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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

66/16 Kommunestyret 26.05.2016 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.04.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 28.04.16 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 28.04.16 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

67/16 Kommunestyret 26.05.2016 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll Representantskapet Konsek 25.04.16 

Protokoll Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS 10.05.16 
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68/16 Kommunestyret 26.05.2016 

 

ÅRSMELDING 2015  

 

Behandling i Formannskapet den 24.05.2016 sak 67/16 

 

Vedtak: 

 

Kortversjonen av kommunens årsmelding tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 

 

Kortversjonen av kommunens årsmelding tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

1. Årsmelding 2015 - kortversjon 

 

Saksopplysninger:   

 

Kortversjonen av årsmeldingen 2015 sendes ut til alle husstander i Frøya kommune. 

Foruksområder for 2015 er «Livsglede for eldre» og valget. 

 

 



Saknr: 69/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

26.05.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1525 

Sak nr: 

69/16 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

210 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

65/16 Formannskapet 24.05.2016 
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GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP  

 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 

 

Årsberetning og regnskap for 2015 godkjennes som framlagt 

 

Merforbruket på kr 2.374.527,59 for 2015 dekkes inn ved bruk av dispensasjonsfondet.  

Utgående balanse for balansefondet er i henhold til budsjettet på kr 7.279.057,04 for 2016. Etter at 

merforbruket fra regnskapsåret 2015 er dekket inn vil utgående balanse på dispensasjonsfondet være 

(7.279.057,04 – 2,374.527,59) kr 4.904.529,45. 

 

Mindreforbruket på investeringer kr 16 176 408,98 avsettes til investeringsfond. 

 

I forbindelse av inndekning av underskudd fra driftsregnskapet 2015 og disponering av overskudd fra 

investeringsregnskapet 2015 gjøres følgende budsjettmessige endringer: 

 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr. 2.374.527,59 

D 15300.9000.880 Dekning av underskudd Kr. 2.374.527,29 

        

K 09300.9000.880 Disp.av mindre forbruk invest.regnskapet Kr. 16.176.408,98 

D 05480.9000.880 Avs. til investeringsfond Kr. 16.176.408,98 

 

 

Behandling i Formannskapet den 24.05.2016 sak 65/16 

 

Vedtak: 

 

Årsberetning og regnskap for 2015 godkjennes som framlagt 

 

Merforbruket på kr 2.374.527,59 for 2015 dekkes inn ved bruk av dispensasjonsfondet.  

Utgående balanse for balansefondet er i henhold til budsjettet på kr 7.279.057,04 for 2016. Etter at 

merforbruket fra regnskapsåret 2015 er dekket inn vil utgående balanse på dispensasjonsfondet være 

(7.279.057,04 – 2,374.527,59) kr 4.904.529,45. 

 

Mindreforbruket på investeringer kr 16 176 408,98 avsettes til investeringsfond. 

 

I forbindelse av inndekning av underskudd fra driftsregnskapet 2015 og disponering av overskudd fra 

investeringsregnskapet 2015 gjøres følgende budsjettmessige endringer: 

 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr. 2.374.527,59 
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D 15300.9000.880 Dekning av underskudd Kr. 2.374.527,29 

        

K 09300.9000.880 Disp.av mindre forbruk invest.regnskapet Kr. 16.176.408,98 

D 05480.9000.880 Avs. til investeringsfond Kr. 16.176.408,98 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

Årsregnskapet 2015 

Årsberetningen 2015 

Revisjonsberetningen 2015 

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2015 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Årsregnskapet for 2015 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består 

årsregnskapet av regnskapsskjema 1A + 1B, 2A + 2B og obligatoriske noter. I den grad det er mulig å 

framskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette. 

Det kommunale regnskap består av både investerings og driftsregnskap. Regnskapet viser kr. 

113.382.346,16 til investeringer i anleggsmidler og kr. 247.157.731,74 til fordeling drift. 

Investeringsregnskapet legges fram med et mindreforbruk på kr. 16.146.408,98 og driftsregnskapet med et 

merforbruk på kr. 2.374.527,59 

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. 

Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar 

kommer frem i årsberetnings punkt.2. 

Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av økonomisjef og rådmann. 

Denne er sammen med årsregnskapet oversendt revisor til behandling. De samme dokumenter med tillegg av 

revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 18.05.2015 

Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og kommunestyret for 

endelig godkjenning. 

 

Vurdering: 

 

Da regnskap og årsberetning for 2015 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god 

kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling p. 

31.12.2015, legges dette fram til behandling. 
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70/16 Kommunestyret 26.05.2016 

 

VEDR. REVISJONSANMERKNINGER TIL FRØYA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Kontrollutvalget tar saken til etterretning og sender den til kommunestyret med følgende innstilling:  

 

1. Kommunestyret ber rådmannen legge fram tiltak for å styrke økonomifunksjonen.  

2. Kommunestyret ber rådmannen om en oversikt over iverksatte og planlagte tiltak innen 

30.9.2016.  

 

 

 

Vedlegg: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2015  

Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2014 - Frøya kommune  

Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap for 2013  

Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2012 - Føya kommune  

Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2011 - Føya kommune -endelig.  

 

 

Saksopplysninger:   

 
Kontrollutvalget skal i kraft av funksjonen som kommunestyrets kontroll- og tilsynsorgan 

uttale seg om kommunens årsregnskap. Dette gjør utvalget på bakgrunn av 

revisjonsberetningen. De siste fem årene har revisjonen påpekt forhold som har vært av en 

slik alvorlighetsgrad at den har avlagt revisjonsberetning med forbehold om ett eller flere av 

følgende:  

 

- For seint avlagt årsoppgjør  

- Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap 
  

- Manglende dokumentasjon av balanseposter  

- Manglende årsberetning. 

- Manglende årsmelding  

 

Når revisjonen påpeker forhold i årsregnskapet som medfører at det tas forbehold i 

revisjonsberetningen skal kontrollutvalget påse at disse blir fulgt opp, jf. forskrift om kontrollutvalg 

§ 8. Kontrollutvalget har over flere år kommentert de feil og mangler som revisjonen har påpekt uten 

at situasjonen har endret seg i vesentlig grad.  

Frøya kommune har hatt ulike utfordringer i økonomiarbeidet de siste årene, deriblant høy turnover i 
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stillingen som økonomisjef. Stillingen har i tillegg vært ubesatt i lengre perioder. Frøya kommune er 

imidlertid avhengig av å ha en robust økonomifunksjon med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til 

å håndtere perioder med ubesatte stillinger. Sekretariatet er av den oppfatning at kommunestyret bør 

be rådmannen om å legge fram tiltak som kan styrke økonomifunksjonen på kort og litt lengre sikt.  

 

 

Vurdering: 

 

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget anbefaler 

kommunestyret om å be rådmannen legge fram en liste med tiltak for gjøre økonomifunksjonen mindre 

sårbar.  
 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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INNDEKNING AV PREMIEAVVIK FOR 2015  

 

Formannskapets innstilling kommunestyret: 

 
Premieavvik fra 2015 foreslås avsette til disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige endringer: 
 

K 10907.1101.171 Premieavvik KLP Kr. 4.367.594,00 

K 10997.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 222.747,00 

D 10908.1101.171 Premieavvik SPK Kr. 297.609,00 

D 10998.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 15.178,000 

D 15400.1101.171 Avsetninger til disposisjonsfond Kr. 4.227.554,00 
 

 

Behandling i Formannskapet den 24.05.2016 sak 66/16 

 

Vedtak: 

 

Premieavvik fra 2015 foreslås avsette til disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige endringer: 
 

K 10907.1101.171 Premieavvik KLP Kr. 4.367.594,00 

K 10997.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 222.747,00 

D 10908.1101.171 Premieavvik SPK Kr. 297.609,00 

D 10998.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 15.178,000 

D 15400.1101.171 Avsetninger til disposisjonsfond Kr. 4.227.554,00 
 

Enstemmig. 

 

Saksopplysninger:   

Regnskapet for 2015 er avsluttet med utgiftsført netto premieavvik på kr. 4.227.554,00 Dette 
fremkommer ut fra følgende forhold: 
 

D 239550003 Premieavvik KLP Kr. 4.367.594,00 

D 239640003 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 222.747,00 

K 219550004 Premieavvik SPK Kr. 297.609,00 

K 219640004 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 15.178,000 

    Netto avvik Kr. 4.227.554,00 
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KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Økonomisk kvartalsrapport 1. kvartal 2016 tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

1. Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Økonomisk kvartalsrapport vedlegges til orientering. 
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BUDSJETTJUSTERING FOR 2016  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar å senke budsjettert inntekt hos virksomheten Kultur og Næring med totalt 

kr 1.243.900. I tillegg flyttes kr 891.537 fra Kultur og Nærings underliggende enhet, Frøya Kultur og 

kompetansesenter til Teknisk avdeling. 

Nedskrivningen av inntekten dekkes inn ved fra virksomheten Funksjonshemmede som får 

nedjustert sitt budsjett med kr 1.243.900 

 

 

Behandling i Formannskapet den 24.05.2016 sak 68/16 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar å senke budsjettert inntekt hos virksomheten Kultur og Næring med totalt kr 

1.243.900. I tillegg flyttes kr 891.537 fra Kultur og Nærings underliggende enhet, Frøya Kultur og 

kompetansesenter til Teknisk avdeling. 

Nedskrivningen av inntekten dekkes inn ved fra virksomheten Funksjonshemmede som får 

nedjustert sitt budsjett med kr 1.243.900 

Enstemmig. 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med årsregnskapet for 2015, ble det hos virksomheten Kultur og Næring identifisert en 

del poster i regnskapet som medførte et merforbruk for 2015. Disse budsjettpostene er videreført for 

2016, og Rådmannen vil med dette rette opp budsjettpostene som vil være med å bidra til et 

merforbruk for 2016. Endringene fremkommer slik: 
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Kultur og Næring 

4100 Kultur 

Art Navn Opprinnelig budsjett Nytt budsjett 

4100.16007.383 Skolepenger - 200 000 0 

4100.16205.381 Leieinntekt instrumenter - 156 500 0 

4100.16290.380 Billettinntekter - 254 400 - 200 000 

4100.16504.381 Andre avgiftspliktige inntekter - 250 000 - 100 000 

  Sum - 560 900 -   

 

4200 Kultur og kompetansesenter 

4200.10570.386 Lønn Renhold 476 537 0 

4200.11800.386 Elektrisk Kraft 350 000 0 

4200.11850.386 Forsikringer bygg og anlegg 65 000 0 

  Sum utgifter 891 537   

4200.17500.386 Refusjon fra andre kommuner - 433 000 0 

4200.17715.386 Sponsorinntekter - 250 000 0 

  Sum inntekter - 683 000   

 

Nedskrivning av inntekter på 4100 Kultur: kr 560 900 

Nedskrivning av inntekter på 4200 Kultur og Kompetansesenter: kr 683 000 

Nedskrivning fra Kultur og Næring totalt: kr 1 243 900 

Flytter budsjettposter fra Kultur og kompetansesenter til Teknisk avdeling for å dekke inn 

felleskostnader fra fylkeskommunen kr 891 537 

5100. Teknisk avdeling 

5100.13300 Til fylkeskommunen 0 891 537 

 

3500. Funksjonshemmede 

Art Navn Oppr. Budsjett Nytt budsjett Differanse 

3502.10100 Lønn fast ansatte 5 818 248 5 518 248 300 000 

3503.10100 Lønn fast ansatte 6 581 915 6 181 915 400 000 

3503.10900 Pensjonstilskudd KLP 1 563 301 1 263 301 300 000 

3504.10100 Lønn fast ansatte 1 927 671 1 683 771 243 900 

  Sum     1 243 900 

 

Vurdering: 

Nedskrivning av lønnskostnader på 3 underliggende enheter til Virksomheten Funksjonshemmede.  

Denne virksomheten hadde 5,7 millioner i mindreforbruk i 2015, og hadde i 1.kvartal 2016 et 

mindreforbruk kr 1 144 078 pr 20.04.16, og skulle klare å greie denne nedskrivningen uten at det 

påvirker tjenesteproduksjonen. 
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EIERSKAPSMELDING FOR FRØYA KOMMUNE 2016  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Eierskapsmeldingen for Frøya Kommune 2016 godkjennes som fremlagt. 

 

Eierandelene som står i regnskapets balanse og som ikke er med i eierskapsmeldingen vil Rådmannen 

fremme en egen sak på for å rette opp. 

  

 

 

Behandling i Formannskapet den 24.05.2016 sak 63/16 

 

Vedtak: 

Eierskapsmeldingen for Frøya Kommune 2016 godkjennes som fremlagt. 

 

Eierandelene som står i regnskapets balanse og som ikke er med i eierskapsmeldingen vil Rådmannen fremme 

en egen sak på for å rette opp. 

  

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

Eierskapsmeldingen for Frøya Kommune 2016 

 

Saksopplysninger:   

 

Rådmannen har revidert Eierskapsmeldingen for Frøya Kommune. I gjennomgangen har det kommet frem at 

en del eierandeler ikke lenger er aktiv, da selskapene er avviklet, solgt eller konkurs.  

Rådmannen vil legge frem en egen sak på dette, for å rette opp i kommunens balanse. Rådmannen treger litt tid 

på dette, da det må dokumenteres på en god måte før balansen i regnskapet kan rettes. Selskapene det gjelder 

er: 

- Destinasjon Trøndelagskysten 

- Fosenfly 

- Frøya Kystkultursenter 

- Ny Rv 714 AS 

- Suma Næringsutvikling AS 

- Stiftelsen Nord-Dyrøy Slipp 

 

I tillegg har Rådmannen lagt inn at for heleide AS som kommunen eier, så er formannskapet 

generalforsamlingen. 

 

Vurdering: 
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Eierforholdene som beskrives i Eierskapsmeldingen anbefales å opprettholdes. 
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SØNDRE FOSEN VANNOMRÅDE  

 

Formannskapets innstiiling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommunestyre godkjenner vedlagte Prosjektplan for Søndre Fosen vannområde 

2016-2020. 

2. Frøya kommunestyre vedtar å gå inn med egenandel på kr 42 789 i 2016 og kr 71 331 

hvert år i perioden 2017 - 2019 til sekretariatet for vannområdet, i tillegg til å bidra med 

egeninnsats jfr. budsjettforslaget. Egenandel for 2016 tas fra reserverte 

tilleggsbevilgninger, konto 14.901.1100.325. Egenandel for perioden 2017-2019 

innarbeides i økonomiplan. 

3. Frøya kommunestyre delegerer til rådmannen å oppnevne kontaktpersoner i kommunen 

som sekretariatet kan forholde seg til innen teknisk sektor. 
 

 

 

Behandling i Formannskapet den 24.05.2016 sak 61/16 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre godkjenner vedlagte Prosjektplan for Søndre Fosen vannområde 2016-2020. 

2. Frøya kommunestyre vedtar å gå inn med egenandel på kr 42 789 i 2016 og kr 71 331 hvert år i 

perioden 2017 - 2019 til sekretariatet for vannområdet, i tillegg til å bidra med egeninnsats jfr. 

budsjettforslaget. Egenandel for 2016 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger, konto 14.901.1100.325. 

Egenandel for perioden 2017-2019 innarbeides i økonomiplan. 

3. Frøya kommunestyre delegerer til rådmannen å oppnevne kontaktpersoner i kommunen som 

sekretariatet kan forholde seg til innen teknisk sektor. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

Prosjektplan - Interkommunalt samarbeid for vannområdearbeid 2016 - 2020 

Konstituering av Søndre fosen vannområde 

 

Saksopplysninger:   

 

Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) er et av EUs viktigste miljødirektiver, og er banebrytende for norsk 

vannforvaltning. Hovedmålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, både vassdrag, 

grunnvann og kystvann. Forvaltningen skal være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet på tvers av sektorer, 

systematisk, kunnskapsbasert, tilrettelagt for bred medvirkning og sette konkrete og målbare miljømål. 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) trådte i kraft 1.1.2007 og implementerer EUs 

vanndirektiv i norsk rett. 
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En helthetlig vannforvaltning forutsetter at vannet forvaltes der det renner – på tvers av kommunegrenser, 

fylkesgrenser og landegrenser. Vannregion Trøndelag er delt inn i flere vannområder. Grensene for 

vannområdene følger nedslagsfeltene for vann. Søndre Fosen er et slikt vannområde. Agdenes, Snillfjord, 

Hemne, Hitra og Frøya utgjør hoveddelen av arealet og vannmengden i vannområdet. Tilgrensende kommuner 

drenerer også til vassdrag innenfor vannområdet, men i begrenset grad. Samarbeid innad i vannområdet 

Søndre Fosen vil være viktig for en helhetlig forvaltning av vannet i vårt område. 

  

Vannforskriften krever at alt vann skal ha god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. Det skal utarbeides 

sektorovergripende regionale vannforvaltningsplaner som setter konkrete miljømål for alt vann. Regional plan 

for vannforvaltning i vannregion Trøndelag ble vedtatt i Nord- og Sør-Trøndelag Fylkesting i desember 2015. 

Planen omfatter alle sektorer med myndighet som berører vann. Regional vannforvaltningsplan setter 

ambisiøse miljømål for vannforekomstene i Søndre Fosen vannområde, og krever at berørte sektorer følger opp 

med miljøforbedrende tiltak i mange vannforekomster. Gjennomføringsfasen er fram til og med 2018, og 

miljømålet skal være oppnådd innen utgangen av planperioden i 2021. 

 

Som del av planen skal det framgå særskilte målsetninger og vurderinger for såkalte sterkt 

modifiserte vannforekomster (SMVF). SMVF er vannforekomster som er utsatt for fysiske endringer grunnet 

samfunnshensyn. Typiske eksempler på dette er kraftregulerte vassdrag, bekkelukninger i landbruksområder og 

havner. I vannforvaltningsplanen skal det framgå en oversikt over vannforekomster som er satt som SMVF, 

samt «skreddersydde» og konkre-tiserte miljømål for disse. For disse endres kravene i forhold til naturlige 

vannforekomster, og miljømålsetningen justeres i forhold til inngrepets samfunnsnytte. Kravet til vannkjemisk 

kvalitet er uforandret (minst god). 

  

Tiltaksanalysene til Søndre Fosen vannområde peker på  

- påvirkning av havbruk 

- spredte avløp 

- sperringer i vassdrag 

- avrenning fra landbruk  

som de fire viktigste påvirkningene på vann innen vannområdet. Av totalt 439 overflatevann-forekomster står 

225 i risiko for ikke å oppnå god økologisk tilstand innen 2021. 

 

Organisering av og medvirkning i vannområdet 

Vannområdet må sikre at prinsippet om medvirkning i vannforvaltningsarbeidet ivaretas. 

Vannområdet organiseres med vannområdeutvalg, arbeidsgruppe og lokal referansegruppe: 

 

- Vannområdeutvalget (VOU) består av en politisk representant fra hver av kommunene, samt en vara. 

Vannregionmyndigheten og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag deltar også. Medlemmer av lokal 

referansegruppe har møte / talerett. Politiske representanter til VOU ble oppnevnt i april 2016. Hver 

kommune bør sørge for videreføring av arbeidet i VOU, eventuelt ved å re-oppnevne en politisk 

representant til VOU der dette er nødvendig. Én av representantene i VOU utpekes til å delta i 

vannregionutvalget (VRU) for vannregion Trøndelag. Mandat for VOU deltakelse i VRU må 

diskuteres og vedtas i vannområdet. 

 

- Arbeidsgruppa konstitueres som prosjektgruppe. Administrativt ansatt representant fra hver kommune 

deltar. I tillegg kan det opprettes administrative temagrupper, f.eks. for landbruk og avløp. 

 

- Lokal referansegruppe har representanter fra godkjenningspliktige vannverk, oppdrettsnæring, 

kraftbransjen, øvrig næringsliv, lag og foreninger etc. i kommunene. 

Det bør også gjennomføres lokale møter for å informere om arbeidet. Berørte rettighetshavere og 

private og allmenne interesser skal få informasjon om og gis anledning til å delta i arbeidet med 

gjennomføringen av en helhetlig vannforvaltning etter vannforskriftens §§ 22 og 27, samt plan- og 

bygningsloven og miljøinformasjonsloven. 

 

Kommunenes/vannområdets oppgaver 

Kommunen er en viktig sektormyndighet i vannforvaltninga, med myndighet innenfor mange områder som er 

relevante for vannmiljøet. En stor del av arbeidet med den regionale vann-forvaltningsplanen har foregått i 

vannområder og kommuner. Kommunene leverte inn tiltaks-analyser som inngikk som sentrale data i den 
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regionale planen. Tiltaksanalysene inneholdt forslag til tiltak og miljømål i kommunenes vannforekomster. Vi 

er nå gått inn i gjennom-føringsfasen der tiltakene i den regionale vannforvaltningsplanen skal gjennomføres 

og miljømålene nås. 

 

Kommunene må i løpet av gjennomføringsfasen, etter en mer inngående vurdering av hvert enkelte tiltak, vedta 

å gjennomføre de tiltakene som har positiv kost/nytte-effekt. I følge regional vannforvaltningsplan skal 

kommunene i vannområdet gjennomføre tiltak som f.eks.: 

− Kartlegging og registrering av avløp i spredt bebyggelse 

− Tilsyn og kontroll med små avløpsanlegg 

− Utbedring av utilstrekkelige renseanlegg 

− Sørge for tilstrekkelig med kantvegetasjon langs vassdrag 

− Sørge for at rundballer lagres på forsvarlig måte 

− Følge opp gjødselplaner 

− Gjennomføre biotoptiltak for anadrom laksefisk 

− Overvåke vassdrag 

− Informasjonstiltak 

 

Prosjektleder 

Det vil bli engasjert en prosjektleder i 50 % stilling for hele vannområdet. Prosjektleder vil bli lokalisert i en av 

kommunene i vannområdet. Prosjektleders oppgaver er: 

 

 Sørge for å få i gang en fungerende prosjektgruppe for vannområdet, eventuelt temagrupper for ulike 

områder. 

 Innkalle til møter i vannområdet. 

 Utarbeide forslag til medlemmer av lokal referansegruppe i vannområdet, samt holde kontakt med 

disse. 

 Søke om driftsmidler, prosjektmidler og overvåkningsmidler der dette er relevant. 

 Holde faglig kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling i Sør-Trøndelag. 

 Ha nødvendig kontakt med øvrige sektormyndigheter i Vannregionutvalget. 

 Delta i arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag. 

 Benytte seg av faglige verktøy som brukes i vanndirektivsarbeidet, herunder Vann-nett og vannmiljø-

databasen. 

 Sørge for at nødvendig informasjon legges ut på vannportalen.no, i samarbeid med 

vannregionmyndigheten. 

 Administrere overvåkningsprosjekter i vannområdet. 

 Være pådriver for samarbeidsprosjekter i vannområdet, herunder prosjekter relevante 

for gjennomføring av regional vannforvaltningsplan 2016 – 2021. 

 

Finansiering og Budsjett 

Se vedlagte prosjektplan. 

 

Vurdering: 

Saken fremmes tilnærmet likelydende i de 5 berørte kommunene. 

 

Prosjektperioden er regnet fra sommeren 2016 til og med 2020. I en gjennomføringsfase bør ikke 

prosjektperioden være noe kortere. Agdenes og Snillfjord har allerede budsjettert å gå inn med midler for 2016 

til drift av vannområdet. I de øvrige kommunene må det vedtas å sette av midler til formålet. 

 

Egenandelen til hver enkelt kommune er regnet ut i fra «Agdenesmodellen». Modellen er kort forklart slik: 

 

Det blir tatt utgangspunkt i kommunenes inntektsgrunnlag, dvs. styresmaktenes overføring til kommunene, 

skatteinntekter og rammetlskudd pr. innbygger og kommunenes innbyggertall.  

Det blir beregnet en utjevningsfaktor som danner grunnlag for beregning av kommunens andel:  
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Utjevningsfaktor  = Kommunens frie inntekter pr. innbygger 

         Snitt frie inntekter pr. innbygger i regionen.  

 

Fordeling pr. kommune = Kostnader til fordeling * Utjevningsfaktor * Innbyggertall i kommune  

  Innbyggere i regionen. 

 

Modellen er tidligere brukt blant annet mht. fordeling av kostnader innenfor helsetjenestene her i regionen.  

 

Det er også regnet inn driftsmidler fra fylkeskommunen. Fylkesmannen har i noen år bevilget 

skjønnsmidler til drift av vannområder, i størrelsesorden 100 000 kr.  

 

For at vannområdet skal ha en trygg og langsiktig økonomi er det nødvendig at vannområdets driftsmidler kan 

dekkes uten å være avhengig av skjønnsmidler fra fylkesmannen. 

 

I tillegg til driftsmidlene kan vannområdet søke om midler fra flere ulike fond, bl.a. om midler til 

vannovervåkning hos fylkesmannen. Slike prosjektmidler er ikke tatt med i driftsbudsjettet. 

 

Under utgifter er det regnet med at prosjektleder får en stillingsprosent på 50 %. Dette er 

nødvendig dersom prosjektleder skal ha kapasitet til å jobbe med konkrete miljøprosjekter i 

kommunene. En mindre stillingsprosent kan begrense arbeidet til rent prosessuelle 

oppgaver, som å delta på AU-møter og i VRU. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel: Delta aktivt i arbeidet med vannforskriften, 2015 

Lokal tiltaksanalyse, Frøya kommune, 2013 

Regional vannforvaltningsplan, 2015 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Egenandel for 2017-2019 må innarbeides i økonomiplan. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: kr 271 481 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

26.05.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1358 

Sak nr: 

76/16 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

G01 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

8/16 Eldrerådet 09.05.2016 

8/16 Kommunalt Brukerråd 11.05.2016 

64/16 Formannskapet 24.05.2016 

76/16 Kommunestyret 26.05.2016 

 

MORGENDAGENS OMSORG - TRINN 2  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret tar prosjektplan for «morgendagens omsorg – del 2», vedtatt i styringsgruppa 

21.04.16 til etterretning, og ber om at denne legges til grunn for det videre arbeid med å utvikle 

helse- og omsorgstjenestene i Frøya kommune. 

 

2. Kommunestyret ønsker at eldrerådet og brukerrådet deltar aktivt i prosessen ved at de stiller med 

representanter i alle delprosjektene. 

 

3. Rådmannen bes om å orientere formannskap og kommunestyret om utviklingen i prosjektet 

månedlig. 

 

4. Kommunestyret vil i egen sak vedta lokalisering av nytt helsehus og nye omsorgsboliger. 

 

5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000 til videre planleggingsarbeidet, tas fra 

midlene avsatt i vedtak 30/16 (grønne konsesjoner)  

 

 

 

Behandling i Formannskapet den 24.05.2016 sak 64/16 

 

Vedtak: 

1.  Kommunestyret tar prosjektplan for «morgendagens omsorg – del 2», vedtatt i 

styringsgruppa 21.04.16 til etterretning, og ber om at denne legges til grunn for det videre 

arbeid med å utvikle helse- og omsorgstjenestene i Frøya kommune. 

