr. drift 
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