 

2.  Kommunestyret ønsker at eldrerådet og brukerrådet deltar aktivt i prosessen ved at de stillermed 

representanter i alle delprosjektene. 

 

3. Rådmannen bes om å orientere formannskap og kommunestyret om utviklingen i prosjektet månedlig. 

 

4.  Kommunestyret vil i egen sak vedta lokalisering av nytt helsehus og nye omsorgsboliger. 

 

5.  Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000 til vider planleggingsarbeidet, tas fra 

midlene avsatt i vedtak 30/16 (grønne konsesjoner) 

 

Enstemmig. 
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Behandling i Kommunalt Brukerråd den 11.05.2016 sak 8/16 

 

Vedtak: 

Brukerrådet i Frøya kommune stiller seg bak saksbehandlers forslag til prosjektplan og velger å bidra med 

representanter i arbeidsgruppene. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling i Eldrerådet den 09.05.2016 sak 8/16 

 

Vedtak: 

Som representanter til prosjektet Morgendagens omsorg velges: 

 

Valg av representant til gr. 1 Utforming av heldøgnsomsorgen: Marit Pettersen. 

Valg av representant til gr. 2 Frivilligheten og pårørendeomsorgen: Laila Wedø. 

 

Vara for begge Bjørnar Flatval. 

 

Representantene får møtegodtgjørelse og kjøring for å delta på disse møtene. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

Prosjektplan  

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn 

Kommunestyret gjorde i møte 26.02.15 vedtak om å nedsette fire arbeidsgrupper som skulle arbeide 

med kommunens utfordringer knyttet til omsorgssektoren. Prosjektet er gitt navnet «Morgendagens 

omsorg». 

På grunnlag av ovennevnte vedtak, og etter at tre arbeidsgrupper hadde utredet nærmere definerte 

mandat, gjorde kommunestyret i møte 04.02.16 (sak 12/16)  vedtak om videre utvikling av helse- og 

omsorgstjenestene i Frøy kommune. I vedtakets punkt 2 heter det: 

«På grunnlag av vedtak i punkt 1 ovenfor bes rådmannen legge fram tilråding om hvordan 

prinsippvedtaket om utvikling av kommunens helse- og omsorgstjenester skal gjennomføres 

(forprosjekt for videre arbeid). 

Det søkes om finansiering både hos fylkesmannen og husbanken. Kommunestyret avsetter kr. 

150.000 til foreløpige planleggingskostnader og som kommunens eventuelle andel i 

søknadene. Pengene tas fra disposisjonsfondet, konto 256080002 – som pr. dato har en saldo 

på kr. 20.805.802 (inklusive rentereguleringsfond), saldo etter bruk blir kr. 20.655.802». 

På bakgrunn av dette vedtaket har rådmannen videreført utviklingsarbeidet i prosjektet «Morgendagens 

omsorg – del 2», som denne saken omhandler og som er svar på kommunestyrets vedtak ovenfor.  

Bakgrunnsinformasjon 

Grundig bakgrunnsinformasjon finnes i saksutredningen til kommunestyrets behandling 04.02.16 og 

vedlagt prosjektplan for fase 2, og rådmannen finner ikke grunn til å gjenta det i denne 

saksframstillingen. 
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Rådmannen har besluttet å benytte den samme styringsgruppe i fase 2 som ble benyttet i fase 1, og i det 

administrative prosjektet. 

Styringsgruppa har i møte 21.04.16 vedtatt prosjektplan for fase 2. Samtidig er prosjektet startet opp 

med startsamling for prosjektgruppene og møte i styringsgruppa. For ikke å miste tid i framdriften har 

rådmannen valgt å starte prosjektarbeidet før kommunestyret har behandlet denne saken. Dersom 

kommunestyret gjør annet vedtak enn det prosjektplanen og innstillingen i denne saken legger opp til, er 

det rom for justering i prosjektet.  

I fase 2 er det etablert 5 prosjektgrupper: 

1. Utforming av heldøgnsomsorgen 

2. Frivilligheten og pårørendeomsorgen 

3. Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

4. Rus og psykiatri 

5. Organisering, bemanning og kompetanse 

Sammensetting av gruppene og mandat går fram av vedlagt prosjektplan. 

Med tanke på samhandlingsreformen, og kommunenes overtagelse av større oppgaver innen rus og 

psykiatrifeltet, har rådmann valg å nedsette en gruppe som skal jobbe med fremtidig organisering av 

denne tjenesten. – delprosjekt 4. Rådmannen har funnet det hensiktsmessig å organisere dette arbeidet 

også inn under styringsgruppa. 

I tillegg er delprosjekt 5 – organisering, bemanning og kompetanse – opprettet som et nytt delprosjekt. 

Avgjørende for å få gode resultater av den utbygging og utvikling som ligger nye bygninger og ny 

lokalisering, er at virksomheten blir organisert og ledet på en optimal måte.  

Som det fremkommer av prosjektplanen ønsker rådmann brukermedvirkning i planarbeidet, og utfordrer 

derfor eldreråd og brukerråd til å stille med til sammen 5 representanter – en til hver av gruppene. 

Rådene må selv bli enige om hvem som blir med i hvilke grupper, og gi administrasjonen tilbakemelding 

på dette. 

Lokalisering av de nye bygningene er et viktig punkt i det videre arbeid. I kommunestyrets vedtak heter 

det:  

«De nye lokalene søkes plassert i nærheten av Beinskardet omsorgsboliger» 

Kommunedelplan for Sistranda er i sluttfasen, og fylkesmannen har varslet innsigelse mot deler av 

planen. Uten å gå inn i en drøfting av tomtealternativer i denne saken, er rådmannen klar på at det er 

viktig å få et kommunestyrevedtak på lokalisering av bygningene så snart som mulig. Dernest må det 

erverves grunn dersom tomtevalget er i privat eie.  

Prosjektgruppe 1 har et stort og krevende mandat. På et relativt tidlig tidspunkt i arbeidet deres vil det 

bli aktuelt å engasjere arkitekter og konsulenter. For å unngå mange saker til politisk behandling, tilrår 

rådmannen at det gis en rammebevilgning på kr. 1.000.000 vil videre planlegging, dekket over tidligere 

avsatte midler til formålet – grønne konsesjoner – sak 30/16  

Styringsgruppa har ikke ennå tatt stilling til tidsramme for de enkelte delprosjektene, eller hele 

prosjektet. Det vil bli gjort før sommerferien. Det er tidligere tatt sikte på å starte bygging av 

omsorgsboliger i 2016, med ferdigstilling i 2017. Dette er trolig ikke realistisk lenger, men prosessen vil 

bli kjørt så raskt som det er forsvarlig for å få et godt resultat. 
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Vurdering: 

 

Det er et imponerende arbeid som er gjort av arbeidsgruppene (og styringsgruppa) i fase 1 av prosjektet. 

Kommunestyret har sluttet seg til alle hovedpunktene i tilrådingene i møte 04.02.16. 

Det er stor motivasjon i organisasjonen for å delta i utvikling av helse- og omsorgstjenestene hos ledere, 

medarbeidere og tillitsvalgte. Det er de som er i tjenestene, og som skal arbeide der etter gjennomført 

utbygging, som i stor grad bidrar til å forme morgendagens omsorg i kommunen.  

Rådmannen mener at vedlagte prosjektplan og denne saksutredningen er svar på kommunestyrets vedtak 

4. februar, og et godt grunnlag for det videre arbeidet i prosjektet.  

Rådmannen vil orientere formannskap og kommunestyre regelmessig om framdriften i prosjektet, 

fortrinnsvis månedlig. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Samfunnsdelen av kommuneplan- levekår og folkehelse 

Helhetlig helse og omsorgsplan 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

17/16 Hovedutvalg for drift 12.04.2016 

22/16 Hovedutvalg for drift 10.05.2016 

77/16 Kommunestyret 26.05.2016 

 

TILSTANDSRAPPORT FOR FRØYA KULTURSKOLE - NY RAMMEPLAN OG ØKONOMISKE 

FORUTSETNINGER FOR VIDERE DRIFT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1: 
Rammeplan 

Frøya kommunestyre legger Norsk Kulturskoleråds rammeplan for kulturskolen «Mangfold 

og fordypning» til grunn for videre drift og utvikling av kulturskoletilbudet i kommunen, 

gjeldende fra skoleåret 2016-2017. Rammeplanen inngår i Frøya kommunes kulturplan som 

et plangrunnlag for kulturskolen. De uferdige kapitlene om fagplaner og kvalitetsarbeid 

legges frem for hovedutvalg for drift som en orienteringssak når de er vedtatt av Norsk 

kulturskoleråd. Rådmannen gis fullmakt til å utvikle lokale fagplaner. 

2: 

Vedtekter 

Frøya kommunestyre vedtar rådmannens forslag til vedtekter for Frøya kulturskole som vist i 

vedlegg 3. Disse er gyldig fra kommunestyrets vedtak. 

3: 
Kulturskolens økonomiske utvikling 

a. Frøya kommune ønsker at kulturskolen i størst mulig grad gjøres uavhengig av å selge 
tjenester. Dette tas med som en føring i kommende økonomiplanperiode (2017-2020).   
 

b. Rabattordningene for kulturskolen justeres som følger fra skolestart 2016: 
30 % rabatt for fag nr. 2/søsken nr. 2. 
50 % rabatt for resterende tilbud/søsken.  
Det innføres samtidig en makspris pr. familie på kr. 4000,-. 

4: 
Prosjekt: 

Rådmannen gis fullmakt til å igangsette et prosjekt der en ser på hvordan kulturskolens 
tilbud kan brukes målrettet for å øke lese- og skriveferdigheter til barn med lese- og 
skrivevansker.  

 

 

Vedlegg: 

1. Innledning 
2. Rammeplanen for kulturskolen «Mangfold og fordypning» kapittel 1 og 2. 
3. Vedtekter for Frøya kulturskole 
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Behandling i Hovedutvalg for drift den 10.05.2016 sak 22/16 

 

Vedtak: 

1: 

Rammeplan 

Frøya kommunestyre legger Norsk Kulturskoleråds rammeplan for kulturskolen «Mangfold og 

fordypning» til grunn for videre drift og utvikling av kulturskoletilbudet i kommunen, gjeldende fra 

skoleåret 2016-2017. Rammeplanen inngår i Frøya kommunes kulturplan som et plangrunnlag for 

kulturskolen. De uferdige kapitlene om fagplaner og kvalitetsarbeid legges frem for hovedutvalg for 

drift som en orienteringssak når de er vedtatt av Norsk kulturskoleråd. Rådmannen gis fullmakt til å 

utvikle lokale fagplaner. 

2: 

Vedtekter 

Frøya kommunestyre vedtar rådmannens forslag til vedtekter for Frøya kulturskole som vist i vedlegg 

3. Disse er gyldig fra kommunestyrets vedtak. 

3: 

Kulturskolens økonomiske utvikling 

a. Frøya kommune ønsker at kulturskolen i størst mulig grad gjøres uavhengig av å selge tjenester. Dette 

tas med som en føring i kommende økonomiplanperiode (2017-2020).   

 

b. Rabattordningene for kulturskolen justeres som følger fra skolestart 2016: 

30 % rabatt for fag nr. 2/søsken nr. 2. 

50 % rabatt for resterende tilbud/søsken.  

Det innføres samtidig en makspris pr. familie på kr. 4000,-. 

 

4: 

Prosjekt: 

Rådmannen gis fullmakt til å igangsette et prosjekt der en ser på hvordan kulturskolens tilbud kan 

brukes målrettet for å øke lese- og skriveferdigheter til barn med lese- og skrivevansker.  
 

 

 

Behandling i Hovedutvalg for drift den 12.04.2016 sak 17/16 

 

Vedtak: 

1: 
Rammeplan.  

Frøya kommunestyre legger Norsk Kulturskoleråds rammeplan for kulturskolen «Mangfold og 

fordypning» til grunn for videre drift og utvikling av kulturskoletilbudet i kommunen, gjeldende fra 

skoleåret 2016-2017. Rammeplanen inngår i Frøya kommunes kulturplan som et plangrunnlag for 

kulturskolen. De uferdige kapitlene om fagplaner og kvalitetsarbeid legges frem for formannskapet 

som en orienteringssak når de er vedtatt av Norsk kulturskoleråd. Rådmannen gis fullmakt til å 

utvikle lokale fagplaner. 

2: 

Vedtekter 

Frøya kommunestyre tar rådmannens forslag til vedtekter for Frøya kulturskole til orientering.  

3: 
Kulturskolens økonomiske utvikling: 
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Alternativ 1: 
For at kulturskolen skal kunne fortsette sin utvikling for å oppfylle rammeplanen, tilføres 
virksomheten kr. 180.000,-/år for kommende økonomiplanperiode (2017-2020).   
Rabattordningene justeres som følger: 
30 % rabatt for fag nr. 2/søsken nr. 2. 
50 % rabatt for resterende tilbud/søsken.  
Det innføres samtidig en makspris pr. familie på kr. 4000,-. 
 
Alternativ 2: 
For at kulturskolen skal kunne fortsette sin utvikling for å oppfylle rammeplanen, tilføres 
virksomheten kr. 350.000,-/år for kommende økonomiplanperiode (2017-2020).   
Rabattordningene står uforandret.  
 
Rådmannen anbefaler alternativ 1. 

 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/1142-2 SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR FRØYA KULTURSKOLE - NY 

RAMMEPLAN OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER FOR VIDERE DRIFT  

  

16/1142-1 TILSTANDSRAPPORT FOR FRØYA KULTURSKOLE - NY RAMMEPLAN OG 

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER FOR VIDERE DRIFT  

  

    

 

 

Saksopplysninger:  

  

Bakgrunn for saken: 

Norsk kulturskoleråd vedtok ny rammeplan på sitt landsmøte i oktober 2014. Rammeplanen for 

kulturskolen er en nasjonal anbefaling for framtidas kulturskoletilbud til kommunene. Det er 

politikerne i den respektive kommune som avgjør om rammeplanen skal være styrende for den 

lokale kulturskolen. HFD behandlet 10. juni 2014 (sak14/671) en høringsuttalelse til rammeplanen. 

Frøya kommune har også vedtatt det som står om kulturskolen i kulturplanen 2014-2019, noe som i 

stor grad er tuftet på rammeplanens høringsutkast. 

Presentasjon av rammeplanen:  

Rammeplanen består av totalt fire kapitler, hvorav kun de to første er vedtatt av kulturskolerådet. 
Kapittel 3 med sentrale fagplaner er ute på høring nå. Høringsfrist er 22.april. Når de er vedtatt, skal 
den enkelte kommune lage lokale fagplaner, tilpasset sin lokale virksomhet. Kapittel 4 skal omhandle 
et program for analyse og refleksjon rundt kvalitet i kulturskolen.  
 
I fagplanene foreslås det å dele kulturskoleundervisningen inn i tre program: 

 Grunnprogram:  
Skal favne mange elever, gjerne i form av grupper, og ha en bred tilnærming til kulturfeltet. 
Kan f.eks. være begynneropplæring. 

 Kjerneprogram:  
For elever som er motivert for større undervisningsmengde og egeninnsats. 

 Fordypningsprogram:  
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For elever som har særlig interesse og forutsetninger for å arbeide med faget. Programmet 
har opptaksprøver, og skal være vesentlig forsterket med tanke på innhold og omfang i 
forhold til kjerneprogrammet.  

 
Kommunene har stor frihet i hvordan de vil tilpasse de sentrale fagplanene til sin lokale kulturskole. I 
forhold til fordypningsprogrammet vil det være særlig aktuelt å lage regionale tilbud. 
 
Rammeplanen forplikter skoleleder til å utvikle kulturskolen kontinuerlig. Den forplikter skoleeier til 
å legge til rette for at kulturskolen kan ha en bred tilnærming til befolkningen, herunder økonomisk 
tilrettelegging og tilførsel av ressurser (Kommunen har allerede, i kulturplanen, vedtatt at 
kulturskolen skal tilføres utviklingsressurs i lærerstillingene). 
 

 

Vurdering: 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Forhold til Kommuneplanens samfunnsdel: 

 Levekår og folkehelse:  

o Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet til 

hverdagen og voksenlivet. 

o Styrke mangfoldet gjennom å inkludere nye unge frøyværinger 

o Skape helsefremmende skoler 

o Forebygge mobbing 

o Øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle grunnleggende 

ferdigheter. 

 Samfunn, næring og kultur: 

o Frøya er attraktiv som bosted 

 Frøyasamfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten 

o Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune 

 Etablere og legge til rette for et større mangfold innen kultur 

 Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokument 

 Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 
 
Kulturskolen opplever nå sviktende inntekter fordi andre virksomheter ikke ønsker å kjøpe tjenester, 
og fordi kulturskolen har blitt egen virksomhet med større lederressurs.  
 
For å kunne opprettholde aktiviteten, må inntektene opprettholdes.  
Alternativet er å kutte i antall stillinger, uten å bli i stand til å oppfylle rammeplanens intensjoner.  
 
Kulturskolen er avhengig av kr. 350.000,- i årlige inntekter, i tillegg til inntektene fra 
kulturskoleavgiften.  
 
Frøya kulturskole ligger under gjennomsnittet i regionen når det gjelder kulturskoleavgift. 
Kulturskolen har samtidig de mest rause rabattordningene i regionen, med opptil 100 % rabatt.  
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Dersom rabattordningene justeres til 30-50 % i stedet for 50 - 100 % rabatt, kan inntektene fra 
kulturskoleavgiften økes med kr. 190.000,-/år.  (For 2016 vil dette utgjøre rundt 80.000,- dersom 
endringene gjøres gjeldende fra høsten av). 
For sammenligningens del: 
For barnehage er det 30 % rabatt på barn nr 2, og 50 % på de neste barna. 
For SFO er det 30% søskenmoderasjon. 
 

 

Konklusjon  
 
Ved å vedta ny rammeplan, vedtekter og en forutsigbar økonomiplan for Frøya kulturskole legges det 

et stødig fundament for kulturskolen som en viktig arena for mestring, utvikling, inkludering og 

integrering i Frøya Kommune. 
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78/16 Kommunestyret 26.05.2016 

 

URAVSTEMNING NY HOVEDTARIFFAVTALE FOR PERIODEN 01.05.16 - 30.04.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune sier ja til forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 01.05.2016 – 30.04.2018. 

 

Vedlegg: 

 

A-rundskriv nr: A/1-2016 

 

    

Saksopplysninger:   

 

Alle kommuner og fylkeskommuner samt bedriftene som er omfattet av hovedtariffavtalen, skal stemme i 

uravstemningen. Den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift skal stemme ja eller nei til partenes anbefalte 

forslag. 

KS anbefaler alle om å svare på uravstemningen 

 

Avstemningsregler  
Reglene for uravstemning i KS tariffområde er fastsatt i Vedtektene for Arbeidsgivervirksomhet i KS § 
5 Avstemning, hvor det heter:  

Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant medlemmer som 
omfattes av avtalene.  

Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 1/3 av de avgitte stemmer fra 
medlemmene, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos medlemmene som 
avgis stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i fast stilling pr. 
1. januar i avstemningsåret legges til grunn.  
 
Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nød-vendige antall stemmer JA, vil det 
foreliggende forslaget være gjeldende hovedtariffavtale for kommunene, fylkeskommunene og 
bedriftene KS´ tariffområde fra 1.5.2016. Dette forutsetter at den enkelte arbeidstakerorganisasjon 
også har akseptert resultatet. Dersom det ikke er et nødvendig antall KS-medlemmer som stemmer 
JA, vil det foreliggende forslag som helhet være forkastet fra arbeidsgiversiden, og hele 
Hovedtariffavtalen kan være gjenstand for arbeidskamp.  
 
Forhandlingsforløp  
Forhandlingene ble åpnet med overlevering av krav og tilbud den 12. april 2016. I tidsrommet frem til 

avtaleutløp ble det holdt ytter-ligere 3 plenumsmøter mellom partene. Den 30. april 2016, kl. 04.00 

anbefalte alle forhandlingssammenslutningene KS  ́siste tilbud. 
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Økonomisk ramme 2016  
Lønnsoppgjøret er fremforhandlet innen en økonomisk ramme på 2,4 prosent. Dette er det samme 
som anslaget for årslønnsveksten i frontfaget. Lønnselementene består av sentrale lønnstillegg, over-
heng og anslag for lønnsglidningen.  
Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i 2016.  

 
Årslønnsvekstramme 2015-2016, 

HTA kapittel 4 Virkningstidspunkt  

Årslønnsvekst 2015-2016  

Overheng til 2016  0,6 %  
Anslag lønnsglidning  0,2 %  
Diverse tillegg  1.5.2016  1,6 %  
Beregnet årslønnsvekst 2015-2016  2,4 %  
Anslag overheng til 2017  0,9 %  

 
Sentrale tillegg per 1.5.2016  
Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg slik det fremgår av tabellen i 
rundskrivet side 4. På samme måte som i forrige tariffperiode varierer lønnstilleggenes størrelse 
avhengig av arbeids-takernes ansiennitet og stillingsgruppe. Tilleggene legges i sin helhet til den 
enkeltes årslønn. Lærere og adjunkter gis et tillegg på 2,4 prosent av den enkeltes grunnlønn per 
30.4.2016. For lærere med henholdsvis 8 og 10 års ansiennitet, og adjunkter med 10 års ansiennitet, 
gis det deretter også et kronetillegg som fremkommer av tabellen. 
 
Lederlønnstillegg med virkning per 1.5.2016  
Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 2,4 prosent av den 
enkeltes grunnlønn per 30.4.2016.  
 
Garantiordning for stillinger uten særskilt krav til utdanning  
Ordningen med lønnsgaranti etter 20 års ansiennitet, som var knyttet til reguleringen av 
folketrygdens grunnbeløp, utgår. En ny garantiordning på 16-årstrinnet er innført. Denne reguleres 
av partene.  
 
Økonomi 2017  
Som en del av tariffoppgjøret 2016, er det også avtalt sentrale tillegg for 2017. Beregnet 
årslønnsvekstramme fra 2016 til 2017 er om lag 2,2 %. 
 
 
Årslønnsvekstramme 2016 – 2017, HTA kapittel 4 
 
      Virkningstidspunkt Årslønnsvekst 
         2016-2017 
Overheng til 2017       0,9 % 
Anslag lønnsglidning       0,2 % 
Diverse tillegg     01.08.2017  0,9 % 
Midler til lokale forhandlinger (0,9 % pr.dato) 01.09.2017  0,3 % 
 
Beregnet årslønnsvekst 2016-2017     2,2 % 
 
I reguleringsbestemmelsen for 2. avtaleår (mellomoppgjøret 2017), er det lagt til grunn at det skal 
avsettes midler til lokale forhandlinger i HTA kapittel 4.  
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Sentrale tillegg per 1.8.2017  
Også i 2017 varierer størrelsen på de sentrale tilleggene avhengig av den enkeltes ansiennitet og 
stillingsgruppe. Tilleggene legges i sin helhet til den enkeltes årslønn. Arbeidstakere ansatt som lærer 
eller adjunkt gis et tillegg på 2,0 prosent på grunnlønna per 30.4.2017. 

 
Lederlønnstilegg med virkning per 1.8.2017  
Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 2,0 prosent av den 
enkeltes grunnlønn per 30.4.2017.  
 
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell per 1.8.2017  
Ved iverksetting av lønnsreguleringene per 1.8.2017, er sam-ordningen av stillingsgrupper (tidligere 
HTA kapittel 4 B og 4C) og lønnsendringene i stillingsgruppene på 16-årstrinnene innfaset i HTA 
kapittel 4. Stillingsgruppen «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning» innføres 
per 1.8.2017.  
 
Øvrige endringer i hovedtariffavtalen – fellesbestemmelsene Det er foretatt noen redaksjonelle 
endringer i fellesbestemmelsene.  
I punkt 2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger fremheves det at skal være lokale retningslinjer. HTA vedlegg 2 
er endret fra «uønsket deltid» til «heltidskultur», samt at innholdet i vedlegget for øvrig er endret. 
Videre er kvelds- og nattillegget i 5.4.2 hevet fra minst kr 21 til minst kr 26. I punkt 8.2.2 er det tilføyd 
et nytt avsnitt som i noen grad begrenser retten til lønn under sykdom for arbeidstaker over 67 år.  
Timelønnen for pensjonister er hevet fra kr 186 til kr 191 fra 1.5.2016.  
 
Endringer i Hovedtariffavtalens forhandlingskapitler, kapittel 3 – 5 Det er innført en ny 
lederlønnsbestemmelse i kapittel 3, kapittel 3.4.3. Bestemmelsen utvider adgangen til lokale 
forhandlinger for ledere. Vilkårene for lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5 er presisert.  
Hovedtariffavtalens kapitler 4A, 4B og 4C er samordnet i ett felles forhandlingskapittel, hvor blant 
annet de lokale forhandlings-bestemmelsene har fått endret nummerering. Oversiktene over 
stillingskodene finnes nå kun i HTA vedlegg 1. Vedlegget gir derfor en samlet oversikt over 
stillingskoder, hovedbenevnelser, rapporteringsbenevnelser, stillingsgrupper og merknader. 

 
Pensjon  
Det er foretatt enkelte korrigeringer uten materielt innhold i vedtektene (vedlegg 4 og 5 til HTA). Den 
viktigste endringen inne-bærer at forsikringsgiver nå kan lage en egen utjevningsordning for 
bedriftskunder skilt ut som egne juridiske subjekter, som syssel-setter arbeidstakere med 
aldersgrense 60 år.  
Partene har i fellesskap beskrevet et felles utfordringsbilde for fremtidig pensjonsordning i 
kommunal sektor, og partene er enige om hva ordningen bør bidra til. 
 
Vurdering: 

 
Forhandlingsløsning  
 
KS og forhandlingssammenslutningene har etter forhandlinger kommet frem til en løsning ved 

tariffrevisjonen 2016. Alle parter, henholdsvis KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og 

Akademikerne Kommune har anbefalt forslaget, og resultatet sendes med dette til uravstemning. 
 

Hovedstyret anbefaler medlemmene å stemme JA i uravstemningen. 
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79/16 Kommunestyret 26.05.2016 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV TROND HARALD IVERSEN 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunelovens § 15. pkt. 2 sier: Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere 

tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 

skjøtte sine plikter i vervet. Trond Harald Iversen innvilges ut fra dette fritak fra alle politiske verv i 

inneværende periode. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Trond Harald Iversen. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Rep. Trond Harald Iversen søker om fritak fra sine politiske verv i Frøya kommune fra nå ogg ut valgperioden.  

Årsak til søknaden er at Iversen har utvidet sin virksomhet og dette vil bety betydelig utvidet drift enn det han 

har i dag.  Iversen mener da at han ikke vil få nok tid til å ta seg av sine politiske verv. 

 

Iversen sitter som fast medlem i kommunestyret. 

3. vara for V i formannskpet. 

1. vara for V i hovedutvalg for forvaltning. 

3 vara i Administrasjonsutvalget. 

Personlig vara for Alf Magne Skarsvåg i overskasttetakstnemnda. 

 

Vurdering: 

 

Dersom Trond Harald Iversen får innvilget fritak vil: 

 

 Tove Merete Vedal tre inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden. 

 

 

 

 

Flg. nyvalg må forestas dersom fritaket innvilges: 

 

Valg på 3. varamedlem i formannskapet fra Venstre ut perioden. 

Valg på 1. varamedlem i hovedutvalg for forvaltning fra Venstre ut perioden. 

Valg på 3. varamedlem i administrasjonsutvalget fra Venstre ut perioden. 

Valg av ny personlig vara for Alf Magne Skarsvåg i overskattetakstnemnda. 
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Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg.  

«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer 

fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. 

Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.» 

Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den 

som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.» 
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REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag 

til kommunedelplan Sistranda med planbeskrivelse med bestemmelser og tilhørende 

plankart, datert 13.05.16, legges ut på 2.gangs høring og offentlig ettersyn.  

Innspill fra Torbjørn Hammernes, grunneier Tuvneset/ Kjerka tas til 

Område B 3b, område for den gamle videregående skole, beholdes som offentlig 

formål/offentlig tjenesteyting. 

 

 
 

Formannskapets behandling i møte 24.05.16: 

 

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmet fra Ap: 

 

«Innspill fra Torbjørn Hammernes, grunneier Tuvneset/ Kjerka tas til følge» 

 

Enstemmig. 

 

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmet av V, H og FRP: 

 

«Område B 3b, område for den gamle videregående skole, beholdes som offentlig formål/offentlig 

tjenesteyting. 

Det vises til gjeldende arealplaner, både reguleringsplan og nåværende kommunedelplan for Sistranda, 

plassbehov ved Sistranda skole samt innspill fra 1. høringsrunde» 

 

Votering: 

 

1. Setning: Enstemmig. 

  

2. Setning: Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 
 

Behandling i Kommunestyret den 28.01.2016 sak 3/16 

 

Vedtak: 
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Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til kommunedelplan for 

Sistranda sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.01.16: 

 

Følgende forslag til tillegg i innstillingen ble fremmet fra V/H/Sp og Frp: 

 

1.  Område B 3b, område for den gamle videregående skole, beholdes som offentlig arealformål.  Det 

vises til arealbehov ved Sistranda skole. 

2.  Boligområde B7 utvides mot sør etter ønske fra grunneier da dette vil gi et større sjønært boligområde. 

3.  Område for farled ved Frøya Kultur- og kompetansesenter vurderes ut fra å få til en mest mulig 

hensiktsmessig avgrensning.  

 

Falt med 10 mot 13 stemmer avgitt av Ap og Sv. 

 

Behandling i Formannskapet den 19.01.2016 sak 2/16 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til kommunedelplan for 

Sistranda sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 19.01.16: 

 

Følgende forslag til innspill til planen ble fremmet av V/FRP/H: 

 

«Gnr 19 brn 9 og gnr 19 bnr 20 sør for B7 må tas inn i plana.» 

 
Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 

 

Vedlegg: 

 

Planbeskrivelse med bestemmelser, datert 13.05.16 

Plankart 2.gangs høring 

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Samlet merknadsbehandling 

Registrerte innspill/merknader/vilkår for egengodkjenning 

Innspill i tråd med gjeldende kommunedelplan 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn:  

Planstrategi for Frøya kommune, vedtatt i 2012, peker på at kommunedelplan for Sistranda bør revideres i 

2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med revidering av kommunedelplan for 

Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 25.06.09.  

 

Rådmannen har opprettet en arbeidsgruppe som har fulgt planarbeidet tett. Gruppa har bestått av:  

 Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag) 

 Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/Andreas Kvingedal) 

 Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/Silje Meslo Lien/Stian Aspaas Haugen) 

 Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski) 

 Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

 Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 
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 Næringsrådgiver (Hjørdis Årvik Smalø) 

 Bolig- og tilflyttingskoordinator (Mattis Aune) 

 

Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-06-27 nr. 71.) 

Den rettskraftige delen av planen består av plankart med tilhørende bestemmelser. Den juridiske virkningen 

fremgår av PBL § 11-6. Virkningen er at det ikke er tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak 

som er i strid med plankart med bestemmelser: 

 Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål. 

 Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, hva som må være 

oppfylt før en plan- eller byggesak kan avgjøres og under hvilke rammer utbygging og videre 

planlegging kan skje.  

 

Bestemmelsene inngår i samme dokument som planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper planens juridiske 

virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har den en kort beskrivelse av 

endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009.  

 

Ny kommunedelplan skal erstatte kommunedelplan fra 2009. Sistranda har vært, og er i rask utvikling, og det 

er knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de ulike interessene komme fram og 

belyses, avveininger skal foretas for å komme fram til gode og helhetlige beslutninger om arealbruken. Det er 

utarbeidet konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunnlag for å vurdere 

endringer i planen. KU og ROS følger planen i ett samla dokument.  

 

Formål med prosessen:  

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.15, som er å finne på kommunens 

hjemmeside. Her presiseres at ulike folkehelsetiltak har vært viktige tema ved siden av å løse utbyggingsbehov 

som bl.a. småbåthavner, varierte boligtilbud og varierte næringsområder.  

 

Prosess:  

Det har vært gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding av planprogram og 

høringsutkast, jamfør PBL § 5-1. I tillegg til folkemøte og åpne kontorkvelder, er det avholdt åpent møte for 

næringslivet og egne møter med særlige interessenter. Rådmannen har også lagt frem planarbeidet i regionalt 

planforum.Oppstart av planarbeidet og 1.gangs høring har vært annonsert i lokale medier, samt på kommunens 

hjemmeside. For utdypende opplysninger, se vedtatt planprogram.  

 

Barn og unges rett til medvirkning er særskilt påpekt i PBL § 5-1. I prosessen er det brukt verktøyet Barnetråkk 

for å sikre dette. Barnetråkk er et digitalt verktøy som gir oppdatert lokalkunnskap om barn og unges arealbruk. 

Registreringene blir til et temakart som passer inn i det øvrige plangrunnlaget til kommunen. Å ta i bruk 

kartgrunnlaget med barn og unges preferanser i nærmiljøet gir grunnlag for gode politiske beslutninger og 

bedre planlegging, samt at det dekker sentrale dokumentasjonskrav. Tjenesten registrerer: elevens skolevei, 

steder de liker, aktiviteter og beskrivelser av steder og hva som bør endres: problemer, farer eller aktiviteter.  

 

Innspillene kommet i prosessen er vurdert av rådmannens arbeidsgruppe. Vurderingene er utdypet i 

komsekvensutredningen (se vedlegg). Innspillene som rådmannen har tilrådd er innarbeidet i planbeskrivelse 

med bestemmelser og plankart. Det har i tillegg kommet innspill som vurderes å være i tråd med gjeldende 

kommunedelplan. Disse er ikke inkludert i konsekvensutredningen, men ligger vedlagt i egen tabell.  

 

Politisk behandling: 

Denne saken ble første gang fremmet i formannskapet, sak 179/15, 08.12.15. Det ble da fattet følgende vedtak:  

 Det jobbes videre med kommunedelplana ut fra følgende innspill:  

Det sees på om det er mulig å plassere helsehuset og omsorgsboliger enda nærmere 

sentrumsfunksjonene.  

 

Det er ønskelig at enda flere muligheter for sjønær bebyggelse vurderes, jfr mellom Siholmen og 

Fredagsvika.  

 

Videregående skoles behov for sjøanlegg taes høyde for.  
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Arealet som den gamle videregående skole i dag ligger på må sees nærmere på. Her kan det være 

aktuelt å dele arealet mellom behovet for en mulig fremtidig utbygging av Sistranda skole opp imot 

behovet for boliger.  

 

Plassering av renseanlegget 

 

Byggegrense mot sjøen, den vil måtte være differensiert. 

 

Gangveien mellom Beinskardet og kommunesenteret må være sammenhengende 

 

Enstemmig. 

 

Saken var deretter oppe i kommunestyret, sak 165/15, 10.12.15. Her ble følgende vedtak fattet:  

Saken trekkes da den er send tilbake til plangruppen for videre utredning. 

 

Enstemmig. 

 

Rådmannen innhentet etter disse vedtakene opplysninger og arbeidet videre med innspillene. Disse ble vurdert 

og innarbeidet i saksdokumentene.  

 

Formannskapet, sak 2/16, dato 19.01.16, og kommunestyret, sak 3/16, dato 28.01.16, gjorde følgende vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til 

kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Høringsutkastet av planbeskrivelse med bestemmelser og plankart lå deretter ute til høring og offentlig ettersyn 

i perioden 02.02.16-18.03.16. 

 

Rådmann har etter dette gjennomgått alle innspill, merknader og vilkår for egengodkjenning. Rådmannens 

tilrådninger er samlet i vedlagt merknadsbehandling.  

 

Det er utarbeidet konsekvensutredning for alle nye innspill kommet i høringsperioden. Disse er inkludert i 

samlet konsekvensutredning. De innspillene rådmannen har tilrådd etter 1.gangs høring, er innarbeidet i 

planbeskrivelse med bestemmelser og plankart, datert 13.05.16. I tillegg er de endringer som er gjort etter 

1.gangs høring uthevet i teksten under.  

 

Beskrivelse av 2.gangs høringsutkast 

Forholdet til eldre planer: 

Den nye kommunedelplanen bygger på kommunedelplan vedtatt i 2009. Denne ble utarbeidet etter Plan- og 

bygningsloven 1985. Konvertering til ny plan- og bygningslov (av 27.juni 2008) har medført mindre endringer 

av formål som er utgått ihht. ny lov. Her er det tatt utgangspunkt i hvordan områdene faktisk brukes i dag.  

 

I følge § 11-6 i PBL vil framtidig arealbruk fastsatt i kommuneplan være bindende for nye tiltak eller utvidelse 

av eksisterende tiltak. Der det eventuelt blir motstrid mellom kommuneplan og eldre reguleringsplaner, er det 

kommuneplanen som gjelder. 

 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner: 

Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommunedelplanområdet. Dette gjelder for Ervika, 

Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhammarvik næringspark. Disse er gjengitt i 

planbeskrivelsen.  

Følgende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde, bortsett fra der det ikke er samsvar mellom kommunedelplan og 

reguleringsplan: 

 Reguleringsplan Ervika havn, godkjent 23.10.2008, skal fortsatt gjelde.  

 Reguleringsplaner for Siholmen vedtatt 05.11.2015 og for Sistranda boligtun vedtatt 22.09.2010 skal 

fortsatt gjelde. 

 Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014, skal fortsatt gjelde. 

 Frøya kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, landdelen av planen skal fortsatt gjelde, 

søndre del av sjødelen foreslås endret. 
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 Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde, unntatt for høydebestemmelser knyttet til 

områder avsatt til kombinert formål forretning/kontor (F1 til F5) og forretning/bolig/offentlig 

formål. 

 Herredshus, Helsesenter m.m. vedtatt 07.08.1982. Her gjelder kommuneplanen ved motstrid med 

eldre reguleringsplan. Det foreslås endringer med utvidelse av areal til idrettsanlegg og endret 

fordeling av boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau og en mindre endring av kjøreatkomst til 

fotballhallen. 

 Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012, skal fortsatt gjelde. 

 Rabben vest, vedtatt 01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

 Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

 Rabben boligfelt, sist endret/vedtatt 25.02.99, skal fortsatt gjelde. 

 Reguleringsplaner for Nordhammarvik Næringspark, sist endret/vedtatt 20.06.2013, skal fortsatt 

gjelde. 

 

Hovedinnhold i planen: 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

OT1: Beinskardet, avsettes for å dekke behov for fremtidig helsehus/omsorgsboliger på bakgrunn av prosjektet 

Morgendagens omsorg.  

OT4: Innersian, avsettes i tilknytning til Helhetlig idrettspark for å møte fremtidige behov for offentlig 

tjenesteyting; helse, skole og annen tjenesteyting.  

 

Boliger 

- Siholmen - Ervika:  

Boliger på strekningen Siholmen - Ervika er ment å dekke etterspørsel etter mer landlige boliger. I tillegg til 

nye områder, videreføres boligområder og områder for spredt boligbygging fra tidligere plan.    

 

B1 er nytt boligområde på 7 daa og ligger ca 1,6  km fra sentrum. Dette erstatter delvis område for spredt 

boligbygging fra kommunedelplan 2009.  

 

B11, B11b og B11c på 44 daa, ligger nedenfor fylkesvegen nord for Siholmen, ca 1,5  km fra sentrum. 

Området er tenkt som et tilbud med nær tilknytning til sjøen. Her kan man se for seg en differensiert 

utbygging av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Detaljer avklares i reguleringsplan. 

 

- Sentrumsnære boliger/Sistranda 

Det foreslås 7 nye boligområder på til sammen 80 daa i tilknytning til sentrum. Områdene ligger i en avstand 

på inntil 1,4 km fra skoleområdet i sentrum. Ubebygde områder i B3 egner seg til leilighetsbygg/lavblokk. De 

øvrige områdene til tettere småhusbebyggelse. 

 

B2 og B2b øvre del av Sivegen, 22 daa, med enkel forbindelse til skole/sentrum og fritidsaktiviteter. Dette er 

utvidelse av eksisterende boligområde.  

 

B3 a, b, c utgjør et sammenhengende område for hovedsaklig tett utbygging. Området er på 19,7 daa hvorav 

6,7 daa er bebygd. Dette gir 13 daa uutnytta boligareal i direkte tilknytning til sentrum.  B3 b er en 

omdisponering av gamle videregående skole.   

 

B4 er en tilbakeføring til bolig (2,6 daa) i tilknytning til Grønnskagveien 32. Området ble i kommunedelplan 

2009 vist til friområde. Området har ingen særskilt verdi som friområde.   

 

B5 er et område på 4,3 daa øst for Beinskaret. Dette ligger inntil eksisterende boliger og er en fortetting.  

 

B6 a, b, c utgjør et sammenhengende område på 27,5 daa på Sørrabben.  Dette er en utvidelse av eksisterende 

boligområde. 

 

B7 og B7b Sørrabben på 9 daa ligger i strandsonen like nedenfor fv. 714. Utbyggingen bør spesialtilpasses for 

å løse utfordringer knyttet til beliggenheten i strandsonen og støy. Allmennhetens interesser er ivaretatt ved å 

avsette en sone til LNFR område/Sistien. 
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B17 er en boligeiendom på 1,6 daa tidligere satt av til offentlig eller privat tjenesteyting. Det er ikke noe som 

tilsier at dagens situasjon ikke kan stadfestes.  

 

Næring 

N1, Sjøtilknytta næring 

Området foreslås som en direkte utvidelse mot nord av Nordhammarvik næringspark. Her er det grunt og det 

ligger til rett for en utfylling. Det er viktig at utfyllingen avrundes mot nord slik at en får etablert en mest mulig 

naturlig kystlinje.  Det må utarbeides reguleringsplan for området. 

 

I forrige høringsforslag var det satt av et område for landbasert næring, N2. Dette er nå tatt ut av 

planen. 

 

Småbåthavn - farled 

Behovet for småbåthavn er stort, og antall plasser er anslått til 2-300 plasser i planperioden, dette er basert på 

et betydelig udekt behov. Ut fra konsekvensutredningen konkluderes det med at intensjonen fra 

kommunedelplan 2009 videreføres med tilbud både ved Siholmen og Rabbenkaia.  Dette medfører en utvidelse 

av småbåthavn ved Rabbenkaia ifht. gjeldende plan. Se forøvrig beskrivelse av Rabben under annet: KB1. 

 

I tillegg vises et havneområde i sjø/farled utenfor Midtsian/Frøya kultur- og kompetansesenter. Utgangspunktet 

er å vurdere havn med tosidig molo og kaiplass til Frøya videregående skole sin båt (fru Inger) og til båter 

tilknyttet Blått Kompetansesenter. I tillegg skal det gis muligheter for etablering av gjestehavn for småbåter. 

Her må det utarbeides reguleringsplan som også ivaretar det nære landområde med bl.a. Sistien, jf. 

retningslinje tilknyttet bestemmelse 4.3. 

 

Naust 

I LNFR områdene nedenfor fylkesvegen mellom Nordhammervika og Siholmen vises en sone med åpning for 

spredt naustbebyggelse. Planbestemmelsene fastslår at eksisterende naust i LNFR området med åpning for 

spredt naustbebyggelse, skal inngå i planen, samt at det tillates bygd maks 4 nye naust på eiendommen19/9 og 

19/20 (jf. innspill naust). Det er ikke forventet at denne utbyggingsmåten vil bidra til å privatisere strandsonen 

vesentlig.  Sistien går gjennom området, og vil bidra til å opprettholde tradisjonen der strandsonen og naustene 

er sosiale møteplasser. Det er også kommet innspill om naust i tilknytning til Folkeparken.  Ivaretakelse av 

dette går fram av føringer for reguleringsplan, jf. kommunedelplanens bestemmelser. 

 

For området gitt benevnelsen Naust 2 ønskes en utbygging av sjøhus/naust i nærheten av området for 

småbåthavn på Siholmen. Dette vil være en samlokalisering i et maritimt miljø hvor det er naturlig å 

legge en slik utbygging. Her åpnes det for en tettere utbygging som sjøhusbebyggelse i rekke, eventuelt 

sjå.  

 

Sentrumsformål 

Planen viser to nye områder til sentrumsformål, S1 utvidelse/fylling i sjø ved Byggeriet på Rabben og på deler 

av Siholmen. Sentrumsformål er et "samleformål" og omfatter bebyggelse en vanligvis finner i et sentrum. 

Dette gjelder forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, herunder nødvendige grøntareal og trafikkareal 

til bebyggelsen. 

 

Annet  

KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 

Allmennyttig formål inngår ikke i PBL 2008, og området vises i forslag til ny plan til kombinert bygge- og 

anleggsformål KB1.  Dette omfatter også en fylling i sjø. Sjøsiden er vist til småbåthavn. Dette er en utvidelse 

av småbåthavn i kommunedelplan fra 2009, jf. omtale side 14 under småbåthavn og KU. Det er vedtatt 

reguleringsplan for området. 

 

Gangveg 

For å ivareta bedre trafikksikkerhet er det foreslått gangveg/fortau langs i Sørveien samt Mellomveien mellom 

Siveien og forbi Internatbakken. Dette ivaretar myke trafikanter på veg til sentrum, skole og til 

fritidsaktiviteter. 

 

I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 
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Idrettsanlegget ved Golanskogen foreslås utvidet for å gi plass til fotballhall. Denne er planlagt delvis på 

nåværende utendørs fotballbane. Adkomst til fotballhallen forusettes å skje i tilknytning til eksisterende veg i 

område for tjenesteyting, ev. med en justering av denne.  

 

F1, Friområde  

Frøya folkepark skal være en opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske og kulturelle utvikling. 

Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter. Noen historiske bygg blir flyttet til området i 

tillegg til at typiske sjøhus blir satt opp. I det samme området er det etablert et miljø for sjøsport/kiting som 

innlemmes i folkepark-planene.  

 

Administrasjonsbygg for folkeparken tenkes etablert sør for Frøya kultur- og kompetansesenter, innenfor 

området avsatt til sentrumsformål. Sistien vil være et viktig del av folkeparken. God utforming av Sistien 

mellom F1 og Administrasjonsbygget vil være vesentlig, se bestemmelse 3.6. Det skal utarbeides 

reguleringsplan for folkeparken. 

 

Turveg 1/ utvidelse Sistien 

Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Siholmen til Rabbakaia, videreføres fram til 

Nordhammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og sykkelvegtilbud langs fylkesveg 714. 

Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er også knyttet til turveger innover Hauan. Stien binder 

også sammen ulike områder og aktiviteter som foregår i strandsona. Denne vil få en enkel opparbeiding, 

gruslagt i 2,-2,5 meters bredde.  

 

I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide rasteplass/utsiktspunkt ved endepunktet i sør, rett nord for 

avkjørsla til Nordhammervik næringspark.   

 

Planbestemmelser 

Følgende endringer i planbestemmelsene er foretatt etter 1.gangs høring: 

1.1  Når ikke annet er bestemt, gjelder kommunedelplanen for Sistranda foran tidligere vedtatte 

planer når plankart og bestemmelser ikke samsvarer med kommunedelplanen. 

 

1.2 For underformål til "Bebyggelse og anlegg" stilles det krav om reguleringsplan før oppføring av 

ny bebyggelse kan skje.  

For område F1 er det krav om reguleringsplan før opparbeidelse/utbygging til Folkepark kan 

skje. 

  For småbåthavn SH1 er det krav om reguleringsplan før utbygging kan skje. 

For område avsatt til farled er det krav om reguleringsplan før utbygging kan skje, jf 4.3 

 For området Naust 2 utarbeides felles reguleringsplan med B11, B11b og B11c. 

 

1.7 Ved regulering skal det oppgis minimum antall boliger innenfor planområdet, jfr. jordlova § 

9. 

 

1.10 Det skal utføres nødvendige støyundersøkelser som legges til grunn for regulering av ny 

bebyggelse med sikte på avbøtende tiltak.  Klima- og miljødepartementets retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), skal legges til grunn ved 

detaljplanlegging av arealbruken i støyutsatte områder. 

 

1.12 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 gesims-/rafthøyde ikke overstige 16 meter over gjennomsnittlig planert 

terreng. 
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1.13  Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt mht. kulturminner, jfr.  lov om kulturminner av 

1978,   § 8. Dersom det under arbeid påtreffes kulturminner iht. lov om kulturminner av 

1978, skal arbeidet stanses og varsel sendes kulturvernmyndighetene umiddelbart. 

 

1.15 For alle tiltak og planer som berører områder i sjø eller vassdrag, skal det under 

forberedelsen av tiltaket eller planprosessen utarbeides konsekvensutredning for etablering 

og/eller drift av akvakulturtiltak, jfr. plan- og bygningsloven kap. 14. 

 

3.4  Ved oppføring av ny boligbebyggelse i B3 a, b og c, skal % BRA  være minimum 50 %. Det 

tillates 2- 3 etasjer. 

 Ved oppføring av boliger i B7 og B7b skal BYA (bebygd areal) være 30-50 % av tomtearealet. 

Det tillates maks én et. pluss sokkel. Det vises også til § 1.4. 

 Retningslinje for regulering av øvrige boligområder:  

Ved oppføring av ny boligbebyggelse på Sistranda forøvrig (fra Melkstaden til Siholmen) 

legges det i hovedsak til rette for tett småhusbebyggelse/lavblokk. 

  I området Siholmen til Ervika legges det til rette for differensiert utbygging. 

 

4.1 I LNFR-områder med åpning for spredt naust skal eksisterende naust inngå i planen. 

Det tillates oppført inntil 4 nye naust på eiendommene gnr./bnr. 19/9 og 19/20. Nye naust skal ikke 

hindre allmennhetens tilgang til strandsonen og det skal tas særlig hensyn til Sistien. Det skal være 

mulig for allmennheten å ferdes foran og mellom naustene. 

 Naust skal benyttes til oppbevaring av redskap, utstyr og båt.   

 Nye naust skal bygges i én etasje med saltak, takvinkel 32-37 grader.   

 Det er ikke tillatt med gjerder, levegg eller altan/utkraging.  

 Maks gesimshøyde er 200cm og maks grunnflate er 35 m2.  

For området Naust 2 åpnes det for utbygging av sjå/sjøbod, jf. bestemmelse 3.10 i 

kommuneplanens arealdel (2011).  

For området satt av til Naust 2 åpnes for tett utnyttelse av arealet. Området reguleres 

sammen med område B11, B11b og B11c. 
 

4.3 Eksisterende boligeiendommer i LNFR-områder inngår i kommunedelplanen. Det kan 

tillates oppført erstatningsbolig, tilbygg, påbygg eller underbygging i tilknytning til 

eksisterende bolig innenfor disse områdene. Det forutsettes at antall boenheter 

opprettholdes. 

 

For utdypende begrunnelser for tilrådninger henvises til planbeskrivelse med bestemmelser, 

konsekvensutredning og merknadsbehandling. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av innspill til planarbeidet, innspill og merknader etter 1.gangs høring, konsekvensutredning og 

risiko- og sårbarhetsanalyse innstiller rådmannen til at Frøya kommunestyre vedtar å legge forslag til 

planbeskrivelse med bestemmelser og plankart, datert 13.05.16, ut på 2.gangs høring og offentlig ettersyn, 

jamfør plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Høringsforslag for kommunedelplan Sistranda er forankret i kommuneplanens samfunnsdel: 

 Levekår og folkehelse: 



Saknr: 80/16 

 Utvikle gode areanaer for organisert og uorganisert aktivitet, både lokalt og sentralt i 

kommunen 

 Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud 

 Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og sentralt 

 Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg gjerne i samarbeid med andre 

 Arbeide for medvirkning fra alle grupper i befolkningen 

 Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de sunne valgene i hverdagen 

 

 Samfunn, næring og kultur: 

 Utvikle havbyen Sistranda som et sterkt kommunesentrum 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging 

 Legge til rette for et mangfold av fritidaktiviteter, på og ved sjø, og i hauan 

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten 

 Frøya kommune vil jobbe for at offentlige bygg, private virksomheter, kollektivtransport og 

uteområder er universelt utformet 

 Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og sykkelveier 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Flere av tiltakene vil føre til investeringsutgifter for Frøya kommune. Dette gjelder blant annet: 

 Sistien 

 Rasteplass 

 Utvidelse av Nordhammarvik næringspark 

 Erverv av areal for offentlig tjenesteyting 

 Anlegg av fortau 

 

 



Saknr: 81/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

26.05.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1601 

Sak nr: 

81/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

81/16 Kommunestyret 26.05.2016 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

Spørsmål til ordfører i Frøya kommune 
 
Spørsmålet ønskes besvart i kommunestyrets møte 26. Mai 2016. 
 
Viser til oppslag i Frøya.no 3. Mai 2016. Lensmann Arild Solli opplyser at Frøya lensmannskontor stenges 
3 dager i uka. Det sies ingen ting om varigheten av stengingen. I tillegg opplyser Solli at Hitra 
lensmannskontor stenges for publikum 2 dager i uka. 
 
Dette framstår som en permanent svekkelse av Frøya lensmannskontor, og man kan mistenke at dette er 
et første steg mot permanent nedleggelse av Frøya lensmannskontor. 
Lensmannens begrunnelse er at man på denne måten styrker veipatruljeringen, og at tiltaket vil styrke 
kompetanse og arbeidsmiljøet. 
Dette framstår som en ensidig satsing på patruljering på bekostning av publikums mulighet til personlig 
kontakt med politiet i saker som ikke er av trafikal art. 
Grepet lensmannen gjør fremstår som sentraliserende, og en svekkelse av publikums mulighet til å ha 
personlig kontakt med tjenestene lensmannskontoret kan tilby. I særlig grad gjelder dette beboere i 
øyrekka. 
 
Frøya kommune har tidligere ”gått høyt ut” i kampen for å beholde Frøya lensmannskontor. 
 
Spørsmål:  
 
Hva har Frøya kommune bidratt med i prosessen som har funnet sted i denne saken? 
 
Hva vil Frøya kommune eventuelt foreta seg med bakgrunn i den situasjonen som har oppstått? 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ola Grønskag 
 
Kommunestyrerepresentant for Venstre 
 

 

 



Saknr: 82/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

26.05.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1617 

Sak nr: 

82/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

82/16 Kommunestyret 26.05.2016 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1621    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.04.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 28.04.16 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 28.04.16 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 





























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1618    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll Representantskapet Konsek 25.04.16 

Protokoll Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS 10.05.16 

 

 

 

 

 

 

 



Møteprotokoll - Representantskapet

Møtedato/tid: 25.04.2016 kl 10:00 – 11:30

Møtested: Quality Hotel Panorama

Møtende medlemmer:
Kjell Inge Selbekk Agdenes kommune
Berit Flåmo Frøya kommune
Jahn Harry Kristiansen Malvik kommune
Vibeke Mehlum Meldal kommune
Gunnar Krogstad Melhus kommune
Aina Bogen Midtre Gauldal kommune
Berit Ingeborg By Orkdal kommune
Jon P. Husby Skaun kommune
John Lernes Snillfjord kommune
Arnstein Trøite Selbu kommune
Kristian Torve Sør-Trøndelag fylkeskommune
Odd Gulbrandsen Tydal kommune

Forfall:
Bjørg Reitan Bjørgvik Hitra kommune
Jostein Tetlie Hemne kommune
Pål Sture Nilsen Klæbu kommune

Andre møtende:
Arvid Hanssen, daglig leder
Oddlaug Børseth Brekken, styreleder
Helge Bjørn Bæverfjord, styremedlem
Sverre B. Midthjell, styremedlem

Arkivsak: 16/50

Merknader:
12 av 15 deltakerkommuner, og 87,6 % av stemmene var tilstede og
representantskapet var derfor vedtaksdyktig.

Det fremkom ikke merknader til møteinnkalling og sakliste.

Jahn Harry Kristiansen, Malvik kommune, og Arnstein Trøite, Selbu kommune, ble
valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder.
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Sak 01/16 Presentasjon av Kontrollutvalgssekretariat Midt-
Norge IKS.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Representantskapet 25.04.2016 01/16

Innstilling til representantskapet
Saken tas til orientering.

Behandling:
Daglig leder orienterte.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 02/16 Valg av leder og nestleder i representantskapet.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Representantskapet 25.04.2016 02/16

Innstilling til representantskapet
Som leder til representantskapet velges:

Som nestleder til representantskapet velges:

Behandling:
Gunnar Krogstad (Melhus) fremmet forslag om Jon P. Husby som leder av
representantskapet.

Berit Flåmo (Frøya) fremmet forslag om Vibeke Melum som nestleder av
representantskapet.

Begge forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som leder til representantskapet velges Jon P. Husby.

Som nestleder til representantskapet velges Vibeke Melum.
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Sak 04/16 Ressursbruk Kon Sek 2013-2015.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Representantskapet 25.04.2016 04/16

Innstilling til representantskapet
Representantskapet tar saken til orientering.

Behandling:
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 03/16 Valg av styret, styrets leder og styrets nestleder.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Representantskapet 25.04.2016 03/16

Innstilling til representantskapet
Som styremedlemmer til KonSek Midt-Norge IKS velges:

Styremedlem: Personlig varamedlem:
4 styremedlemmer 4 varamedlemmer

Som styrets leder velges:

Som styrets nestleder velges:

Valgkomiteens leder Sivert Berg la frem følgende forslag:

Styreleder: Inga Balstad - vara: Karin Bjørkhaug
Nestleder: Jan Ole Sund - vara: Steinar Berdal
Styremedlem: Oddlaug B. Brekken - vara: Siri Lønseth
Styremedlem: Helge B. Bæverfjord - vara: Tom Skare, Hitra

Styremedlem valgt av ansatte: Torbjørn Berglann - vara: Sverre B. Midthjell

Behandling:
Det ble votert punktvis over valgkomiteens innstilling.
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Styreleder: Inga Balstad - vara: Karin Bjørkhaug
Nestleder: Jan Ole Sund - vara: Steinar Berdal
Styremedlem: Oddlaug B. Brekken - vara: Siri Lønseth
Styremedlem: Helge B. Bæverfjord - vara: Tom Skare, Hitra

Styremedlem valgt av ansatte: Torbjørn Berglann - vara: Sverre B. Midthjell

Sak 05/16 Regnskap og årsberetning for 2015

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Representantskapet 25.04.2016 05/16

Innstilling til representantskapet
Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 2015 for Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige
overskuddet for 2015 på kr 174.370,11 på følgende måte:

Kr. 140.469,00 på konto fond dekning av pensjonsforpliktelser.
Kr. 33.901,11 på konto annen egenkapital.

Behandling:
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 2015 for Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige
overskuddet for 2015 på kr 174.370,11 på følgende måte:
Kr. 140.469,00 på konto fond dekning av pensjonsforpliktelser.
Kr. 33.901,11 på konto annen egenkapital.

Sak 06/16 Budsjettforutsetninger/-rammer for 2017.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Representantskapet 25.04.2016 06/16

Innstilling til representantskapet
1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr
4.854.000 for 2017 . Samlet honorar justeres opp med 2,7 % fra budsjett
2016.

2. Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2017
innenfor de vedtatte budsjettforutsetningene.
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Behandling:
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr
4.854.000 for 2017 . Samlet honorar justeres opp med 2,7 % fra budsjett
2016.

2. Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2017
innenfor de vedtatte budsjettforutsetningene.

Sak 07/16 Valg av revisor.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Representantskapet 25.04.2016 07/16

Innstilling til representantskapet
KomRev Trøndelag IKS velges som revisor for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge
IKS for 2016.

Behandling:
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
KomRev Trøndelag IKS velges som revisor for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge
IKS for 2016.

Møtet ble hevet 11:30
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: 004 &14  

Arkivsaksnr.: 16/1408    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ÅRSMELDING 2015  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Kortversjonen av kommunens årsmelding tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Årsmelding 2015 - kortversjon 

 

Saksopplysninger:   

 

Kortversjonen av årsmeldingen 2015 sendes ut til alle husstander i Frøya kommune. 

Foruksområder for 2015 er «Livsglede for eldre» og valget. 

 

 

 

 

 



































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 16/1525    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Årsberetning og regnskap for 2015 godkjennes som framlagt 

 

Merforbruket på kr 2.374.527,59 for 2015 dekkes inn ved bruk av dispensasjonsfondet.  

Utgående balanse for balansefondet er i henhold til budsjettet på kr 7.279.057,04 for 2016. 

Etter at merforbruket fra regnskapsåret 2015 er dekket inn vil utgående balanse på 

dispensasjonsfondet være (7.279.057,04 – 2,374.527,59) kr 4.904.529,45. 

 

 

Vedlegg: 

Årsregnskapet 2015 

Årsberetningen 2015 

Revisjonsberetningen 2015 

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2015 

 

 

Saksopplysninger:   

Årsregnskapet for 2015 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I 

tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A + 1B, 2A + 2B og obligatoriske noter. I 

den grad det er mulig å framskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors 

anbefalinger til dette. 

Det kommunale regnskap består av både investerings og driftsregnskap. Regnskapet viser kr. 

113.382.346,16 til investeringer i anleggsmidler og kr. 247.157.731,74 til fordeling drift. 

Investeringsregnskapet legges fram med et mindreforbruk på kr. 16.146.408,98 og 

driftsregnskapet med et merforbruk på kr. 2.374.527,59 

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. 

Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på 

forskjellige ansvar kommer frem i årsberetnings punkt.2. 

Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av 

økonomisjef og rådmann. Denne er sammen med årsregnskapet oversendt revisor til 

behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av 

kontrollutvalget i møte den 18.05.2015 



Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og 

kommunestyret for endelig godkjenning. 

 

Vurdering: 

Da regnskap og årsberetning for 2015 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god 

kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling p. 

31.12.2015, legges dette fram til behandling. 

 

 

 

 

 







































































































































































FRØYA KOMMUNE 

KONTROLLUTVALGET     
          

 

 
Til kommunestyret i Frøya kommune 

 

 
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FRØYA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 

FOR 2015. 
 

Kontrollutvalget har i møte den 18.5.2015, sak 10/16, behandlet Frøya 
kommunes årsregnskap for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det 
avlagte årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetning og nummerert brev 9 

og 10 fra revisjonen. Oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen har i tillegg 
orientert kontrollutvalget i møtet.  

 
Kommunen har sendt årsregnskapet og årsberetningen henholdsvis fem uker og 
én uke for seint i forhold til fristene. Det har ført til at revisjonen ikke har hatt tid 

til å gjennomføre de nødvendige kontrollene i forbindelse med årsrevisjonen i 
tide. Revisjonen avla derfor en foreløpig revisjonsberetning med negativ 

konklusjon da fristen for å avlegge denne utløp den 15. april. Vedlagt 
revisjonsberetningen fulgte nummerert brev nr. 9 som forklarte årsaken til den 
negative revisjonsberetningen. 

 
Den nevnte revisjonsberetningen ble trukket tilbake da endelig 

revisjonsberetning datert 10.5.2016 forelå. Endelig revisjonsberetning er avgitt 
med forbehold som er utdypet i nummerert brev nr. 10. Revisjonen har tatt 
forbehold om følgende forhold: 

 
Budsjett:    Det er store avvik mellom budsjett og regnskap i  

investeringsregnskapet. Revisjonen påpeker at budsjettet 
skulle vært justert i løpet av 2015 for å få det i samsvar med 

regnskapet. 
Årsberetningen:  I årsberetningen er det ikke redegjort for avviket mellom 

regnskap og budsjett i investeringsregnskapet. 

Dokumentasjon: Balansepostene er ikke tilfredsstillende dokumentert og 
avstemt.  

 
Revisjonen påpeker også at fristene for oversendelse av regnskapet ikke er 
overholdt og at investeringsregnskapet er gjort opp med et stort ubenyttet 

beløp, noe som er i strid med forskriften. 
 

Revisjonen konkluderer likevel med at regnskapet og årsberetningen gir den 
nødvendige informasjonen om kommunens økonomiske drift gjennom fjoråret og 
den økonomiske stillingen per 31.12.2015.   

 
Kontrollutvalget viser til årsregnskapets side 2 og posten netto driftsresultat i 

skjemaet Økonomisk oversikt – drift. Netto driftsresultat er en sammenligning av 



kommunens utgifter og inntekter gjennom året og dermed en god indikator på 

om driften er i tråd med inntektene. Netto driftsresultat for 2015 viser at driften 
av kommunen har gått med om lag 15 mill. kr i underskudd.  Det 

regnskapsmessige resultatet viser et merforbruk på ca. 2,4 mill. kroner. 
 
Frøya kommune har høy lånegjeld. I 2015 lå kommunen som nummer 5 blant 

landets kommuner på listen over netto lånegjeld per innbygger. Som det framgår 
av årsberetningen har lånegjelden økt kraftig de siste seks årene.  

 
Den høye lånegjelden og det negative driftsresultatet viser at det er behov for 
budsjettdisiplin og god økonomistyring. 

 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2015. 

 
 

 

 
 

 
Frøya den 18.5.16. 

 
 
Tone Småge Måsøval 

Leder av kontrollutvalget 
 

 
 
Kopi: Formannskapet. 

 
 

Vedlegg: 
Nummerert brev 9 
Nummerert brev 10 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torbjørn Berglann Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1610    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VEDR. REVISJONSANMERKNINGER TIL FRØYA KOMMUNES 

ÅRSREGNSKAP  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Kontrollutvalget tar saken til etterretning og sender den til 
kommunestyret med følgende innstilling:  
 

1. Kommunestyret ber rådmannen legge fram tiltak for å styrke 
økonomifunksjonen.  

2. Kommunestyret ber rådmannen om en oversikt over iverksatte og 
planlagte tiltak innen 30.9.2016.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2015  
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2014 - Frøya kommune  
Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap for 
2013  
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2012 - Føya kommune  
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2011 - Føya kommune -

endelig.  

 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Kontrollutvalget skal i kraft av funksjonen som kommunestyrets kontroll- og tilsynsorgan 

uttale seg om kommunens årsregnskap. Dette gjør utvalget på bakgrunn av 

revisjonsberetningen. De siste fem årene har revisjonen påpekt forhold som har vært av en 

slik alvorlighetsgrad at den har avlagt revisjonsberetning med forbehold om ett eller flere av 

følgende:  

 

 

 

- For seint avlagt årsoppgjør  



- Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap 
  

- Manglende dokumentasjon av balanseposter  

- Manglende årsberetning. 

- Manglende årsmelding  

 

Når revisjonen påpeker forhold i årsregnskapet som medfører at det tas forbehold i 

revisjonsberetningen skal kontrollutvalget påse at disse blir fulgt opp, jf. forskrift om kontrollutvalg 

§ 8. Kontrollutvalget har over flere år kommentert de feil og mangler som revisjonen har påpekt uten 

at situasjonen har endret seg i vesentlig grad.  

Frøya kommune har hatt ulike utfordringer i økonomiarbeidet de siste årene, deriblant høy turnover i 

stillingen som økonomisjef. Stillingen har i tillegg vært ubesatt i lengre perioder. Frøya kommune er 

imidlertid avhengig av å ha en robust økonomifunksjon med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til 

å håndtere perioder med ubesatte stillinger. Sekretariatet er av den oppfatning at kommunestyret bør 

be rådmannen om å legge fram tiltak som kan styrke økonomifunksjonen på kort og litt lengre sikt.  

 

 

 

Vurdering: 

 

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget anbefaler 

kommunestyret om å be rådmannen legge fram en liste med tiltak for gjøre økonomifunksjonen mindre 

sårbar.  
 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 

KONTROLLUTVALGET     
          

 

 
Til kommunestyret i Frøya kommune 

 

 
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FRØYA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 

FOR 2015. 
 

Kontrollutvalget har i møte den 18.5.2015, sak 10/16, behandlet Frøya 
kommunes årsregnskap for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det 
avlagte årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetning og nummerert brev 9 

og 10 fra revisjonen. Oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen har i tillegg 
orientert kontrollutvalget i møtet.  

 
Kommunen har sendt årsregnskapet og årsberetningen henholdsvis fem uker og 
én uke for seint i forhold til fristene. Det har ført til at revisjonen ikke har hatt tid 

til å gjennomføre de nødvendige kontrollene i forbindelse med årsrevisjonen i 
tide. Revisjonen avla derfor en foreløpig revisjonsberetning med negativ 

konklusjon da fristen for å avlegge denne utløp den 15. april. Vedlagt 
revisjonsberetningen fulgte nummerert brev nr. 9 som forklarte årsaken til den 
negative revisjonsberetningen. 

 
Den nevnte revisjonsberetningen ble trukket tilbake da endelig 

revisjonsberetning datert 10.5.2016 forelå. Endelig revisjonsberetning er avgitt 
med forbehold som er utdypet i nummerert brev nr. 10. Revisjonen har tatt 
forbehold om følgende forhold: 

 
Budsjett:    Det er store avvik mellom budsjett og regnskap i  

investeringsregnskapet. Revisjonen påpeker at budsjettet 
skulle vært justert i løpet av 2015 for å få det i samsvar med 

regnskapet. 
Årsberetningen:  I årsberetningen er det ikke redegjort for avviket mellom 

regnskap og budsjett i investeringsregnskapet. 

Dokumentasjon: Balansepostene er ikke tilfredsstillende dokumentert og 
avstemt.  

 
Revisjonen påpeker også at fristene for oversendelse av regnskapet ikke er 
overholdt og at investeringsregnskapet er gjort opp med et stort ubenyttet 

beløp, noe som er i strid med forskriften. 
 

Revisjonen konkluderer likevel med at regnskapet og årsberetningen gir den 
nødvendige informasjonen om kommunens økonomiske drift gjennom fjoråret og 
den økonomiske stillingen per 31.12.2015.   

 
Kontrollutvalget viser til årsregnskapets side 2 og posten netto driftsresultat i 

skjemaet Økonomisk oversikt – drift. Netto driftsresultat er en sammenligning av 



kommunens utgifter og inntekter gjennom året og dermed en god indikator på 

om driften er i tråd med inntektene. Netto driftsresultat for 2015 viser at driften 
av kommunen har gått med om lag 15 mill. kr i underskudd.  Det 

regnskapsmessige resultatet viser et merforbruk på ca. 2,4 mill. kroner. 
 
Frøya kommune har høy lånegjeld. I 2015 lå kommunen som nummer 5 blant 

landets kommuner på listen over netto lånegjeld per innbygger. Som det framgår 
av årsberetningen har lånegjelden økt kraftig de siste seks årene.  

 
Den høye lånegjelden og det negative driftsresultatet viser at det er behov for 
budsjettdisiplin og god økonomistyring. 

 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2015. 

 
 

 

 
 

 
Frøya den 18.5.16. 

 
 
Tone Småge Måsøval 

Leder av kontrollutvalget 
 

 
 
Kopi: Formannskapet. 

 
 

Vedlegg: 
Nummerert brev 9 
Nummerert brev 10 
 



FRØYA KOMMUNE 

KONTROLLUTVALGET     
          

 

 
Til kommunestyret i Frøya kommune 

 

 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FRØYA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 
FOR 2014. 
 

Kontrollutvalget har i møte den 20.5.2015, sak 19/15, behandlet Frøya 
kommunes årsregnskap for 2014. Grunnlaget for behandlingen har vært det 

avlagte årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetning og nummerert brev 7 
og 8 fra revisjonen. Oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen har i tillegg 
orientert kontrollutvalget i møtet.  

 
Årsregnskap og årsberetning er datert henholdsvis 29. og 28.4.2015 og er 

dermed avlagt 10 og 4 uker for seint. Ved fristen for å avlegge 
revisjonsberetning 15. april hadde revisjonen mottatt en tidligere versjon av 
regnskapet, men ikke årsberetningen. Revisjonen skrev derfor revisjonsberetning 

med negativ konklusjon og ga kontrollutvalget melding om dette i nummerert 
brev nr. 7. Revisjonsberetningen ble trukket tilbake og erstattet med 

revisjonsberetning datert 13.5.2015 da årsregnskap og årsberetning for 2014 
forelå i de vedlagte versjonene. Revisjonen har avgitt beretning med forbehold.  
 

Kontrollutvalget vil påpeke at årsregnskapet og årsberetningen heller ikke i år er 
sendt revisjonen i henhold til fristene. Kontrollutvalget er kjent med at 

kommunen har vært i en ekstraordinær personellmessig situasjon, men vil 
likevel påpeke at de formelle fristene skal overholdes. Regnskapet og 
årsberetningen er sentrale styringsdokumenter og skal avlegges til rett tid. 

 
I årsberetningen kommer budsjettavvikene fram på virksomhetsnivå i tabellen 

Regnskapsresultat – avvik. Avvikene er imidlertid ikke kommentert på 
virksomhetsnivå, selv om de er til dels store i både prosent og absolutte tall. 

 
Revisjonen har følgende kommentarer til regnskap og årsberetning: 
 

 Driftsregnskapet skal oppstilles på skjema 1B og vise regnskapstallene på 
det samme detaljeringsnivå som kommunestyret brukte da det vedtok 

budsjettet. Dette er ikke utført i henhold til regnskapsforskriften. 
 Det er vesentlig budsjettavvik på rammeområdene helse og sosial og 

teknisk (regnskapsskjema 1B). Driftsbudsjettet burde vært regulert. 

 Det er vesentlige budsjettavvik i flere av prosjektene i 
investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2B). Investeringsbudsjettet 

burde vært regulert. 
 Tre kommunestyrevedtak om investeringer er ikke innarbeidet i 

regnskapsskjema 2B investeringsregnskap. 

 Ett av vedleggene til regnskapet, lønns- og personalkostnader, er ikke 
avstemt mot regnskapet, revisjonen kan derfor ikke gå god for at 

beløpene er korrekte. 



 

Netto driftsresultat viser et lite overskudd: kr. 28 020. Netto driftsresultat er en 
sammenligning av utgifter og inntekter og er dermed en god indikasjon på om 

driften er i tråd med inntektsgrunnlaget. Driftsregnskap viser et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr. 272.152.  
 

Frøya kommune har stor gjeld. I 2013 lå kommunen som nummer 13 blant 
landets kommuner på listen over netto lånegjeld per. innbygger. Kontrollutvalget 

vil derfor påpeke behovet for budsjettdisiplin og god økonomistyring. 
 
Regnskapet gir sammen med årsberetningen den nødvendige informasjonen om 

kommunens økonomiske drift i 2014 og den økonomiske stillingen per 
31.12.2014.  Kontrollutvalget mener likevel at dokumentene bør utvikles slik at 

innholdet blir mer oversiktlig og lettere tilgjengelig for brukerne. 
 
Foruten de merknader gjengitt over anbefaler kontrollutvalget kommunestyret å 

godkjenne regnskapet for 2014. 
 

 
 

Frøya den 20.5.15. 
 
 

Johan G. Foss 
Leder av kontrollutvalget 

 
 
 

Kopi: Formannskapet. 
 

 
Vedlegg: 
Nummerert brev 7, datert 15.4.2015 

Nummerert brev 8, datert 13.5.2015 



       

FRØYA KOMMUNE 
 

 
KONTROLLUTVALGET     

          
 
 
Til kommunestyret i Frøya kommune 
 

 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FRØYA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 
FOR 2013 

 
Kontrollutvalget har i møte den 26.5.2014, sak 12/14, behandlet Frøya 

kommunes årsregnskap for 2013. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 

administrasjonssjefens årsberetning, revisjonsberetning datert 20.5.14 og 
nummerert brev 6 fra revisor. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen 

orientert kontrollutvalget muntlig om aktuelle problemstillinger under 
behandlingen i kontrollutvalget.  

 
Årsregnskap skal avlegges innen 15.februar og årsberetningen innen 31. mars, 
jf. § 10 2. ledd i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommunen. 

Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter og noter. Årsregnskapet er datert av rådmannen og 

økonomisjefen den 12.3.14. Årsberetningen er datert 27.4.14.  
Årsregnskapet og årsberetningen ble overlevert revisor henholdsvis 25.4.14 og 
27.4.14.  

 
Kontrollutvalget vil bemerke at årsregnskapet og årsberetningen ikke er 

oversendt i henhold til lovbestemte frister. Kontrollutvalget mener det er 
nødvendig med en vesentlig bedring av rutiner, slik at formelle frister overholdes 
og at viktige styringsdokumenter som regnskap og årsberetning er på plass 

rettidig. Forsinket avleggelse av regnskap 2013 førte til at Revisjon Midt-Norge 
IKS skrev en negativ revisjonsberetning til kommunestyret 15.4.14. Denne ble 

senere trukket tilbake og erstattet av revisjonsberetningen datert det 20.5.14.  
 
Ved kontrollutvalgets behandling av regnskapet forelå ingen årsmelding, kun 

årsberetning og årsregnskap. I årsberetning er avvikene på overordnet nivå 
kommentert. Avvik på enhetsnivå er i liten eller ingen grad kommentert.  

 
Kontrollutvalget har merket seg store avvik mellom regnskap og budsjett på 
enkeltområder i driftsregnskapet, noe som delvis skyldes manglende 

budsjettering og manglende budsjettkorrigeringer.  
 

Revisor har påpekt avvik på ca. 100 millioner kroner mellom budsjett og 
regnskap for investeringer. Avvikene er ikke kommentert i årsberetning, slik 





       

 

FRØYA KOMMUNE 

 
 

KONTROLLUTVALGET    (Administrativt utkast) 
 

 

 

Til kommunestyret i Frøya kommune 
 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FRØYA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 
FOR 2012. 
 

Kontrollutvalget har i møte 08.05.2013, sak xx/2013, behandlet Frøya 
kommunes årsregnskap for 2012. 

 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
administrasjonssjefens årsberetning og revisjonsberetning datert 15.april 2013 

og nummerert brev fra revisor om for sent avlagt regnskap. I tillegg har 
ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig 

informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. 
 
Årsregnskapet som består av driftsregnskap, investeringsregnskap, 

balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter, er datert av rådmannen og 
økonomisjef den 27. februar 2013, 12 dager etter formell frist. Årsberetningen er 

datert 25.mars 2013, som er innen gjeldende frister. Det er viktig at frister 
overholdes og at viktige styringsdokumenter er på plass rettidig.  
 

Ved kontrollutvalgets behandling av regnskapet forelå ikke kommunens 
årsmelding, men kun den lovpålagte årsberetningen. Dette medfører at kun 

avvikene på overordnet nivå er kommentert i årsberetningen og ikke eventuelle 
avvik på enhetsnivå. Kontrollutvalget har imidlertid merket seg at det er store 

avvik mellom regnskap og budsjett på enkeltområder, som delvis skyldes 
manglende budsjettering og manglende budsjettkorrigeringer. Kontrollutvalget 
anbefaler at kommunen i større grad følger opp med budsjettkorrigeringer på 

sentrale områder, når avvik oppstår. Kontrollutvalget mener dette gir bedre 
styringsinformasjon enn at avvik kommenteres i ettertid. 

 
Frøya kommunes driftsregnskap for 2012 er gjort opp med et mindreforbruk 
(overskudd) på vel 15 mill kr. Årsaken til dette fremgår av årsberetningen. Det 

er positivt at kommunen i de 4 siste år har hatt et mindreforbruk. 
 

Selve driften i kommunen, utrykt ved brutto driftsresultat, viser et positivt tall på 
ca 26,1 mill kr. Det vil si at aktivitetsnivået er innenfor det kommunens inntekter 
tilsier. Kapitalkostnadene er imidlertid betydelige, så kommunens 

finansavkastning er viktig også i årene fremover.  Frøya kommune må fortsatt ha 
et sterkt fokus på nøkternhet, økonomistyring og budsjettdisiplin. 

 



Kontrollutvalget mener at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir den 

nødvendige informasjon om kommunens økonomiske drift i 2012 og den 
økonomiske stillingen pr 31.12.2012.  

 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader eller kommentarer til 
Frøya kommunes årsregnskap for 2012 og anbefaler kommunestyret å 

godkjenne regnskapet. 
 

 
 

Frøya den 08.05.13. 

 
 

Johan G. Foss 
Leder av kontrollutvalget 
 

 
 

Kopi: Formannskapet. 



       

 

FRØYA KOMMUNE 

 
 

KONTROLLUTVALGET 
 

 

 

Til kommunestyret i Frøya kommune 

 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FRØYA KOMMUNES 

ÅRSREGNSKAP FOR 2011. 

 

Kontrollutvalget har i møte 07.05.2012, sak 12/2012, behandlet Frøya kommunes årsregnskap 

for 2011. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens 

årsberetning og revisjonsberetning datert 16.april 2012.  I tillegg har ansvarlig revisor og 

administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 

problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. 

 

Årsregnskapet som består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 

økonomiske oversikter og noter, er datert av rådmannen og økonomisjef den 15. februar 2012. 

Årsberetningen er datert 19.mars 2012.  Dette er innen gjeldende frister. Etter flere år med 

betydelige overskridelser av formelle frister er det positivt at viktige styringsdokumenter er på 

plass rettidig.  

 

Kontrollutvalget har merket seg revisors forbehold i forhold til om den interne kontrollen 

fungerer. Det er også tatt forbehold i forhold til betydelige balanseposter. Forbehold av denne 

type er relativt sterke signaler fra revisor, som rådmannen må følge opp. Kontrollutvalget vil 

spesielt peke på at revisor ikke har fått tilbakemelding på alle kartleggingsskjemaer som er 

sendt ut. I tillegg til usikkerhet knyttet til tallmaterialet, vil mangler av denne type kunne føre 

til mer behov for kontroll og dermed vil regnskapsrevisjonsarbeidet ta en større andel av 

kontrollutvalgets budsjett. 

 

Ved kontrollutvalgets behandling av regnskapet forelå ikke kommunens årsmelding, men kun 

den lovpålagte årsberetningen. Dette medfører at kun avvikene på overordnet nivå er 

kommentert i årsberetningen og ikke eventuelle avvik på enhetsnivå. Kontrollutvalget har 

imidlertid merket seg at det er store avvik mellom regnskap og budsjett på enkeltområder, 

som delvis skyldes manglende budsjettering og manglende budsjettkorrigeringer. 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunen i større grad følger opp med budsjettkorrigeringer på 

sentrale områder, når avvik oppstår. Dette gir bedre styringsinformasjon enn at avvik 

kommenteres i ettertid. 

 

Frøya kommunes driftsregnskap for 2011 er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på  

7,3 mill kr. Årsaken til dette fremgår av årsberetningen. Det er positivt at kommunen i de 3 

siste år har hatt et mindreforbruk. 



Selve driften i kommunen, utrykt ved brutto driftsresultat, viser et mindreforbruk på ca 22,3 

mill kr. Det vil si at aktivitetsnivået er innenfor det kommunens inntekter tilsier. 

Kapitalkostnadene er imidlertid betydelige, så kommunens finansavkastning er viktig i årene 

fremover.  Frøya kommune må fortsatt ha et sterkt fokus på nøkternhet, økonomistyring og 

budsjettdisiplin. 

 

Kontrollutvalget mener at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir akseptabel 

informasjon om kommunens økonomiske drift i 2011 og den økonomiske stillingen pr 

31.12.2011. 

 

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader eller kommentarer til Frøya 

kommunes årsregnskap for 2011 og anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet. 

 

 

 

Frøya den 07.05.12. 

 

 

Johan G. Foss 

Leder av kontrollutvalget 

 

 

 

Kopi: Formannskapet. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 212  

Arkivsaksnr.: 16/1570    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

INNDEKNING AV PREMIEAVVIK FOR 2015  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
 
Premieavvik fra 2015 foreslås avsette til disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige 
endringer: 
 

K 10907.1101.171 Premieavvik KLP Kr. 4.367.594,00 

K 10997.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 222.747,00 

D 10908.1101.171 Premieavvik SPK Kr. 297.609,00 

D 10998.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 15.178,000 

D 15400.1101.171 Avsetninger til disposisjonsfond Kr. 4.227.554,00 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   
Regnskapet for 2015 er avsluttet med utgiftsført netto premieavvik på kr. 4.227.554,00 Dette 
fremkommer ut fra følgende forhold: 
 

D 239550003 Premieavvik KLP Kr. 4.367.594,00 

D 239640003 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 222.747,00 

K 219550004 Premieavvik SPK Kr. 297.609,00 

K 219640004 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 15.178,000 

  Netto avvik Kr. 4.227.554,00 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 16/1416    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016, ØKONOMI  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Økonomisk kvartalsrapport 1. kvartal 2016 tas til orientering 

 

 

Vedlegg: 

1. Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 

 

 

Saksopplysninger:   

Økonomisk kvartalsrapport vedlegges til orientering. 
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Økonomi 
Gjennomgående 
Administrasjonen har spurt alle virksomhetene om virksomheten forventer å holde budsjettet i 2016. 

Alle svarene er gjengitt under hver hovedbolk. 

Administrasjonen har sendt ut detaljert regnskap, der poster som hadde store avvik, eller brukt 

forholdsmessig mye av årsbudsjettet pr 1.kvartal, ble bedt om å forklare dette. Hovedpoenget med 

dette, så tidlig på året er å skape et eierforhold til budsjettet og regnskapet ute hos 

virksomhetslederne. Administrasjonen ved økonomisjef vil følge opp disse merknadene, men det blir 

for detaljert i et slikt dokument.  

Virksomhetene 

Folkevalgte 

 

 

Regnskapet viser at de folkevalgte er innenfor sitt budsjettet for 1.kvartal. 

Rådmannen 

 

 

11xx OSK & IKT: Uavhengig om man ser budsjettene IKT og OSK samlet som Servicesenteret eller hver 

for seg, ser en at det blir vanskelig å holde budsjettet i 2016. Dette skyldes mange uforutsette 

utgifter innenfor IKT-området. 

1120 Strategi og utvikling: Her forventes det at budsjettet holder.  

11xx Rådmann med underliggende enheter inkl. Økonomi: Her forventes det at budsjettet holder.  

Oppvekstsektoren 

 

 

2100 Dyrøy: Her forventes det at budsjettet holder (fravær u/refusjon/vikarutgifter er utfordrende, 

men det holdes igjen på drift for å ha en buffer.) 

2200 Mausund: Slik situasjonen ser ut nå vil de ikke ha noen problemer med å holde budsjettet. Når 

det gjelder lønn har de et relativt stort mindreforbruk, da de har personell i vikariater som har 

mindre i lønn en det er budsjettert med. I tillegg framkommer ikke periodisering fra lønnsark i Arena i 

regnskapsrapportene i Visma Enterprise. 

Ansvar Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i NOK Budsjett inkl. endring Forbruk i %

1000 Folkevalgte 839 726 0 839 726 837 131 2 594 3 051 396 27,43

1010 Kontrollutvalg 274 353 0 274 353 183 135 91 219 1 091 262 16,78

Sum Folkevalte 1 114 079 1 020 266 93 813 4 142 658 25 %

Ansvar Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i NOK Budsjett inkl. endring Forbruk i %

1100 Rådmann 7 836 191 702 954 8 539 145 6 744 153 1 794 992 28 831 086 23,39

1101 Økonomi 1 351 452 -492 227 859 225 103 200 756 025 3 121 870 3,31

1102 IKT avdeling 1 349 501 0 1 349 501 2 179 403 -829 902 5 229 772 41,67

1103 Offentlig servicekontor 1 426 507 0 1 426 507 1 328 043 98 464 5 164 886 25,71

1108 Lærlinger 430 939 0 430 939 424 157 6 782 1 324 948 32,01

1109 Interkommunalt samarbeid 209 702 0 209 702 194 860 14 842 389 723 50,00

1110 Tillitsvalgte 196 546 0 196 546 202 379 -5 833 718 323 28,17

1111 Prosjektstillinger 120 994 0 120 994 22 010 98 984 442 167 4,98

1120 Strategi og utvikling 1 533 062 7 619 1 540 681 1 388 331 152 350 5 662 224 24,52

Sum Rådmannen 14 673 240 12 586 536 2 086 704 50 884 999 25 %

Ansvar Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i NOK Budsjett inkl. endring Forbruk i %

2100 Dyrøy oppvekstssenter 1 228 638 24 624 1 253 262 1 226 830 26 432 4 599 681 26,67

2200 Mausund skole/SFO/barnehage 1 246 693 24 624 1 271 317 1 127 448 143 870 4 672 082 24,13

2300 Nabeita skole 3 460 594 259 824 3 720 417 3 813 507 -93 090 13 680 236 27,88

2400 Nordskag oppvekstssenter 2 070 039 125 856 2 195 895 1 910 472 285 423 8 075 901 23,66

2500 Sistranda skole 6 662 333 441 165 7 103 498 6 902 366 201 132 25 974 446 26,57

2600 Sørburøy barne- og ungdomsskole 562 965 13 133 576 097 468 480 107 617 2 123 207 22,06

2800 Nesset barnehage 1 921 905 28 068 1 949 973 1 761 585 188 389 7 180 503 24,53

2900 Musikk- og kulturskole 1 121 081 0 1 121 081 910 859 210 222 3 570 500 25,51

19 191 540 18 121 547 1 069 995 69 876 556 26 %
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Når det gjelder de deler av regnskapet som ikke er knyttet til lønn, ligger de nært budsjett, og en kan 

ikke se noen grunn til at de ikke skal gjøre det framover, på det nåværende tidspunkt. 

2300 Nabeita: Det forventes å holde budsjettrammen for 2016, da med den styrkning de har fått/får. 

De vet at vde vil få økning i antall barn på SFO, som krever øking i bemanning. Likedan får de et barn i 

1. klasse, men uavklart hvor mye det vil trenge. 

2400 Nordskag: Med tilskuddene som kommer forventes det at budsjettet holder.  

2500 Sistranda: Fra høsten 2016 er det behov for 2,5 stillinger knyttet til tunge brukere, som pr. i dag 

ikke ligger inne i budsjettet. Det søkes om å få tilført disse stillingene, og de skal da klare å holde 

budsjettet med forbehold om at de 4 stillingene videreføres. 

2600 Sørburøy: Her forventes det at budsjettet holder. Det er et klart oppdrag i jobben, som de 

styrer etter gjennom året. 

2800 Nesset: Her forventes det at budsjettet holder, men de har stor bruk for utskiftinger både i 

leker og inventar, og budsjettet er trangt i så måte.  

2900 Musikk og Kulturskole: Her forventes det at budsjettet holder. 

Helsesektoren / NAV 

 

 

 

 

31/32xx Familie / Helse / Rehab: Ser noen utfordringer, spesielt på legekontoret å ifht utfordringen 

som de oppdaget der.  

34xx PLO: Målet er selvsagt å holde budsjett, og de mener også at de har et godt budsjett. 

Utfordringen i PLO er at budsjettet er stort, og både utgifter og inntekter kan komme periodisert. 

Virksomheten kan forvente å få utgifter det ikke er tatt høyde for (blant annet pasienter som blir 

liggende utskrivningsklare på St. Olavs hospital til en døgnpris på 4600,- på grunn av at vi ikke har 

mulighet til å ta de hjem til kommunen.) I 2015 var dette en stor utgiftspost, men så lang i år har 

kommune hatt lite antall pasienter vi må betale for. (Dette følges tett, og rapporteres inn hvis det 

viser seg å bli en stor utgift for kommunen, men dette snur fort!) Et annet usikkerhetsmoment er 

bruk av vikarbyrå. Vikarbyrå må vi ta i bruk for å sikre faglig forsvarlighet på tjenesten. Dette er et 

alternativ som koster mer enn å bruke egne ansatte.  

35xx Funksjonshemmede: Har forventninger om å holde budsjettet for inneværende år ift den 

omfang i driften som leveres i dag. Ved evt endring på ressursbehov meldes det fortløpende. 

33xx NAV: Økonomistyringen er god i kontoret. Dette gjelder så vel utbetaling av sosial stønad som 

utnyttelse av tilgjengelige økonomiske ressurser. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp er redusert 

vesentlig de siste årene. 

 

Kultur og Næring 

 

 

Ansvar Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i NOK Budsjett inkl. endring Forbruk i %

31/32xxSum Famile / Helse / Rehab 7 838 303 -328 588 7 509 715 9 056 533 -1 546 816 20 089 593 45 %

34xx Sum PLO 14 902 922 -62 492 14 840 430 15 368 726 -528 297 53 582 748 29 %

35xx Funksjonshemmede 6 619 419 0 6 619 419 5 475 340 1 144 078 23 826 264 23 %

33xx NAV 1 050 751 0 1 050 751 107 230 943 519 3 892 994 3 %

Ansvar Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i NOK Budsjett inkl. endring Forbruk i %

4100 Kultur 1 757 230 -337 789 1 419 441 1 009 846 409 596 5 155 897 19,59

4200 Frøya kultur- og kompetansesenter -14 263 -9 874 -24 137 -154 658 130 522 -694 723 22,26

1 395 304 855 188 540 118 4 461 174 19 %
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41xx Kultur og Næring: Det er vanskelig å si om budsjettet for kultur og næring holder. Det er lagt inn 

store inntekter som er urealistisk.  

Teknisk avdeling 

 

 

55xx Teknisk: Nei - det er underbudsjettert på flere poster 

Finans 

 

 

Alle 

 

 

Regnskapet for 1.kvartal vier at Frøya Kommune er innenfor budsjettet. Administrasjonen vil følge 

situasjonen nært i gjennom året for å identifisere utfordringer innen de forskjellige virksomhetene. 

For dette kvartalet, er virksomheten familie/helse/rehab/barnevern som viser et stort merforbruk, 

men dette skyldes i stor grad justeringer i forbindelse med «tidlig innsats» midlene, og ufakturerte 

midler i forbindelse med samarbeidet med Hitra Kommune. 

I tillegg varsler Teknisk avdeling og IT at de mest sannsynlig vil ha utfordringer med å holde 

budsjettet for 2016. For Teknisk avdeling gjelder dette i stor grad at en del inntekter er 

overbudsjettert og en del utgifter er underbudsjettert, som f.eks. brannberedskapen. 

Administrasjonen vil følge med situasjonen, og foreta nødvendige budsjettjusteringer senere i året, 

når sitasjonen blir klarer på disse punktene. 

Virksomheten Kultur og Næring hadde for 2015 et stort merforbruk. I forbindelse med arbeidet med 

regnskapet for 2015, ble det identifisert en del poster som hadde forårsaket dette. Rådmannen vil i 

mai komme med et budsjettjusteringsforslag for å rette opp i disse årsakene. Rådmannen gjør dette 

fordi de samme årsakene til merforbruket i 2015 også ble med i budsjettet for 2016. Kultur og 

Næring vil også ha de samme problemene for dette året. Postene som er identifisert er en del 

inntektsposter som er svært optimistiske, og noen som er helt urealistiske, f.eks. skolepenger enda 

kulturskolen er nå en egen virksomhet, og «inntekt fra andre kommuner» uten at det er noe spor 

eller avtaler om at andre kommuner skal inn og gi midler til Frøya Kultur og Kompetansesenter.  

Ansvar Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i NOK Budsjett inkl. endring Forbruk i %

55xx Teknisk avdeling 11 270 400 -5 741 396 5 529 004 5 567 477 -38 469 22 097 355 25 %

Ansvar Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i NOK Budsjett inkl. endring Forbruk i %

8000 Frie inntekter. -78 871 500 0 -78 871 500 -79 370 397 498 897 -274 666 000 28,90

8990 Kalkulatoriske avskrivninger/renter 0 0 0 0 0 -7 516 000 0,00

9000 Finans 7 869 415 0 7 869 415 8 426 672 -557 257 29 327 659 28,73

-71 002 085 -70 943 725 -58 360 -252 854 341 28 %

Ansvar Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i NOK Budsjett inkl. endring Forbruk i %

ALLE 6 265 896 -5 344 497 921 400 -2 784 884 3 706 284 0 0,00
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1.kvartal Frøya Kommune 

 

Økonomisjef 

Thomas Sandvik 

28.04.2016 

Kostra drift Regnskap 2016 Regnskap 2015 Avvik i NOK

ALLE -2 784 884 1 717 666 4 502 550

10 FASTLØNN 46 421 497 45 708 504 -712 992

20 LØNN TIL VIKARER 2 856 189 2 081 993 -774 196

30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 531 384 531 585 201

40 OVERTIDSLØNN 714 224 501 609 -212 615

50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 3 578 728 2 378 796 -1 199 931

70 LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN NYBYGG OG NYANLEGG 59 478 68 820 9 342

75 LØNN RENHOLD 1 739 210 1 678 351 -60 859

80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 622 677 569 108 -53 569

89 TREKKPLIKTIG/OPPGAVEPLIKTIG, IKKE ARBEIDSGIVERAVGIFTSPLIKTIG LØNN 832 414 100 775 -731 639

90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER 7 670 167 7 486 635 -183 531

99 ARBEIDSGIVERAVGIFT 3 152 557 2 986 650 -165 907

100 KONTORMATERIELL 343 435 357 328 13 893

105 UNDERVISNINGSMATERIELL 206 669 411 639 204 970

110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 376 046 447 061 71 015

114 MEDIKAMENTER 198 209 229 342 31 133

115 MATVARER 852 873 776 872 -76 002

120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER OG TJENESTER 1 842 372 1 247 319 -595 054

130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BREDBÅND 500 918 780 486 279 568

140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 225 538 217 887 -7 651

150 OPPLÆRING, KURS 586 564 377 838 -208 726

160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, BIL MV. SOM ER OPPGAVEPLIKTIGE 166 725 190 252 23 528

165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 17 731 4 562 -13 169

170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER (HERUNDER ANLEGGSMASKINER OG LI 574 489 1 148 866 574 377

180 ENERGI 1 390 289 1 531 978 141 689

182 Fyringsolje og fyringsparafin 98 821 0 -98 821

183 Naturgass 2 141 0 -2 141

185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRING 466 357 1 066 811 600 454

190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 1 505 164 1 356 476 -148 687

195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 1 554 367 1 496 539 -57 828

200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 714 567 1 095 466 380 899

209 MEDISINSK UTSTYR 53 347 9 286 -44 061

210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 330 442 389 787 59 345

220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 84 947 129 606 44 659

230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 1 004 646 1 636 979 632 333

240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 1 059 989 935 602 -124 386

250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBYGG 280 252 -28

260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 212 507 173 017 -39 490

270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON) 3 297 694 1 666 072 -1 631 622

300 KJØP FRA STATEN 820 426 555 101 -265 325

330 KJØP FRA FYLKESKOMMUNER 3 100 0 -3 100

350 KJØP FRA KOMMUNER 793 177 429 379 -363 799

370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 5 909 669 1 691 664 -4 218 004

375 KJØP FRA IKS DER KOMMUNEN/FYLKESKOMMUNEN SELV ER DELTAGER 241 025 240 425 -600

429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSASJON 2 761 372 2 918 694 157 321

430 OVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNER -45 000 67 500 112 500

450 OVERFØRING TIL KOMMUNER 17 385 186 491 169 106

470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 2 064 002 6 279 229 4 215 227

500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER 1 163 669 4 770 047 3 606 378

509 TAP FINANSIELLE INSTRUMENTER (OMLØPSMIDLER) 3 000 0 -3 000

510 AVDRAGSUTGIFTER 7 667 065 6 614 725 -1 052 340

520 UTLÅN 4 909 282 0 -4 909 282

550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 339 511 0 -339 511

600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -4 134 168 -4 372 562 -238 394

620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. UTENFOR AVGIFTSOMRÅDET -897 453 -414 994 482 459

629 BILLETTINNTEKTER -696 112 -672 287 23 826

630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOKALER -2 647 402 -2 231 338 416 065

640 AVGIFTSPLIKTIG GEBYRER -5 275 025 -5 975 583 -700 557

650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER -268 687 -399 988 -131 301

690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -129 975 -63 998 65 977

700 REFUSJON FRA STATEN -5 140 388 -4 526 185 614 203

710 SYKELØNNSREFUSJON -2 472 897 -2 148 712 324 185

729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -2 761 372 -2 918 694 -157 321

730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -662 500 -1 332 105 -669 605

750 REFUSJON FRA KOMMUNER -25 526 0 25 526

770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -458 428 -136 890 321 539

800 RAMMETILSKUDD -38 131 457 -37 783 816 347 641

810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -41 325 -42 351 -1 026

850 OVERFØRING FRA KOMMUNER -1 606 175 0 1 606 175

870 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -39 140 529 -37 888 740 1 251 789

874 EIENDOMSSKATT ANNEN EIENDOM -2 057 086 -1 972 447 84 639

877 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER -12 110 0 12 110

890 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) -445 300 0 445 300

900 RENTEINNTEKTER -328 640 -739 373 -410 733

909 GEVINST FINANSIELLE INSTRUMENTER (OMLØPSMIDLER) -611 670 0 611 670

920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN -4 871 457 35 322 4 906 779

940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -861 136 -221 000 640 136

950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -1 601 399 0 1 601 399



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 16/1574    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTJUSTERING FOR 2016  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
 

Kommunestyret vedtar å senke budsjettert inntekt hos virksomheten Kultur og Næring med totalt kr 

1.243.900. I tillegg flyttes kr 891.537 fra Kultur og Nærings underliggende enhet, Frøya Kultur og 

kompetansesenter til Teknisk avdeling. 

Nedskrivningen av inntekten dekkes inn ved fra virksomheten Funksjonshemmede som får 

nedjustert sitt budsjett med kr 1.243.900 

 

 

Saksopplysninger:   
I forbindelse med årsregnskapet for 2015, ble det hos virksomheten Kultur og Næring identifisert en 

del poster i regnskapet som medførte et merforbruk for 2015. Disse budsjettpostene er videreført 

for 2016, og Rådmannen vil med dette rette opp budsjettpostene som vil være med å bidra til et 

merforbruk for 2016. Endringene fremkommer slik: 

Kultur og Næring 

4100 Kultur 

Art Navn Opprinnelig budsjett Nytt budsjett 

4100.16007.383 Skolepenger - 200 000 0 

4100.16205.381 Leieinntekt instrumenter - 156 500 0 

4100.16290.380 Billettinntekter - 254 400 - 200 000 

4100.16504.381 Andre avgiftspliktige inntekter - 250 000 - 100 000 

 Sum - 560 900 -  

 



4200 Kultur og kompetansesenter 

4200.10570.386 Lønn Renhold 476 537 0 

4200.11800.386 Elektrisk Kraft 350 000 0 

4200.11850.386 Forsikringer bygg og anlegg 65 000 0 

 Sum utgifter 891 537  

4200.17500.386 Refusjon fra andre kommuner - 433 000 0 

4200.17715.386 Sponsorinntekter - 250 000 0 

 Sum inntekter - 683 000  

 

Nedskrivning av inntekter på 4100 Kultur: kr 560 900 

Nedskrivning av inntekter på 4200 Kultur og Kompetansesenter: kr 683 000 

Nedskrivning fra Kultur og Næring totalt: kr 1 243 900 

Flytter budsjettposter fra Kultur og kompetansesenter til Teknisk avdeling for å dekke inn 

felleskostnader fra fylkeskommunen kr 891 537 

5100. Teknisk avdeling 

5100.13300 Til fylkeskommunen 0 891 537 

 

3500. Funksjonshemmede 

Art Navn Oppr. Budsjett Nytt budsjett Differanse 

3502.10100 Lønn fast ansatte 5 818 248 5 518 248 300 000 

3503.10100 Lønn fast ansatte 6 581 915 6 181 915 400 000 

3503.10900 Pensjonstilskudd KLP 1 563 301 1 263 301 300 000 

3504.10100 Lønn fast ansatte 1 927 671 1 683 771 243 900 

 Sum   1 243 900 

 

Vurdering: 
Nedskrivning av lønnskostnader på 3 underliggende enheter til Virksomheten Funksjonshemmede.  

Denne virksomheten hadde 5,7 millioner i mindreforbruk i 2015, og hadde i 1.kvartal 2016 et 

mindreforbruk kr 1 144 078 pr 20.04.16, og skulle klare å greie denne nedskrivningen uten at det 

påvirker tjenesteproduksjonen. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 037  

Arkivsaksnr.: 16/1565    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

EIERSKAPSMELDING FOR FRØYA KOMMUNE 2016  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Eierskapsmeldingen for Frøya Kommune 2016 godkjennes som fremlagt. 

 

Eierandelene som står i regnskapets balanse og som ikke er med i eierskapsmeldingen vil 

Rådmannen fremme en egen sak på for å rette opp. 

  

 

Vedlegg: 

Eierskapsmeldingen for Frøya Kommune 2016 

 

 

Saksopplysninger:   

Rådmannen har revidert Eierskapsmeldingen for Frøya Kommune. I gjennomgangen har det 

kommet frem at en del eierandeler ikke lenger er aktiv, da selskapene er avviklet, solgt eller 

konkurs.  

Rådmannen vil legge frem en egen sak på dette, for å rette opp i kommunens balanse. 

Rådmannen treger litt tid på dette, da det må dokumenteres på en god måte før balansen i 

regnskapet kan rettes. Selskapene det gjelder er: 

- Destinasjon Trøndelagskysten 

- Fosenfly 

- Frøya Kystkultursenter 

- Ny Rv 714 AS 

- Suma Næringsutvikling AS 

- Stiftelsen Nord-Dyrøy Slipp 

 

I tillegg har Rådmannen lagt inn at for heleide AS som kommunen eier, så er formannskapet 

generalforsamlingen. 

 

Vurdering: 

Eierforholdene som beskrives i Eierskapsmeldingen anbefales å opprettholdes. 
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Innledning 
 

1.1 Bakgrunn for meldingsarbeidet 

De siste årene har det vært et økt fokus på kommunalt eierskap. KS etablerte i 2009 et 
Eierforum, og har etter det utarbeidet anbefalinger til kommunene angående kommunalt 
eierskap og utarbeidelse av eierskapsmeldinger. Mange kommuner har utarbeidet 
eierskapsmeldinger og stadig flere jobber systematisk med fagområdet. 
 
Frøya kommune har eierandeler i flere foretak og selskap. I de deleide selskapene har Frøya 
kommune større eller mindre aksjeposter og andeler, og de eies sammen med andre 
bedrifter, organisasjoner eller med nabokommuner. I stadig flere sammenhenger 
etterspørres oversikter over det samlede eierskapet, og kommunen som eier har også behov 
for å ta en gjennomgang av eierskap og se på formålet med å eie og hvordan dette 
eierskapet skal utøves i de ulike selskapene. 
 

1.2 Hva er en eierskapsmelding? 

En eierskapsmelding er et overordnet politisk styringsdokument for virksomhet som er lagt 
til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune eller til et annet interkommunalt 
organ.  
 
En eierskapsmelding bør gi en oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper 
og samarbeid, de politiske og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og 
samarbeidsformene, samt formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike 
selskapene. 
 
Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og revideres jevnlig av kommunestyret.  
 
En eierskapsmelding vil sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre 
lokalpolitikernes ansvar. Det vil bidra til og skaffe til veie en oversikt over kommunens  
samlede virksomhet, det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske 
styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene og det vil bidra til mer åpenhet 
overfor omverden i forhold til den samlede kommunale virksomhet.   
 
Gjennom en eierskapsmelding kan kommunen dessuten gi mer overordnede styringssignaler 
til selskapsstyrene. Eiermeldingen kan også inneholde et eget punkt om selskapenes 
samfunnsansvar, f eks politiske målsettinger knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv.  
Eierskapsmeldingen bør reflektere det rettslige ansvarsmessige forholdet mellom 
selskapsform og eier. Kommunestyrene skal ikke gjennom eierskapsmeldingen detaljstyre 
selskapene, men bidra til å sikre samhandling og kommunikasjon mellom eierorgan og 
kommunestyret overfor selskapene og omverden.   
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1.3 Oppbygging av meldingen 

Meldingen er delt inn i tre hoveddeler.  
 
Del I omhandler eierstyring, derunder selskapsformer, eierskapsprinsipper og eierstrategi.  
 
Del II omhandler kommunens eierskap og gir en oversikt over selskaper og eierinteresser, 
samt strategi som skal ligge til grunn for det enkelte.  
 
Del III omhandler oppfølging av eierskapsmeldingen i form av en handlingsplan og års hjul 
for eierstyring. 
 

 

2 Eierstyring 
 

2.1 Hva vil vi med eierskapet? 

”Å eie er å ville” uttrykkes i mange eierskapsmeldinger. Det bør også være ganske 
innlysende. En kommune må ville noe med selskapene de eier. Dette er også 
hovedbegrunnelsen for at det er viktig å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i 
ulike selskaper, gjennom for eksempel eierskapsmeldinger.  
 
Styringsdokumentene til selskapet, som vedtekter eller selskapsavtale, skal inneholde 
avklaringer av hva som ønskes oppnådd med selskapet og hvilke forventninger eier har til 
selskapet. Formålsparagrafen er sentral. I tillegg er det viktig med tydelige eierstrategier. 
Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier: hva vil vi med eierskapet i 
dette selskapet? 
 
Tabellen under illustrerer hvordan ulike alternative eiermålsetninger avgjør hva som blir 
virksomhetens målsetninger og prioriteringer:  
 
Eiermålsettinger Virksomhetsmålsetninger 

Maksimalt utbytte Effektiv drift 

Sikkert utbytte Risikospredning 

Sysselsetting Antall ansatte 

Regional næringsutvikling Etablere ny virksomhet 

Myndighetsutøvelse Forsvarlige økonomiske rammer 

Ingen definert målsetting Ledelsens egendefinerte mål 

 

 

2.2 Motiver for selskapsdannelse 

Det er en vanlig antakelse om at når det etableres et foretak eller selskap, er det for å oppnå 
noe.  I denne eierskapsmeldingen legges det til grunn en antagelse om at når en kommune 
etablerer et foretak eller selskap, eller går inn som medeier eller deltaker sammen med 
andre, så er det for at kommunen skal oppnå noe. Men der private eiere vil ha økonomisk 
utbytte som hovedmål for sitt selskap, kan det offentlige ha en del andre mål.  
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Eierskapet kan grovt deles inn etter om det er finansielt eller politisk motivert. Flere 
kommuner har i sine eierskapsmeldinger gruppert selskapene etter fem kategorier for motiv 
for eierskap. Disse er også omtalt og gjengitt i boken ”Kommunalt eierskap – roller, styring 
og strategi” (Resch-Knudsen, 2011). Grunnlaget for kategoriseringen er formålsparagrafen i 
selskapsavtalen eller vedtektene (formål) og intensjoner ved etableringen av selskapet (mål). 
Det er ikke uvanlig at det kan være flere motiver bak etableringen av et selskap.  
 
De fem motiveringene presenteres kort nedenfor: 
 
Finansielt motivert   
Dersom hovedformålet med eierskapet er å oppnå økonomiske resultater, defineres 
eierskapet som finansielt.  Finansielt formål betyr ikke at eier har en kortsiktig horisont på 
sitt eierskap eller at eier ønsker å selge aksjene i selskapet.  Finansielt formål er naturlig for 
selskaper som er forretningsmessig orientert og hvor bedriftsøkonomiske 
lønnsomhetskriterier ligger til grunn for selskapenes arbeid.  Eierskap med et finansielt motiv 
vil ofte innebære en økonomisk risiko.  
 
Politisk motivert  
Selskapsdannelser der motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er strategiske valg om å 
posisjonere kommunen/regionen. Verken økonomi, hensynet til tjenesteyting eller lignende 
er begrunnelser for eierskapet.  
 
Effektivisering av tjenesteproduksjon 
Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i hovedsak med at fellesløsninger bidrar til 
mer effektiv tjenesteproduksjon enn å yte tjenesten selv. Sentralt her er å oppnå økt 
mengde av tjeneste for de midlene som er til disposisjon og bedre forvaltning av 
anleggsmidlene. 
 
Samfunnsøkonomisk motivert  
Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i at kommunen gjennom selskapet vil 
oppnå totalt sett mer samfunnsøkonomiske resultater eller gjennomføring av oppgaver. 
Offentlig engasjement og styring i oppgaveløsningen vil stå sentralt i begrunnelsen for denne 
kategorien. 
 
Regionalpolitisk posisjonering 
Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i at det styrker regionens muligheter og 
posisjon til å gjennomføre oppgaver i forhold til andre regioner og nasjonale aktører. Har kan 
også posisjonering for å utløse statlige midler/prioriteringer være en del av begrunnelsen. 
 
Motiv og mål med selskapet får følger for hvordan eierstyringen innrettes. Formålet er ikke 
statisk, men kan endre seg over tid.  
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2.3 Selskapsformer  

 

Det er ulike selskapsformer som kan benyttes for organisering av kommunale oppgaver ved 
selskapsorganisering. Formålet med en kommunal virksomhet har mye å si for hvilken 
selskapsform kommunen bør velge. I dette kapittelet gis en kort omtale av de enkelte 
organisasjonsformene og en vurdering av når det er mest hensiktsmessig å benytte de 
enkelte selskapsformene.  
 

2.3.1 Aksjeselskap (AS)  

Aksjeloven regulerer etablering og drift av aksjeselskaper (AS). Med aksjeselskap (AS) forstås 
ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets 
forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, 
hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Selskapet betraktes som en selvstendig juridisk enhet.   
  
Det som først og fremst kjennetegner et aksjeselskap fra andre måter å organisere 
virksomhet på, er aksjeeiernes begrensede ansvar for selskapsgjelden. At aksjeeierne har et 
begrenset ansvar for selskapsgjelden, betyr at deres ansvar er begrenset til det 
aksjeinnskuddet som de forplikter seg til å betale når de tegner aksjer i selskapet. Selskapets 
kreditorer kan bare søke dekning i selskapets eiendeler og formue for øvrig. Forhold som 
gjelder aksjeeierne seg imellom, reguleres med egen aksjonæravtale.  Selv om selskapet går 
konkurs, kan kreditorene ikke kreve at aksjeeierne dekker selskapets gjeld. Det kan heller 
ikke kreves at aksjeeierne gjør innskudd i selskapet utover det aksjeinnskuddet den enkelte 
aksjeeier skal betale.  
  
Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen av selskapet, og eierne har myndighet 
gjennom generalforsamlingen. Dette betyr at kommunen som aksjeeier ikke kan gi pålegg til 
selskapets styre uten at dette skjer i form av en beslutning fra generalforsamlingen. Nivået 
på eierandelen må derfor tilpasses kommunens mål med eierskapet. Dersom bedriften 
tidligere har operert innenfor et lovbestemt monopolområde, vil det være hensiktsmessig at 
kommunen eier 100 prosent av aksjeselskapet.  
  
Organisering av virksomhet i aksjeselskap er egnet hvor det er ønskelig å redusere risiko for 
kommunen. I tillegg er det selvfølgelig at det er behov for å fristille virksomheten fra 
kommunens organisasjon for å bedre virksomhetens rammebetingelser. Der det er ønskelig 
å fristille en virksomhet fra kommunens øvrige organisasjon vil aksjeselskap være å 
foretrekke fremfor andre selskapsformer.  
  

2.3.2 Kommunalt foretak (KF)  

Kommunale foretak er en del av kommunen og hjemlet i kapitel 11 i Lov om kommuner og 
fylkeskommuner (Kommuneloven). De kommunale foretakene har ikke selvstendig 
partsstatus i forhold til domstoler og offentlige myndigheter. Alle lover som er gjeldende for 
kommunal virksomhet, som Kommuneloven, Forvaltningsloven og Offentlighetsloven, 
gjelder for de kommunale foretakene.  
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Hovedformålet bak organisasjonsformen kommunalt foretak er å gi deler av kommunal 
virksomhet større grad av fristilling fra de politiske beslutningsprosesser enn andre 
organisasjonsformer etter kommuneloven. Til forskjell fra kommunalt eide aksjeselskaper, 
som er rettslig og økonomisk atskilt fra kommunen, er kommunalt foretak en del av 
kommunen.  
 
Foretaket ledes av et styre som et utpekt direkte av kommune- eller fylkesstyret og har 
dermed ikke et eierorgan på linje med virksomheter organisert etter selskapslovgivningen.  
Daglig leder står dermed i linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret.  
Foretakene er på den ene siden underlagt kommunestyrenes budsjettmyndighet.  
Administrasjonssjefen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets 
daglige leder 2.   
 
Organisasjonsformen kommunalt foretak er et alternativ til aksjeselskapsformen. 
Virksomhet der det er stort omfang av offentlig myndighetsutøvelse er best ivaretatt innen 
kommunens ordinære organisasjon. Der hvor det er behov for å redusere risiko og avgrense 
ansvaret er virksomheten best ivaretatt i et aksjeselskap. Dermed er kommunalt foretak 
aktuell for virksomhet som ikke har stort omfang av offentlig myndighetsutøvelse og hvor 
kommunen vil ha fullt ansvar. Denne selskapsformen er utfordrende styringsmessig i og med 
at det samtidig skal fristilles og være kommunens fulle ansvar. Dersom det er ønskelig med 
fristilling av virksomhet er aksjeselskap å foretrekke.  
  

2.3.3 Interkommunalt selskap (IKS)  

Interkommunale selskap reguleres i lov om interkommunale selskaper. Med interkommunalt 
selskap menes et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller 
interkommunale selskaper. Loven gjelder likevel ikke for selskap hvor samtlige deltakere har 
et begrenset ansvar for selskapsforpliktelsene.  
 
Interkommunale selskap er rettslig og økonomisk skilt fra deltakerkommunene. Hver av 
deltakerne har et ubegrenset ansvar for en andel av selskapets samlede forpliktelser. Dette 
skiller interkommunale selskaper fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset. 
Deltakerkommunene får imidlertid større innflytelse over forvaltningen av det 
interkommunale selskapet.  
  
Selskapets øverste myndighet er representantskapet som består av minst ett medlem fra 
hver kommune. Representantskapet kan omgjøre styrets vedtak.  
  

2.3.4 Interkommunalt samarbeid   

Flere kommuner kan inngå avtale om å løse oppgaver i fellesskap uten at det dannes et 
interkommunalt selskap. Styret har begrenset avgjørelsesmyndighet og myndighet til å ta 
avgjørelser bare i saker som angår virksomhetens drift og organisering. Slike 
interkommunale samarbeid reguleres i kommunelovens § 27. 
  



 

Eierskapsmelding for Frøya kommune 2016  8 

2.3.5 Stiftelser  

I henhold til stiftelsesloven er en stiftelse en formuesverdi som ved testament, gave eller 
annen rettslig disposisjon er stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål av ideell, 
humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. En rettsdannelse 
som oppfyller disse vilkårene, er en stiftelse uavhengig av om den er betegnet som legat, 
institusjon, fond eller annet.  
  
Stiftelser har til forskjell fra selskapene ingen eiere. Stiftelsen er et selveiende rettssubjekt. 
Verken oppretteren eller andre kan med grunnlag i eiendomsretten utøve styring over 
stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd. Eierne kan imidlertid 
få betydelig innflytelse på stiftelsen ved å etablere en ”rådsforsamling” med oppgaver og 
myndighet i henhold til stiftelsesloven. Det er kun Stiftelsestilsynet som har myndighet til å 
omdanne en stiftelse.   
  
Stiftelsesformen er spesiell ved at en stiftelse er et selveiende, selvstendig rettssubjekt og at 
det er lagt til Stiftelsestilsynet å omdanne stiftelser. Dette innebærer at organisering av 
virksomhet i en stiftelse ikke bør nyttes når kommunen har styringsinteresser av 
innholdsmessig karakter i virksomheten eller er innstilt på å ta et langsiktig økonomisk 
ansvar for virksomheten. Dette innebærer at stiftelsesformen ikke bør velges når oppgavene 
har karakter av myndighetsutøving, virkemiddeldisponering eller tjenesteyting der 
kommunen har ansvaret for tjenesteytingens omfang og kvalitet.  
 

2.3.6 Vertskommunesamarbeid 

Fra 1. januar 2007 ble det innført en generell hjemmel i kommuneloven §§ 28 a–k som åpner 
for samarbeid mellom kommuner om lovpålagte oppgaver, jf. Ot.prp. nr. 95 (2005-2006) Om 
lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(interkommunalt samarbeid).  
 
Vertskommunesamarbeidet innebærer at beslutningsmyndighet blir delegert fra en eller 
flere kommuner til vertskommunen. Til grunn for samarbeidet skal det ligge en 
samarbeidsavtale.  
 
Loven skiller mellom administrativt vertskommunesamarbeid og vertskommunesamarbeid 
med felles folkevalgt nemnd. Der det ikke overføres beslutningsmyndighet av prinsipiell 
karakter, kan kommunene opprette et administrativt kommunesamarbeid. De ulike 
deltakerkommunene kan delegere ulik kompetanse til vertskommunens administrasjon 
innenfor et slikt administrativt vertskommunesamarbeid. Beslutningene treffes da av 
administrasjonen i vertskommunen.  
 
Det kan også overføres beslutningsmyndighet i prinsipielle saker. I så fall må kommunene 
inngå et vertskommunesamarbeid med en felles folkevalgt nemnd som treffer avgjørelser i 
slike saker. Øvrige saker kan delegeres til vertskommunens administrasjon.  
 
For begge vertskommunemodellene er det lagt vekt på å ivareta rettssikkerheten gjennom å 
klargjøre systemet for forvaltningsklage og lovlighetskontroll. Det er også lagt vekt på å sikre 
den enkelte deltakerkommunens mulighet til å påvirke og treffe avgjørelse i enkeltsaker som 
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er delegert til vertskommunen. Den enkelte deltakerkommunen kan gi vertskommunen 
instruks om utøvelsen av den delegerte myndigheten i saker som alene gjelder 
deltakerkommunen eller dennes innbyggere.  
 

2.3.7 Valg av selskapsform – konsekvenser for eierstyring 

Bakgrunnen for å tenke gjennom og deretter velge å etablere et foretak eller selskap, eller 
gå inn som medeier eller deltaker sammen med andre kan være svært ulike.  
  
For eksempel er det i forbindelse med etablering av kommunale foretak ofte hensyn til 
muligheter for mer forretningsmessig drift, konkurranseforholdene for virksomheten, og 
muligheter for økt konkurransekvalifisering som ligger til grunn.  
  
Når det gjelder valg av selskapsformer som interkommunale selskaper (IKS) og 
interkommunale samarbeid (IS, kommuneloven § 27) er disse ofte begrunnet med mer  
kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og oppgaveløsning ved å samarbeide, endringer i 
rammebetingelser og eller lovverk, og regionalpolitisk hensyn.   
  
Aksjeselskap blir gjerne brukt i forhold til regional utvikling og i tilknytning til større 
prosjekter hvor tidshorisonten er langsiktig. Samferdsel, energi og næringsutvikling har vært 
de områdene det har vært vanligst å bruke selskapsformen.  
  
Stiftelser er ikke anbefalt for virksomheter som krever eierstyring.   
  
I de tilfellene der selskapsdannelse er aktuelt står kommunen i prinsippet fritt til selv å velge 
selskapsform, så fremt det ikke følger avgrensinger i lover og forskrifter for 
oppgaveområdet. Før det avgjøres hvilken selskapsform som er den mest formålstjenlige i 
forhold til de motiver kommunen har lagt til grunn for selskapsdannelsen, må det gjøres en 
rekke avveininger. Vurderingen må gjøres med tanke på at selskapsformen står i forhold til 
de oppgaver og funksjoner selskapet er tenkt å utføre, hvilke rammebetingelser selskapet 
trenger, hvilken økonomisk risiko som er ønskelig/akseptabelt, og hvor stor grad av politisk 
styring og kontroll som er ønskelig. 
 
Figuren under illustrerer graden av kommunens mulighet for styring og kontroll ved ulike 
organisasjonsformer. 
 

 

 

 

 

 

 
Figur X: Mulighet for styring og kontroll ved ulike organisasjonsformer. 

 
Figur x: Politisk styring og kontroll ved ulike organisasjonsformer 
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Når vedtak om valg av selskapsform er gjort, må eierskapet utøves gjennom selskapet sitt 
eierorgan og i samsvar med eierdokumentene.  Tabellen under viser hvilke 
styringsdokumenter som gjelder for de ulike selskapsformene. 
 
Tabell 2: oversikt over selskapsformenes eierorgan, styre og styringsdokument  
Selskapsform Eierorgan Styret Styringsdokument 

KF Kommunestyret Velges av kommunestyret Vedtekter 

IKS Representantskap Velges av representantskapet Selskapsavtale 
Eieravtale 
Styreinstruks 

AS Generalforsamling Velges av generalforsamling Vedtekter 
Aksjonæravtale 
Styreinstruks 

 

Eierorganer – likheter og forskjeller 
Generalforsamlingen, representantskapet eller årsmøtet er selskapets operative eierorgan. 
Den eller de valgte representantene eller fullmektigen i eierorganet skal utøve den 
respektive eiers, det vil si kommunestyrets, interesser i selskapet og gjennom disse utøve 
kommunens eierskap i selskapet. 
 
En styring gjennom formelle vedtak i de operative eierorganene bryter med den hierarkiske 
styringspyramiden som gjelder innenfor kommunen som rettssubjekt, og som 
kommuneloven er bygget opp rundt. Når kommunen legger deler av sin virksomhet til andre 
selskapsformer som er egne rettssubjekter, skal de styringssystemer som gjelder for 
vedkommende organisasjonsform følges. For å sikre det demokratiske eierskapet er det 
viktig at kommunen etablerer systemer for at vedtak som fattes i de operative eierorganene 
er forankret i kommunestyret.  
 
Det er viktig å være klar at det er enkelte forskjeller mellom representantskap og 
generalforsamling. Myndigheten til disse to er noe forskjellig. I henhold til IKS-loven treffes 
vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller 
foreta investeringer av vesentlig betydning for selskapet av representantskapet etter forslag 
fra styret. I et AS derimot er det styret som treffer beslutninger om salg, opptak av lån og 
investeringer uten at det må legges fram for generalforsamling. Representantskapet er også 
gjennom IKS-loven tillagt flere oppgaver enn generalforsamlingen i et AS. Dette gjelder 
særlig forvaltningsoppgaver, slik som fastsetting av budsjett, økonomiplan, regnskap, samt 
salg og investeringer som nevnt ovenfor. Dette gir representantskapet større innflytelse over 
forvaltningen av selskapet enn generalforsamlingen i et aksjeselskap. Generalforsamlingen 
kan imidlertid gjennom vedtektene eller ved instruks pålegge at visse forvaltningssaker som 
anses som viktige skal forelegges generalforsamlingen før styret fatter vedtak. 
 
Styret og styrearbeid 
Forvaltningen av selskapet ligger i styret, og ikke til eierne av selskapet. Et styre skal forvalte 
verdiene i selskapet ut fra de rammer og signaler som eierne gir gjennom eierstrategier, 
eiermeldinger, eieravtaler, vedtekter, selskapsavtaler og instrukser og vedtak i de operative 
eierorganene. Mangler styret rammer, må det etterspørre det, f. eks ved å innkalle til 
eiermøte. Styrets oppgave er å ha ensidig fokus på selskapets interesser. Et styre kan være 
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uenig om saker som drøftes, men hele styret bør stille seg lojalt bak vedtak som er truffet. 
Spørsmål om styremedlemmers lojalitet overfor andre særinteresser kan komme opp i 
enkelte saker, og kan medføre inhabilitet.  
 
Habilitet 
Inhabilitet inntrer når en person antas å ha personlige interesser i utfallet av en sak som skal 
behandles, og som kan antas å ha påvirkning på vedkommendes dømmekraft under 
behandlingen av saken.  
Forvaltningslovens § 6 omfatter regler om inhabilitet. For aksjeselskaper regulerer 
aksjeloven § 6-7 en tilsvarende regel hvor vurderingen går på hvorvidt beslutningen eller 
avgjørelsen har ”særlig betydning” for styremedlemmet selv eller noen av vedkommendes 
nærstående, slik at han må anses å ha en fremtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i saken.  
Habilitet/inhabilitet må vurderes når aktive folkevalgte (medlemmer av eksisterende 
folkevalgte organ) sitter i styret for selskapene. Inhabiliteten kan oppstå i kommunestyret/i 
de folkevalgtes behandling av saker som gjelder selskapene.  

2.4 Kommunen som eier – roller og rolleforståelse 

Kommunen har ulike roller som politikk utformer, markedsregulator, myndighetsutøver, 
bestiller og eier, og det er viktig at kommunen til enhver tid er tydelig på hvilken rolle den 
har. Når det gjelder eierrollen, er det spesielt viktig at kommunen utøver sitt eierskap 
gjennom formelle eierkanaler og at utøvelsen av eierskapet er politisk forankret. Folkevalgte, 
kommunens representanter i eierorganene, samt kommunens øvrige ansatte må være seg 
bevisst de ulike rollene, slik at kommunen opptrer ryddig og tillitvekkende. 
 
Kommunestyret som eier 
Rollen som eier ivaretas av kommunestyret. Kommunestyret er ansvarlig for at de betydelige 
verdiene forvaltes av de forskjellige selskapene til beste for kommunens innbyggere. 
Kommunestyret skal fastsette (gjennom for eksempel en eiermelding) rammene for 
kommunens eierskap, herunder formålet med eierskapet.  
 
Kommunestyret kan delegere myndighet. Delegert myndighet skal utøves innenfor vedtatte 
rammer, samt andre føringer fastsatt av kommunestyret. Saker av stor prinsipiell og politisk 
betydning skal forelegges kommunestyret. 
 
I selskaper med generalforsamling (AS) hvor rollen som generalforsamling er delegert til 
andre enn kommunestyret kan saker ikke i ettertid forelegges kommunestyret for ny 
behandling. I AS er generalforsamling øverste myndighet og kan ikke overstyres av andre 
organ. Myndigheten må utøves i generalforsamlingen.  
Man kan politisk behandle saker på forhånd som skal opp i generalforsamlingen, men 
generalforsamlingen må aksepteres som selskapets øverste organ.  
Kommunestyrets beslutning på noe som er delegert (delegert hvem som skal være 
generalforsamling) kan formelt ikke være bindende for den som utøver generalforsamlingen 
på vegne av kommunestyret. Dersom kommunestyret ikke er fornøyd med utøvelse av 
generalforsamlingsfullmakten, kan kommunestyret trekke fullmakten tilbake/ikke omgjøre 
generalforsamlingens vedtak. 
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Kontrollutvalget  
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Ref. kommunelovens § 77 nr. 5. 
 
 
Kommunerevisjonens rolle 
Det vises til bestemmelsene i kommunelovens § 80 om selskapskontroll; 

     «I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en 
kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har 
kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger 
som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og 
den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget 
og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet.  

       Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors 
kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og 
herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller 
fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor.  

       Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til 
å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og 
tilsvarende organ.» 
 
 
Eierrepresentant i operative eierorganer 
Ordfører er gjennom delegasjonsreglementet/egne vedtak kommunens representant i 
operative eierorganer, med mindre annet er bestemt av kommunestyret. Delegeringen bør 
begrenses til eierrepresentasjon og ikke styrerepresentasjon, da han/hun vil være inhabil i 
behandling av saker vedrørende disse selskapene. 
 
Kommunestyret i Frøya har for hver valgperiode praksis for å oppnevne også andre 
folkevalgte til en del av de operative eierorganene hvor kommunen har eierinteresser.  
 
Uavhengig av hvem som representerer eier i eierorganet, bør eventuelle prinsipielle 
diskusjoner tas av kommunestyret i forkant av møter i de operative eierorganer. 
  
Kommunestyret kan ikke instruere styrerepresentantene, men godt styrearbeid innebærer 
at eierrepresentant i styrer sjekker ut eiers vurdering/synspunkt før styre behandler en sak 
av betydning for eier. Styrerepresentanten er ikke bundet av eiers synspunkter – 
styremedlemmet skal ta beslutning på selvstendig grunnlag.   
Det vil være opp til kommunestyret å ta stilling til hvor mye som skal være forankret eller 
diskutert i kommunestyret i forkant av behandling i det operative eierorganet. Det er også 
den enkeltes representant sitt selvstendige ansvar å innhente tilstrekkelig informasjon til å 
kunne utøve sin rolle som eierrepresentant for en kommune i det aktuelle selskapet. 
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Rådmannens rolle 
Rådmannen har ingen formell rolle knyttet til kommunens eierskap og eierstyring, men som 
kommunens øverste administrative leder har rådmannen ansvar for forsvarlig utredning av 
alle saker som skal til politisk behandling, jf. kommuneloven § 23 nr. 2. Dette gjelder også 
eierskapssaker.  
Kommunens øvrige administrasjon har kontakt med selskaper først og fremst i forbindelse 
med selskapets tjenesteutøvelse og da i en bestillerrolle. Administrasjonens samlede 
kompetanse er uansett en viktig ressurs inn i kommunes eierstyring. En kommune kan også 
velge å organisere eierstyringen sin slik at administrasjonssjefen utgjør en naturlig del av 
beslutningsprosessen i strategiske vedtak knyttet til eierstyring. 
Skal rådmannen kunne utøve den koordinerings- og styringsrollen rådmannen er satt til å 
utøve, bør rådmannen få en avklart oppgave og rolle i forhold til folkevalgtes utøvelse av 
eierrollen enten i representantskaper eller generalforsamlinger. 
 
 
Folkevalgte som styremedlemmer 
Rollen som styremedlem er forskjellig fra rollen som folkevalgt. Matrisen under viser 
forskjellen på representasjonsrollen som medlem av kommunestyret og et selskapsstyre.  
 
Matrise 1: Forskjell på rollen som medlem av kommunestyret og et selskapsstyre 
Kommunestyret Selskapets styre 

Folkevalgt Personlig valgt 

Hele kommunen Selskapet 

Partipolitikk/ideologi Selskapets interesser 

Kollektivt ansvar Personlig ansvar 

Alle innbyggere Kunder/brukere 

Fordeling Verdiskaping 

Forvaltning/monopol Marked/konkurranse 
Samfunnsøkonomi Selskapets økonomi 

Kommunens administrasjon Selskapets leder 

Offentlig verv Privat verv 

 
Styrevervet er et personlig verv hvor den enkelte er personlig ansvarlig for sine handlinger 
eller mangel på handlinger. Et styremedlem representerer kun seg selv, og skal ivareta 
selskapets interesser. Styremedlemmer skal ikke ta med seg eierinteresser i styrearbeidet.  
 
Kommunen som bestiller/kunde 
  
Rådmannen er kommunens øverste administrative bestiller av tjenester. Rådmannen kan 

delegere denne myndigheten til andre ledere i administrasjonen, som utøver den konkrete 

bestillingen på rådmannens vegne. Generelle avtaler om samarbeid med selvstendige 

rettssubjekter bør behandles i folkevalgte organer. Den enkelte bestilling tilligger rådmannen 

å beslutte innenfor det gitte delegasjonsreglementet, når de folkevalgte har gitt sin tilslutning 

til samarbeidsavtalen. 

2.5 Eierskapsprinsipper  

 

Eierskapsprinsipper er de overordnede premisser eller prinsipper som kommunen legger til 
grunn for forvaltningen av sine selskaper og eiendeler. Dette dreier seg om hva slags 
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systemer retningslinjer og rutiner kommunen skal ha for utøvelse av sitt eierskap, slik som 
rutiner for rapportering, premisser for valg av selskapsorganisering, styremedlemmer for 
utøvelse av eierskap osv. 
 
Hensikten med utarbeidelse av felles prinsipper for kommunens eierskap er å bidra til 
utøvelse av en forutsigbar, strategisk og langsiktig eierpolitikk. Målrettet eierpolitikk bidrar 
til å klargjøre styret sine rammer og dermed muligheter til å styre selskapet i eiernes retning, 
og styrker mulighetene for oppfølging av resultater og vurderinger av selskapets fremtidige 
situasjon, risiko osv.  
 
Et aktivt eierskap forutsetter systemer og retningslinjer for hvordan eierskap skal utøves, at 
det defineres klare målsetninger med eierskapet og at disse evalueres og følges opp.  
 
Med utgangspunkt i dette foreslås følgende prinsipper, regler og rutiner som i hovedsak skal 
ligge til grunn for Frøya kommune sin eierskapspolitikk: 
 

2.5.1 Krav til kommunen som eier 

 

 Det skal være åpenhet rundt Frøya kommunes eierskap 
o Eierskapsmelding skal vedtas av kommunestyret og er kommunens strategiske 

dokument. 
o Folkevalgte og administrasjonen skal bruke www.styrevervregisteret.no for å 

synligjøre sine verv og roller 
 

 Før en mulig selskapsdannelse eller før kommunen går inn på eiersiden i et selskap, 
skal det i saksbehandlingen analyseres hva kommunen som eier ønsker å oppnå med 
eierskapet. Følgende forhold skal vurderes: 

o Rammer i lovverket (kommuneloven, særlovgivning mv) 
o Rammer i kommunens retningslinjer (vedtekter for næringsfond, 

økonomireglement osv) 
o Tjenesten/oppgaveområdet sin egenhet – forpliktelser i forhold til et selskap 

kontra det å beholde egen beslutningsmyndighet om prioriteringen av 
ressursbruk 

o Økonomisk risiko 
o Grad av politisk styring og kontroll 
o Kommunen som arbeidsgiver 

 

 Ved selskapsdannelse eller når kommunen går inn på eiersiden i et selskap gjelder: 
o Generalforsamlingen i heleide AS skal være Formannskapet 
o Det bør utarbeides en aksjonær-/eieravtale som beskriver forholdet mellom 

eierne, som regulerer informasjon til eierne utenom 
representantskap/generalforsamling, selskapets virksomhet og valg av styre. 

o Ved kommunal deltagelse i selskapet skal kommunestyret vurdere om 
aksjonær-/eieravtalen skal ha med bestemmelser om at det kan foretas 
selskapskontroll i selskapet. 

o Selskapsavtaler og endringer av disse skal behandles i kommunestyret 
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 Kommunen skal være en forutsigbar, langsiktig og aktiv eier. Dette innebærer: 
o Politiske diskusjoner skal tas i kommunestyret, der hele kommunens 

tjenesteproduksjon settes i fokus 
o Eierinteresser skal fremmes gjennom generalforsamling og representantskap. 

Politisk vedtatt eierstrategi binder deltakerne i generalforsamling og 
representantskap. 

o Eier formulerer overordnede strategier og mål for selskapet. Styret er 
ansvarlig for måloppnåelse. Eierne skal i samspill med styret og ledelsen sikre 
god ledelse av selskapet. 

o Det bør være bevissthet på skillet mellom rollen som eier og rollen som 
kunde/bruker dersom kommunen har begge rollene overfor et selskap. 

o Gjennom krav til resultat og rapportering skal kommunen som eier gi tydelige 
signaler om hva som forventes av virksomheten. 

o Det bør utarbeides en klar og forutsigbar utbyttepolitikk. 
 

 Kommunen som eier skal sørge for riktig kompetanse til styrene i sin oppnevning av 
representanter. 

o Det nedsettes en valgkomite som skal håndtere valg og supplering i løpet av 
valgperioden, utover de valg som gjøres i forbindelse med konstitueringen. 
Valgkomiteen skal bestå ev ordfører, varaordfører og opposisjonsleder. 

o Ved oppnevning skal bl.a. følgende punkter vurderes: 
 Behov for kompetanse 
 Tidligere erfaring 
 Kapasitet til å gjennomføre oppgavene 
 Nettverk 
 Kjønnssammensetning 
 Habilitet, jf. Pkt. 2.3.7 

Ved oppnevning av vararepresentanter bør det velges numeriske vararepresentanter for å 
sikre kompetanse og kontinuitet i den grad det er mulig 

 

2.5.2 Krav rettet mot selskapene 

 

 Selskapets virksomhet skal tydelig fremgå av vedtektenes formålsparagraf for å 

begrense adgangen til endringer i selskapets faktiske virksomhet og risikoprofil. 

 

 Selskapet skal til enhver tid ha forsvarlig kapital. 

o Egenkapitalen bør være tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. 

o Om kapitalen ikke er forsvarlig skal styret redegjøre for eierorgan om 

problemstillinger og nødvendige tiltak. 

 

 Styresammensetningen skal være slik at den ivaretar kommunens interesser, og 

selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. 

 

 I rene kommunale og interkommunale selskaper, og selskap der kommunen har 

vesentlige interesser, bør honorering til styre være på tilnærmet samme nivå som 

godtgjøring til politikere. 
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 Selskapet skal praktisere meroffentlighet. 

 

 Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar og ha forsvarlig drift ut fra: 

 

o Etiske retningslinjer 

o Miljøkrav 

o Arbeidsrettigheter 

o Innkjøpspolitikk 

 

 Kommunale selskaper skal knytte seg til www.styrevervregisteret.no  

 

 Selskapet skal rapportere til eier i henhold til fastlagt årshjul 

 

2.5.3 Kontroll og revisjon 

 

Kontrollutvalget skal utøve forvaltningskontroll med selskaper hvor kommunen er eneeier 
eller slike selskapers datterselskaper (endret 06.02.12) 
Kommunerevisjonen skal på vegne av kommunen som eier utøve revisjon av at 
eierinteressene ivaretas 
 

2.6 Eierstrategi 

Frøya kommune forvalter verdier gjennom ulike selskaper. Når en kommune velger å legge 
en del av sine verdier inn i et selskap, medfører dette også en overføring av styringsrett til 
virksomheten. Det er imidlertid ikke alle spørsmål knyttet til forvaltning av verdiene som er 
et spørsmål for eieren. Mye vil håndteres gjennom selskapsstrategier som skal ivaretas av 
selskapets styre. Selskapets styre og administrasjonens oppgave er å legge opp virksomhets- 
og forretningsstrategi innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eieren. Det er denne 
ytre rammen som er eierstrategien, og innenfor denne skal selskapet ha en betydelig grad av 
spillerom. Tabellen under viser hva som skal være hovedfokus ved strategiene på de ulike 
nivåene. 
 
Tabell 2: Ulike strategier på ulike nivåer 
Strategi Hovedfokus 

Eierstrategi (eier) Skal vi eie virksomheten? Hva vil vi med den? 
Drives selskapene med samfunnsansvarlig 
forretningsdrift inkludert klima/miljø og i henhold til 
etiske retningslinjer og i overenstemmelse med 
vedtatt forretningsplan? 

Virksomhetsstrategi (styret) Hvordan skal vi organisere virksomheten vedrørende 
forretningsstrategi og strategi for utvikling av 
selskapet? 

Forretningsstrategi (administrasjonen)  Hvordan optimalisere driften og utvikling av 
virksomheten? 

 

Eierstrategiene vil utgjøre de prioriteringer og tiltak kommunen har overfor ulike selskaper 
for å sikre at selskapet ivaretar de målsetninger som eierne har hatt. Det er vesentlig for en 
aktiv eierstyring at det utarbeides en tydelig eierstrategi for hvert enkelt selskap, som 
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tydeliggjør eiers styringssignaler til selskapets styre. Kommunens styring bør være 
overordnet.  
 
Etableringen av en eierstrategi bør starte med en kort beskrivelse av bakgrunnen for 
eierinteressen i det aktuelle selskapet, samt de senere års utvikling. Deretter bør strategien 
peke på aktuelle punkter for vurderingen av det fremtidige eierskap.  
 
Aktuelle kriterier ved vurdering av eierskapet er: 

- Kapitalbindingssynspunkt – stor kapitalbinding anses ikke å være ønskelig for 
kommunen. 

- Oppfølgings- og investeringsbehov – stort behov for aktiv oppfølging med fokus på 
bl.a. ressursbruk samt behov for kapitalinnskudd, kan ofte anses ikke å være ønskelig 
for kommunen. 

- Virksomhetens utvikling og risiko – stort omstillingsbehov og høy risikoprofil gjør 
eierskap mindre attraktivt. 

- Samfunnsmessig betydning – stor samfunnsmessig nytte innenfor f.eks. bolig, 
sysselsetting og lokal næringsutvikling, taler for fortsatt eierskap 

- Lønnsomhet i dag og i fremtiden – god lønnsomhet i dag og i fremtiden gjør fortsatt 
eierskap attraktivt. 

- Etisk regnskap for samfunnsansvarlig forretningsdrift inkludert klima/miljø 
 

 

3 Oversikt over kommunens aksjer og eierposisjon  
Omtalen av selskapene/samarbeidene bør følge denne malen i forbindelse med 
administrasjonens rapportering til kommunestyret ved framlegging av eierskapsmelding: 
 
Selskap:  Navn på selskapet, foretaket, stiftelsen eller samarbeidet 
Organisasjonsform: AS, IKS, KF, stiftelse vertskommunesamarbeid eller § 27 samarbeid 
Omsetning/drift: Omsetning eller driftsbudsjett i kroner 
Eierandel:  Eierandel eller andel av stiftelseskapital 
Andre eiere:  Eierandel øvrige eiere, evt. andel av stiftelseskapitalen 
Formål:  Formålsparagraf 
Organisasjon:  Hensikten med eierskapet, organisering, ansatte 
Virksomhet:  Virksomhet/aktivitet i dag, finansiering(tilskudd) 
Styrerepresentasjon: Representasjon i styret 
 
Sentrale spørsmål ved vurdering av selskapene: 

 Hva er hensikten med å opprette/gå inn i selskapet? 

 Har eierskapet så langt vist seg å være tjenlig i forhold til kommunens hensikt? 

 Drives selskapet godt i samsvar med det som er formulert som formålet med 
selskapet? 

 Bør selskapets organisasjon endres? 

 Er kommunen fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet eller kan interessene på 
dett området bedre ivaretas på andre måter? 

 Bør eierandelen økes, reduseres eller avhendes og hvorfor? 
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3.1 Avgrensning 

Gjennomgangen skal gi en oversikt over samtlige selskap Frøya kommune har eierinteresser 
i, og tar for seg: 
 

1. Aksjeselskap 
2. Kommunale foretak 
3. Interkommunale samarbeid 
4. Interkommunale selskap 
5. Andelslag 
6. Stiftelser 

 
Nærmere om borettslag 
Borettslagsinnskudd er angitt i totaloversikten, men borettslagene blir ikke gjennomgått på 
samme måte som øvrige selskap. Det legges til grunn at kommunen har en overordnet 
strategi når det gjelder borettslag, som går på å gå inn i borettslag der det er hensiktsmessig 
med tanke på å sikre tjenestetilbud innenfor pleie og omsorg, sosialtjenesten og 
flyktningetjenesten. I tillegg er det også behov for et begrenset antall personalboliger. 
Kommunestyret delegerer myndighet til å oppnevne styrerepresentanter i borettslagene til 
administrasjonen og prinsipielt er det tjenesten som er bruker av boligen(e) som skal være 
representert i styrene. 
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3.2 Selskapsoversikt 

1. Aksjeselskap Eierandel Balanseført Aksjekapital

DalPro AS 40,00 % 2 965 001 7 460 000
TrønderEnergi AS 2,69 % 2 752 000 102 280 000
Trøndersk Kystkompetanse AS 17,00 % 310 640 1 763 750
PreBio AS 9,37 % 259 100 2 763 500
Midt-Norsk Fergealianse AS 16,66 % 140 000 120 000
Oi! Trøndersk Mat og Drikk AS 0,43 % 10 000 2 300 000
Destinasjon Trøndelagskysten AS 2,98 % 5 375 168 000
Frøya Storhall AS 100,00 % 30 000 30 000

Sum innskutt kapital 6 472 116

2. Interkommunale selskaper (IKS) Eierandel Balanseført

Revisjon Midt-Norge IKS 3,80 % 57 000
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 3,80 % 19 000
Hamos Forvaltning IKS 9,00 % 950 000
Interkommunalt arkiv Trøndelag ISK 1,70 % 0
Sum innskutt kapital 1 026 000

3. Andelslag/Samvirkeselskap Eierandel Balanseført

Frøya Flerbrukshall DA 0,00 % 0
Frøya Flyplass DA 25,00 % 20 000

Sum innskutt kapital 20 000

4. Stiftelser Eierandel Balanseført

Stiftelsen Halten Nikolai Dalhls Minne 300 000

Sum innskutt kapital 300 000

5. Borettslag Leiligheter Balanseført

Grønnskag Borettslag 2 265 000
Storheia Borettslag - leilighet 3 1 447 500
Storheia Borettslag - leilighet 7 1 297 500
Sistranda Borettslag - leilighet 097 001 3 1 50 100
Sistranda Borettslag - leilighet 097 001 2 1 50 100
Sistranda Borettslag - leilighet 097 003 1 1 50 100

Sum innskutt kapital 1 160 300

Oversikt over Frøya kommunes eierskap 31.12.2012
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Frøya Kommune har i tillegg til dette andeler i Frøya Kystlag. Frøya Kystkultursenter og 

Stiftelsen Nord-Dyrøy Slipp er avviklet, men deler av disse organisasjonene etter avviklingen 

har gått sammen med Frøya Kystlag, og har overdratt andelene som Frøya Kommune eier 

over til Frøya Kystlag.  

Frøya Kystlag er en interesseorganisasjon og har ikke levert regnskap og er derfor ikke med i 

oppsettet. 
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3.2.1 DalPro AS 

DalPro AS

DalPro AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 947 097 733
Stiftelsesdato: 15.01.1988
Kontaktperson: Edvard Ulvan
Nettadresse: www.dalpro.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel
Frøya kommune 40 %
Hitra kommune 60 % Selskapets aksjekapital: 7 460 000

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale x Vedtekter x Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
DalPro skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av produkter av høy kvalitet og handel for å
kunne tilby realistisk og utviklende arbeidstrening til mennesker som har uavklart arbeids-
tilknytning. Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget
arbeid.
For personer som har varig uførestrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig til rette-
lagt arbeid i DalPro's produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i ordinært
arbeidsliv. Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene, næringslivet, NAV, helse- og sosial-
tjeneste og skole bidra til at den enkelte deltaker når sine mål om god livskvalitet og arbeids-
tilknyttning ut fra den enkeltes forutsetninger.
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Selskapet skal ledes av et styre på 5 til 7 medlemmer, med personlige varamedlemmer.
Ett av styremedlemmene med varamedlem velges av og blant arbeidstakerne for 2 år. De øvrige
velges av generalforsamlingen og styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.
Generalforsamlingen velger hvert år leder og nestleder i styret.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 22 088 20 624 20 377
Driftsresultat 892 638 632
Resultat før skatt 748 244 205
Sum egenkapital 9 685 8 623 8 379
Egenkapital (%) 45,60 % 43,00 % 40,90 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Styrking av arbeidet med yrkesmessig rehabilitering var grunnlaget for etablering av selskapet.
Vinklingen mot yrkesmessig attføring var utslagsgivende for statens støtte til prosjektet. DalPro
har utvidet sitt driftskonsept siden oppstart. Dette gjelder bygging av slakteri, videreforedling av
hjort og villsau samt utvikling av Hammerstaddalen til en inspirasjon- og motivasjonsarena.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
DalPro er et arbeidstilbud som som favner videre enn noen andre bedrifter i øyregionen og bedriftens 
betydning i denne sammenheng er er viktig for kommunen som eier, tjenesteyter og forvalter.
Selskapets resultater er forbedret de siste år og gir et sikrere grunnlag for videre drift. Selskapet er avhengig av
å finne produksjon som er tilpasset brukere. Økonomiske tilskudd fra NAV er en forutsetning for selskapets
videre drift, og balansegang mellom antall ansatte og omsetning er en utfordring.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.2 TrønderEnergi AS 

TrønderEnergi AS

TrønderEnergi AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 980 417 824
Stiftelsesdato: 06.07.1998
Kontaktperson: Ståle Gjersvold
Nettadresse: www.tronderenergi.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel
Melhus kommune 14,77 %
Orkdal kommune 11,99 %
Trondheim kommune 10,00 %
Rissa kommune 8,93 %
Bjugn kommune 5,73 %
Frøya kommune 2,69 %
Hitra kommune 2,54 %
Andre kommuner i Sør-Trøndelag 43,29 %

Selskapets aksjekapital 102 280 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter x Etiske retningslinjer
x Selskapsavtale x Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner
VISJON
Hva ønsker vi å være: Kraftfull og energisk. Miljøvennlig energi for et bedre samfunn.
VEDTAKSFESTET MÅL
Produsere, overføre, fordele og omsette energi, bygge å drive anlegg for slik virksomhet, delta i annen 
delvirksomhet i forbindelse med denne virksomheten, herunder annen forretningsmessig utnytting av anlegg
og teknologi, eie og delta i andre selskaper innen rammen av virksomheten.
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 7 medlemmer og 5 varamedlemmer som velges av bedriftsforsamlingen. I tillegg velges 3
medlemmer med vara av de ansatte etter aksjelovens bestemmelse. Styremedlemmene velges for maks 2 år om
gangen. Styret sammensettes slik at det kan ivareta eiernes interesser og selskapets behov for kompetanse,
kapasitet og mangfold.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 55 438 55 734 38 319
Driftsresultat -57 375 -85 659 -83 690
Resultat før skatt 8 958 107 356 579 633
Sum eiendeler 5 481 428 5 927 537 5 952 823
Egenkapital (%) 26,40 % 25,30 % 36,30 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Frøya kommune har hatt eierskap i TrønderEnergi AS siden starten i 1998, da selskapet ble fosjonert med Hitra
og Frøya Kraftlag. Etableringen av Hitra og Frøya Kraftlag var basert på tilrettelegging av strømforsyningen til
øyregionen i starten av 50-tallet.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes forventninger til selskapet er at konsernet drives til beste for både eiere og kunder. Som
kunde ønsker i stabile leveranser av energi til så lave priser som mulig, som både kommer Frøya kommune og
befolkningen til gode. I tillegg ønsker vi som eier å motta avkastning av våre kapitalinvesteringer i selskapet.
Selskapets økonomi er god og representerer pr. dato ingen risiko for Frøya kommune. Selskapet er i vekst og
satser på utbygging innen vindkraft som kan påvirke den økonomiske risiko. Eierandelen har hatt en positiv
påvirkning av Frøya kommunes finansinntekter. Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.3 Trøndersk Kystkompetanse AS 
Trøndersk Kystkompetanse AS

Trøndersk Kystkompetanse AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 990 507 627
Stiftelsesdato: 25.09.2006
Kontaktperson: Nils Jørgen Karlsen
Nettadresse: www.kystkompetanse.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel Eiere: Andel
Frøya kommune 17,01 % Frøya Næringspark 4,82 %
Hitra kommune 17,01 % Frøya Havbruksservice AS 3,37 %
SIVA 12,05 % Lerøy Midnor AS 2,84 %
Marine Harvest ASA 11,33 % SpB Hemne avd. Hitra 2,41 %
Hitra Næringsforening 9,59 % Biotrål AS 0,96 %
Aqualine AS 4,82 % Hotell Frøya AS 0,96 %
Bewi AS 4,82 % Dolmsundet Hotell AS 0,58 %
Salmar ASA 4,82 % Div. småaksjonærer 2,75 %

Selskapets aksjekapital 1 763 750 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON
Fra ide til suksess
VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapets formål er gjennom offentlig og privat engasjement og eierskap, solid daglig ledelse og tette og kon-
tinuerlige reaksjoner til kunskapsmiljøene å bli ledende for regional kompetanseutvikling i kystregionen i 
Midt-Norge. Selskapet skal innenfor rammen av bedriftsøkonomiske prinsipper stimulere til økt vekst for
eksisterende næringsliv og gi aktiv støtte til nyetableringer gjennom oppbygging av et større totalmiljø som
består av flere virksomheter hvor det dannes grunnlag for et faglig og sosialt miljø og samarbeid mellom
virksomhetene. Selskapet skal lokaliseres i Frøya Næringspark AS. Gjennom samhandling med kompetanse-
miljøene skal selskapet sikre egenutvikling og nyutvikling og søke samarbeid om å tilføre regionen prosjekt-
midler til konkrete bedriftsprosjekter. Deltagelse i nettverk og arenaer som utvikler kunnskap og kompetanse
skal omsettes til verdiskapende aktiviteter.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret skal bestå av 3 til 7 medlemmer med personlige varamedlemmer utenom leder.
Selskapet skal yte konsulenttjenester til næringslivet.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 3 247 4 752 2 798
Driftsresultat -39 341 -167
Resultat før skatt -25 357 -91
Sum eiendeler 2 444 2 694 2 433
Egenkapital (%) 70,70 % 65,00 % 61,80 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
En av hensiktene med selskapet var å samle de fleste aktiviteter innen næringslivsarbeid i et selskap, både
for å samle kunnsakp og for å få bedre koordinering, samt å kunne oppnå bedre resultater i forhold til midler.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommune forventer et godt samarbeid med selskapet og er fornøyd med selskapets engasjement så langt.
Ressursen bør utvikles og bevistgjøres i forhold til næringsarbeidet. Selskapets drift baseres mye på tilskudd
fra SIVA, STFK og kjøp av tjenester fra Frøya og Hitra kommune. Den økonomiske risiko er lav og aktiviteten bra.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.4 Kystlab-PreBio AS 

Kystlab-PreBio AS

Kystlab-PreBio AS
Selskapsform: Aksjeselskap

Organisasjonsnummer: 986 208 933

Stiftelsesdato: 05.01.2004

Kontaktperson: Preben Aune

Nettadresse: www.prebio.no
EIERE OG EIENDELER

Eiere: Andel Eiere: Andel

Næringsmiddeltilsynet i Namdal 37,20 %

Brønnøy kommune 18,74 %

Fosen Regionråd 18,74 %

Frøya kommune 9,37 %

Hitra kommune 9,37 %

Andre 6,58 %

Selskapets aksjekapital 2 763 500 NOK

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

Med kompetanse og kvalitet er vi best på analysetjenester

VEDTAKSFESTET MÅL

Selskapet skal drive helse og miljøanalyser og det som hører til. Herunder inneha eierinteresser i relatert

virksomhet.

PreBio skal være førstevalg innen analyser, rådgivning, utredning og utvikling for kundene i regionen.

Opprettholde sysselsettingen og bidra til utvikling av næringslivet i regionen og fremstå som et sterkt 

kompetansesenter innen mat og miljø.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret skal bestå av 3 til 7 medlemmer med varamedlemmer.

Selskapet skal drive helse og miljøanalyser.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2012 2013 2012

Driftsinntekter 42 025 17 560 21 200

Driftsresultat 5 247 744 1 354

Resultat før skatt -1 129 7 210 1 376

Sum eiendeler 29 771 20 497 11 053

Egenkapital (%) 66,30 % 76,60 % 57,20 %

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning

Protokoll fra generalforsamling

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Det forventes at selskapet skal befeste sin tilstedeværelse i øyregionen for å gi næringslivet og spesiellt

oppdrettsnæringa et godt og velutviklet tilbud innen analysetjenester.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes investering i selskapet er relativt liten og selskapets utvikling medfører pr. dato lav

økonomisk risiko. Opprettholdelse av lokale kontorer er avgjørende i forhold til hurtig svar på gjennomførte

prøver.

Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.5 Midt-Norsk Fergealianse AS 
Midt-Norsk Fergealianse AS

Midt-Norsk Fergealianse AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 994 425 714
Stiftelsesdato: 20.05.2009
Kontaktperson: Karin Johanne Torseth
Nettadresse:
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel
Aure kommune 16,67 %
Frøya kommune 16,67 %
Hemne kommune 16,67 %
Hitra kommune 16,67 %
Kristiansund kommune 16,67 %
Kristainsund og Nordmøre havn IK 16,67 %

Selskapets aksjekapital 120 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON
Ingen

VEDTAKSFESTET MÅL
Arbeide for realisering av fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure kommune og Laksåvika i Hitra
kommune, samt delfinansiering av investeringer og drift knyttet til denne forbindelsen. Selskapet har ikke til
formål å generere overskudd, og det skal ikke deles ut utbytte fra selskapet.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret skal bestå av 5 - 10 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
Valget gjelder for 2 år om gangen. Styreleder og nestler velges av generalforsamlingen årlig.
Styret er besluttningsdyktig med 50% representasjon. Ved stemmelikhet teller styteleder (nestleder) dobbelt.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 12 17 177
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Sum eiendeler 198 117 171
Egenkapital (%) 1,50 % 2,60 % 1,80 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling/representantskap

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Ønske om å etablere en fergeforbindelse mellom Nord-Møre og Trøndelagskysten som er meget viktig for alle
kommuner i regionen, med positive ringvirkninger til næringsliv og reiseliv.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes forventninger til selskapet er at en fergeallianse mellom Laksåvika og Tjeldbergodden kan
realiseres i løpet av transportplanperioden 2014-2023. En plussvirkning kan være etalberingsmuligheten til
forbindelsen med Ørlandet. 
Eierforholdet har pr. dato lav økonomisk risiko for Frøya kommune. Selskapet representerer vesentlige 
investeringer ved etablering av fergeforbindelsen som kommer næringsutvikling og øvrige aktiviteter til gode.
Dette påvirker imidlertid ikke dagens eiere økonomiske forpliktelser.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.6 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 988 067 075
Stiftelsesdato: 18.01.2005
Kontaktperson: Aslaug Rustad
Nettadresse: www.oimat.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel
Høgskolen i Sør-Trøndelag 10,87 %
Nord-Trøndelag fylkeskommune 10,87 %
Frøya kommune 0,43 %
Hitra kommune 0,43 %
Trondheim kommune 6,52 %
Andre aksjonærer 70,87 %

Selskapets aksjekapital 2 300 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON
Ingen

VEDTAKSFESTET MÅL
Utvikler og selger kunnskap om trøndersk mat og drikke.

Utvikling av mat og drikke i Trøndelag ved utvikling av merkevare, kompetanse, produksjon og salg hos
næringsaktørene.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret skal bestå av 3 - 9 medlemmer og velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 9 921 8 182 8 273
Driftsresultat 829 633 170
Resultat før skatt 859 648 187
Sum eiendeler 6 427 5 104 4 620
Egenkapital (%) 48,20 % 48,40 % 40,80 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling/representantskap

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Ønske om å være med i et selskap som gjennom lønnsom drift skal være et skapende samlingspunkt
for utvikling av mat og drikke i Trøndelag.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Nytteverdien av selskapets aktiviteter er større for matbransjen enn for Frøya kommunesom eier. Dagens
organisering gir liten nytte for kommunen som eier, men nytte til lokale små og store matprodusenter.
Selskapet representerer en svært liten investering for Frøya kommune med lav økonomisk risiko.
Kortreist mat får større og større fokus, og gjennom kommunens deltagelse i Oi! Kan dette få større profilering
og markedsføring av lokale produkter. Selskapets betydning for lokale småprodusenter bør være en viktig 
for vårt engasjement i selskapet.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.7 Revisjon Midt-Norge IKS 
Revisjon Midt-Norge IKS

Revisjon Midt-Norge IKS
Selskapsform: Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer: 977 036 283
Stiftelsesdato: 19.11.2002
Kontaktperson: Inge Storås
Nettadresse: www.revisjonmidtnorge.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel: Eiere: Andel: Eiere: Andel:
Agdenes kommune 1,6 % Meldal kommune 3,6 % Snillfjord kommune 1,0 %
Frøya kommune 3,8 % Melhus kommune 12,4 % Sør-Trøndelag fylkeskommune 30,0 %
Hemne kommune 4,0 % Midtre Gauldal kommune5,4 % Tydal kommune 0,8 %
Hitra kommune 3,6 % Orkdal kommune 9,4 %
Klæbu kommune 4,8 % Selbu kommune 3,6 %
Malvik kommune 10,6 % Skaun kommune 5,4 %

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale Vedtekter x Etiske retningslinjer

x Selskapsavtale Styreinstruks x Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON
Bidrar til forbedring
VEDTAKSFESTET MÅL
Delskapet har som formål og oppgave å utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold
til gjeldende lovverk. Kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne etter særskilt hjemmel,
eller innenfor rammen av det til enhver tid gjeldende regelverk. Kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning
for andre selskaper/virksomheter. Kan inngå i revisjonsselskap når dette fremmer selskapets formål og 
kompetanse, jfr. Selskapsavtalen § 8.
Kommunal revisjon etter kommuneloven organisert i et interkommunalt samarbeid. 15 deltagende kommuner.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 representanter velges av representskapet og 1
representant velges av og blant de ansatte. Styrets funksjonstid samsvarer med kommunestyrets valgperiode.
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og velges med en representant fra selskapets eiere.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 15 201 14 444 13 802
Driftsresultat 76 -128 309
Resultat før skatt 170 -48 392
Sum eiendeler 8 705 7 900 8 117
Egenkapital (%) 33,50 % 34,70 % 34,40 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra representantskapsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Selskapet ble opprettet med bakgrunn i endringer i kommuneloven som medførte endringer i oppgavedelingen
og organiseringen av revisjonens oppgaver samt faglige og økonomiske utfordringer i forhold til at kommunal
revisjon kunne konkuranseutsettes. Valg av selskapet baserte seg også på forventet kostnadsreduksjon.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Forventningen er at selskapet utøver sin virksomhet i henhold til selskapsavtalen som er å utføre revisjon i og
ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til gjeldende lovverk. Som medeier i selskapet har Frøya 
kommune forventninger til at selskapet bidrar i enda sterkere grad med sin kompetanse, også gjennom 
opplæring. Effektiv drift er en forutsetning for at selskapet skal kunne tilfredsstille sine eiere. Det er lav
økonomisk risiko forbundet med selskapets investeringer og drift, men dette må tilpasses eiernes behov.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.8 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Selskapsform: Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer: 988 799 475
Stiftelsesdato: 18.01.2005
Kontaktperson: Arvid Hansen
Nettadresse: www.konsek.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel: Eiere: Andel: Eiere: Andel:
Agdenes kommune 1,6 % Meldal kommune 3,6 % Snillfjord kommune 1,0 %
Frøya kommune 3,8 % Melhus kommune 12,4 % Sør-Trøndelag fylkeskommune 30,0 %
Hemne kommune 4,0 % Midtre Gauldal kommune5,4 % Tydal kommune 0,8 %
Hitra kommune 3,6 % Orkdal kommune 9,4 %
Klæbu kommune 4,8 % Selbu kommune 3,6 %
Malvik kommune 10,6 % Skaun kommune 5,4 %

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

x Selskapsavtale Styreinstruks x Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON
KonSek skal være en ledende tilbyder av sekretariatstjenester til kontrollutvalg. Gjennom kontrollutvalgene
skal KonSek bidra til måloppnåelse og tillit til den kommunale forvaltningen.
VEDTAKSFESTET MÅL
Utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i de deltagende kommuner i henhold til gjeldende lovverk og
forskrifter. Kan gå inn i selskap når dette fremmer selskapets formål og kompetanse, jfr. Selskapsavtalen § 8.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 representanter velges av representskapet og 1
representant velges av og blant de ansatte. Styrets funksjonstid samsvarer med kommunestyrets valgperiode.
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og velges med en representant fra selskapets eiere.
Det enkelte medlem kan være representert med fullmakt. Representantskapets leder og nestleder er valgkomite
til selskapets styre.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 4 967 4 344 4 051
Driftsresultat 188 217 193
Resultat før skatt 235 256 243
Sum eiendeler 3 874 3 487 3 307
Egenkapital (%) 77,60 % 79,50 % 76,10 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra representantskapsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Selskapet ble opprettet med bakgrunn i endringer i kommuneloven som medførte krav til ny organisering
av sekretariatfunksjonen til kontrollutvalg i kommunene.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Forventningen er at selskapet utøver sin virksomhet i henhold til selskapsavtalen, økonomiplan og budsjett.
I tillegg at driften er effektiv og i samsvar med kommunelovens forventninger til sekretariatsfunksjonen.
KonSek er et interkommunalt selskap som eies av kommunene i fellesskap og som utfører sin virksomhet ut fra
lover og regler, men også for å tilpasse seg løpende utfordringer og krav.
For Frøya kommune er den økonomiske risiko tilknyttet seslkapets drift lav.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.9 HAMOS Forvaltning IKS 
HAMOS Forvaltning IKS

HAMOS Forvaltning IKS
Selskapsform: Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer: 975 936 333
Stiftelsesdato: 06.11.1995
Kontaktperson: Trygve Berdal
Nettadresse: www.hamos.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel: Eiere: Eiere: Andel:
Orkdal kommune 23,5 % Hitra kommune 9,0 % Rindal kommune 4,3 %
Skaun kommune 14,0 % Hemne kommune 8,8 % Agdenes kommune 3,6 %
Surnadal kommune 12,3 % Meldal kommune 8,1 % Snillfjord kommune 2,0 %
Frøya kommune 9,0 % Rennebu kommune 5,4 %

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

x Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale x Strategiplaner x Klima-/miljøplaner

VISJON
Vi skaper verdier for folk og miljø

VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapets formål er på vegne av eierkommuner og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet
og de oppgaver som eierkommunene har i tilknyttning 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. Selskapet er tildelt enerett innenfor avfalls-
området og har ikke erverv som formål. Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver for eierkommunene på
andre områder. I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte resursene i
avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret skal ha minst 7 medlemmer med 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styret velges av representant-
skapet. Medlemmene velges for 4 år ad gangen, men slik at halvparten av styret er på valg hvert andre år.
Et styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Disse skal ikke delta i behandlingen av saker
som fatter forvaltningsvedtak som enkeltvedtak eller fastsettelse av forskrifter.
Styret har pr. dato 12 medlemmer og Frøya kommunes representant i perioden 2013-2017 er Marit Nordborg. 
Representantskapet skal være sammensatt med en representant fra hver eierkommune med vararepresentant.
Representantene velges av kommunestyret for valgperioden med stemmerett i henhold til eierandel.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 108 219 103 457 102 040
Driftsresultat 9 774 11 103 11 818
Resultat før skatt 11 121 12 090 13 000
Sum eiendeler 149 809 139 390 121 069
Egenkapital (%) 42,90 % 40,00 % 37,40 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra representantskapsmøter og styremøter.

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Selskapet ble opprettet for å ha en mer effektiv og bærekraftig renovasjonsordning. Selskapet er et IKS hvor 
selvkostprinsippet er en forutsetning for driften.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Selskapet eies av flere kommuner og utøver sin virksomhet ut fra lover og regler, men også for i fellesskap
tilpasse seg løpende utfordringer. Selskapets drift baseres på selvkostprinsippet, noe som ikke medfører en
vesentlig økonomisk risiko for eierkommunene. Økonomisk risiko ligger i at selskapet har eierskap i flere 
datterselskaper som kan påvirke selskapets kjernevirksomhet. Risikoen vedrørende tilknyttningene sikres via
eierkommunenes eierforhold i morselskapet. Frøya kommune har i tillegg garantiansvar for selskapets gjeld på 
kr. 5 116 500,-. Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes.

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.10 Frøya Flyplass DA 
Frøya Flyplass DA

Frøya Flyplass DA
Selskapsform: Ansvarlig selskap med delt ansvar
Organisasjonsnummer: 984 565 801
Stiftelsesdato: 06.05.2002
Kontaktperson: Audun Klev
Nettadresse:
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:
Frøya kommune 25,0 % Bewi Produkter AS 10,0 %
Hitra kommune 20,0 % SIBE 10,0 %
Salmar ASA 10,0 % Hans Villy Kvernø 5,0 %
Marine Harvest Norway ASA 10,0 % Alf Magne Skarsvåg 5,0 %
Kvernhusvik Skipsverft AS 10,0 %

Andelskapital NOK 100 000
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
x Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner
VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapets formål er å eie å drive Frøya flyplass

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Selskapets årsmøte er selskapets øverste myndighet og eiere har besluttningsrett i forhold til eierandel.
Selskapsmøtet velger et styre som skal stå for den alminnelige forvaltning av selskapet.
Styret skal bestå av 1 - 7 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmer og vara-
medlemmer velges for 2 år ad gangen og kan gjenvelges. Styrets leder velges av årsmøtet ved særskillt valg
for ett år ad gangen. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 66 67 55
Driftsresultat 4 -1 11
Resultat før skatt 2 -9 -7
Sum eiendeler 221 303 231
Egenkapital (%) 30,80 % 18,50 % -63,20 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra årsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Det er viktig for og sterk interesse i regionen for å gjenåpne Frøya flyplass, som trolig vil dekke et visst behov 
for forkortet reisetid for innbyggere i regionen. I tillegg at øyregionen gjøres med tilgjengelig for tilreisende.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Selskapet skal kunne være et transporttilbud i øyregionen, både for besøkende og for lokalbefolkningen.
Flyplassen forventes å drive i balanse for å dokumentere sin berettigelse. Flyplassens nytteverdi øker i takt
med næringsvirksomhetenes vekst og må anses som et viktig knutepunkt for kommunen.
Grunnet forpliktelse til dekning av underskudd i forhold til eierandel må prosjektet betraktes som en 
økonomisk forpliktelse for Frøya kommune som er vesentlig avhengig av drift.
Det er viktig at Frøya kommune viser sitt engasjement i Frøya flyplass DA, men det er viktig å vurdere sitt
engasjement i forhold til økonomiske forpliktelser ved eventuelle investeringer og driftsutvidelser.

Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.11 Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 
Interkommunalt Arkiv Trøndelag

Interkommunalt Arkiv Trøndelag
Selskapsform: Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer: 971375965
Stiftelsesdato: 20.02.1995
Kontaktperson: Anne Overland
Nettadresse: www.ika-trondelag.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:

Frøya kommune 1,7 %
Trøndelag kommuner

Andelskapital NOK 100 000
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale Vedtekter Etiske retningslinjer
x Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner
VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
IKA-Trøndelag skal være det ledende arkivfaglige kompetansesenter i regionen.
IKA-Trøndelag skal gjøre eierkommunene i stand til å oppfylle sine lovpålagte arkivoppgaver
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Virksomheten er et eget rettsubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet har sitt hovedkontor
 i Trondheim. Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, 
funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. 
Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for 
at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre adminsitrative og kulturelle formål. 
 Selskapet skal ha følgende tre organ : Representantskapet, Syret, Daglig leder. 
Representantskapet er virksomhetens øverste organ, der deltakerne oppnevne sine respektive representanter. 
Hver deltaker skal ha 1 representant.  Styret velges av representantskapet. 
NØKKELTALL

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Årsmelding og regnskap

Budsjettforutsetninger og - rammer

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Medlem for å ivareta Frøya Kommunes forpliktelser ovenfor arkiv av kommunens saker

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI

Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.12 Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne 
Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne

Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne
Selskapsform: Stiftelse
Organisasjonsnummer: 971 379 650
Stiftelsesdato: 29.11.1991
Kontaktperson: Laila Helene Støen
Nettadresse: www.stiftelsenhalten.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:
Grunnkapitalen består av eiendommene på fiskeværte Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo
donnerte til stiftelsen.
Frøya kommune har inskutt kapital på kr. 300.000,-.

Grunnkapital NOK 2 409 050
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved 
Totstein Erbo donerte til stiftelsen. Stiftelsen skal bidra til å utvikle øygruppen og fiskeværet Halten til et
levende og aktivt kystkulturminne, samt legge til rette slik at historisk og ny viten kan formidles og utvikles.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret er stiftelsens øverste organ og juridiske ansvarshavende.
Styret består av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, der 1. varamedlem velges ved loddtrekning og denne 
møter fast på styremøtene. Styret velges for 4 år om ikke annent er nevnt. 2 styremedlemmer med vara-
medlemmer velges av SFFK, 1 medlem m/varamedlem velges av Frøya kommune og 2 medlemmer m/vara-
medlemmer velges av Rådsmøtet. Rådsmøtet er sammensatt i forhold til kapitalinnskudd etter følgende nøkkel:
fra 10.000 - 100.000 1 rep intill 200.000 2 repr. Intill 300.000 3 repr.
mer enn 300.000 4 repr. en samling av inskudd under 10.000 til samlet 10.000 velger 1 repr.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 567 578 715
Driftsresultat -58 -225 129
Resultat før skatt 65 -99 267
Sum eiendeler 5 586 5 406 5 489
Egenkapital (%) 97,20 % 99,00 % 99,30 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra årsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Stiftelsen ble opprettet i 1991 for å eie og ivareta fiskeværet Halten med øyer/eiendommer som firmaet
Nekolai Dahl donerte. Frøya kommune ser verdien i at værområdene bevares og ga derfor sin støtte.,

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Stiftelsen drives ut fra sine forutsetninger på en tilfredsstillende måte, og gjennom stiftelsens medlemmer og
råd er det gjennom stor interesse har det skjedd en utvikling på Halten med økt tilterkking av besøkende.
Det er lav økonomisk risiko for Frøya kommune vedrørende driften av Stiftelsen Halten NDM. Stiftelsen
representerer verken vesentlig investering eller eller omsetning for Frøya kommune. Likevel representerer
Halten store kulturell verdier som Frøya kommune har interesse av å ivareta og sørge for å bli utviklet og
tilkjennegjort for en større del av befolkningen, ikke minst i øyregionen.

Anbefaling: Deltagelse opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.13 Grønskaget Borettslag 
Stiftelsesdato: 01.08.1996

Kontaktperson: Solvår Haugnes Berg

Nettadresse:

EIERE OG EIENDELER

Eiere: Andel:

Totale andeler 18 leiligheter

Frøya kommune 2 leiligheter Inskutt kapital NOK 265 000

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

x Andelsbevis Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

x Tildelingskontrakt Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL

Borettslag med utleie av bolig.

ROLLE OG STYREINFORMASJON

Laget skal ha et styre bestående av 1 styreleder og 2 andre medlemmer, med tilsvarende varamedlemmer.

Funksjonstiden er 2 år. Både styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styreleder velges ved eget 

valg. Styret velger innen sin midte nestleder og sekretær. Styret velges av generalforsamlingen.

NØKKELTALL

Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012

Driftsinntekter 1 248 1 256 1 253

Driftsresultat 843 884 483

Resultat før skatt 523 513 60

Sum eiendeler 8 512 8 452 8 463

Egenkapital (%) -4,50 % -10,70 % -16,70 %

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning

Protokoll fra generalforsamlingårsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Frøya kommune har gjennomført investeringen med bakgrunn i mangel på leiligheter som en mellomløsning

vedrørende utleiemulihet til kommunens ansatte.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes økonomiske risiko vedrørende investering i 2 andeler er lav. Frøya kommune ha i tillegg

ingen økonomiske forpliktelser i forhold til løpende drift, da drift og vedlikehold dekkes gjennom fordeling av

løpende fellesutgifter.

Selskapets økonomi er stram og viser en negativ egenkapital pr. 31.12.2012. Frøya kommunes ansvar er 

fordelt i forhold til andeler.

Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes
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3.2.14 Storheia Borettslag 

EIERE OG EIENDELER

Eiere: Andel:

Totale andeler 16 leiligheter

Frøya kommune 2 leiligheter Inskutt kapital NOK 745 000

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

x Andelsbevis Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

x Tildelingskontrakt Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL

Borettslag med utleie av bolig.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Laget skal ha et styre bestående av 1 styreleder og 2 andre medlemmer, med tilsvarende varamedlemmer.

Funksjonstiden er 2 år. Både styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styreleder velges ved eget 

valg. Styret velger innen sin midte nestleder og sekretær. Styret velges av generalforsamlingen.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012

Driftsinntekter 1 283 1 238 1 198

Driftsresultat 837 644 717

Resultat før skatt 672 467 470

Sum eiendeler 16 170 16 030 16 091

Egenkapital (%) 23,30 % 19,30 % 16,40 %

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning

Protokoll fra generalforsamlingårsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Frøya kommune har gjennomført investeringen med bakgrunn i mangel på leiligheter som en mellomløsning

vedrørende utleiemuliheter til kommunens ansatte.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes økonomiske risiko vedrørende investering i 2 andeler er lav. Frøya kommune ha i tillegg

ingen økonomiske forpliktelser i forhold til løpende drift, da drift og vedlikehold dekkes gjennom fordeling av

løpende fellesutgifter.

Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes
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3.2.15 Sistranda Borettslag 
Stiftelsesdato: 21.06.2000
Kontaktperson: Thor Pettersen
Nettadresse:
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:
Totale andeler 20 leiligheter
Frøya kommune 3 leiligheter Innskutt kapital NOK 150 300

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

x Andelsbevis Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
x Tildelingskontrakt Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Borettslag med utleie av bolig.

Personer som har behov for omsorg på grunnlag av alder, funksjonshemmine, funksjonsnedsettelse eller
sykdom, som er andelseiere i boligbyggerlaget og som er utpekt av Frøya kommune, kan være andelseiere.
Frøya kommune kan stå som eier av intil 30 % av andelene. For øvrig kan bare enkeltpersoner være andelseiere
i borettslaget. Ingen enkeltpersoner kan eie mer enn en andel. Andre enn ektefeller eller personer som i minst 
to år naturlig har utgjort en husstand kan ikke tegne andel sammen eller erverve den i fellesskap,
Når andelseier dør eller flytter ut, skal andelen med tilhørende borettsinnskudd overdras tel person
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Laget skal ha et styre bestående av 1 leder og 2 styremedlemmer og tilsvarerde varamedlemmer. Funksjons-
tiden er 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Både medlemmer ov varamedlemmer kan gjenvelges.
Frøya kommune har rett til å oppnevne ett styremedlem med personlig varamedlem. Ellers velger general-
forsamling styremedlemmer og varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg. Styret velger nestleder og
sekretær blant styremedlemmene. Styret er besluttningsdyktig med 2 medlemmer og enstemmig besluttning.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 1 622 1 575 1 537
Driftsresultat 800 939 846
Resultat før skatt 480 603 2 228
Sum eiendeler 25 325 25 225 25 056
Egenkapital (%) 27,30 % 25,60 % 23,30 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamlingårsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Utbygging av Sistranda borettslag ble ansett som et svært nyttig botilbud for aktuelle andelshavere, da 
bakgrunn for utbyggingen var basert på tilrettelegging av omsorgsboliger i Sistranda sentrum.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes økonomiske risiko vedrørende investering i 3 andeler er lav. Frøya kommune har i tillegg
ingen økonomiske forpliktelser i forhold til løpende drift, da drift og vedlikehold dekkes gjennom fordeling av
løpende fellesutgifter.
Frøya kommune har i tillegg stillt garanti vedr. selskapets lånefinansiering som pr 31.12.2012 har en rest
på kr. 9 835 568,- som utløper 15.09.2031. Garantien anses dekket i forhold til selskapets aktiva.

Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes
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3.2.16 Frøya Storhall AS 
Frøya Storhall AS

Frøya Storhall AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 916 561 997
Stiftelsesdato: 14.01.2016
Kontaktperson: Maciej Karpinski
Nettadresse:
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:
Frøya kommune 100 % 30.000

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale X Vedtekter Etiske retningslinjer
Andelsbevis Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Tildelingskontrakt Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapets formål er å bygge, eie, drifte og utvikle Frøya Storhall med tilhørende idrettsanlegg til det beste
for idretten på Frøya. Frøya Storhall skal leies ut til idrettsaktiviteter, konserter, messer og liknende.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styrets leder: Maciej Karpinski
Nestleder: Geir Meland
Styremedlem: Kristin Reppe Storø
Styremedlem: Oddgeir Storø
Styremedlem: Camilla Prytz

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-)
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamlingårsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

For å realisere en Storhall for Frøya kommune, ble det etablert et selskap som skal bygge og drive
Frøya Stohall AS. Frøya Kommune skal være eier.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya Storhall er etablert og bygd i 2016. Storhallen vil inngå i kommunens tilbud til inbyggerne og
inngå i tjenesteproduksjonen til kommunen. 

Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: K70  

Arkivsaksnr.: 16/1279    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØNDRE FOSEN VANNOMRÅDE  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre godkjenner vedlagte Prosjektplan for Søndre Fosen 

vannområde 2016-2020. 

2. Frøya kommunestyre vedtar å gå inn med egenandel på kr 42 789 i 2016 og kr 71 331 

hvert år i perioden 2017 - 2019 til sekretariatet for vannområdet, i tillegg til å bidra 

med egeninnsats jfr. budsjettforslaget. Egenandel for 2016 tas fra reserverte 

tilleggsbevilgninger, konto 14.901.1100.325. Egenandel for perioden 2017-2019 

innarbeides i økonomiplan. 

3. Frøya kommunestyre delegerer til rådmannen å oppnevne kontaktpersoner i 

kommunen som sekretariatet kan forholde seg til innen teknisk sektor. 

 

 

 

Vedlegg: 

Prosjektplan - Interkommunalt samarbeid for vannområdearbeid 2016 - 2020 

Konstituering av Søndre fosen vannområde 

 

Saksopplysninger:   

Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) er et av EUs viktigste miljødirektiver, og er 

banebrytende for norsk vannforvaltning. Hovedmålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig 

bruk av vannmiljøet, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Forvaltningen skal være helhetlig 

fra fjell til fjord, samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, tilrettelagt for 

bred medvirkning og sette konkrete og målbare miljømål. Forskrift om rammer for 

vannforvaltningen (Vannforskriften) trådte i kraft 1.1.2007 og implementerer EUs 

vanndirektiv i norsk rett. 

 

En helthetlig vannforvaltning forutsetter at vannet forvaltes der det renner – på tvers av 

kommunegrenser, fylkesgrenser og landegrenser. Vannregion Trøndelag er delt inn i flere 

vannområder. Grensene for vannområdene følger nedslagsfeltene for vann. Søndre Fosen er et 

slikt vannområde. Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya utgjør hoveddelen av arealet 

og vannmengden i vannområdet. Tilgrensende kommuner drenerer også til vassdrag innenfor 

vannområdet, men i begrenset grad. Samarbeid innad i vannområdet Søndre Fosen vil være 

viktig for en helhetlig forvaltning av vannet i vårt område. 

  



Vannforskriften krever at alt vann skal ha god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. Det 

skal utarbeides sektorovergripende regionale vannforvaltningsplaner som setter konkrete 

miljømål for alt vann. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag ble vedtatt i 

Nord- og Sør-Trøndelag Fylkesting i desember 2015. Planen omfatter alle sektorer med 

myndighet som berører vann. Regional vannforvaltningsplan setter ambisiøse miljømål for 

vannforekomstene i Søndre Fosen vannområde, og krever at berørte sektorer følger opp med 

miljøforbedrende tiltak i mange vannforekomster. Gjennomføringsfasen er fram til og med 

2018, og miljømålet skal være oppnådd innen utgangen av planperioden i 2021. 

 

Som del av planen skal det framgå særskilte målsetninger og vurderinger for såkalte sterkt 

modifiserte vannforekomster (SMVF). SMVF er vannforekomster som er utsatt for fysiske 

endringer grunnet samfunnshensyn. Typiske eksempler på dette er kraftregulerte vassdrag, 

bekkelukninger i landbruksområder og havner. I vannforvaltningsplanen skal det framgå en 

oversikt over vannforekomster som er satt som SMVF, samt «skreddersydde» og konkre-

tiserte miljømål for disse. For disse endres kravene i forhold til naturlige vannforekomster, og 

miljømålsetningen justeres i forhold til inngrepets samfunnsnytte. Kravet til vannkjemisk 

kvalitet er uforandret (minst god). 

  

Tiltaksanalysene til Søndre Fosen vannområde peker på  

- påvirkning av havbruk 

- spredte avløp 

- sperringer i vassdrag 

- avrenning fra landbruk  

som de fire viktigste påvirkningene på vann innen vannområdet. Av totalt 439 overflatevann-

forekomster står 225 i risiko for ikke å oppnå god økologisk tilstand innen 2021. 

 

Organisering av og medvirkning i vannområdet 

Vannområdet må sikre at prinsippet om medvirkning i vannforvaltningsarbeidet ivaretas. 

Vannområdet organiseres med vannområdeutvalg, arbeidsgruppe og lokal referansegruppe: 

 

- Vannområdeutvalget (VOU) består av en politisk representant fra hver av 

kommunene, samt en vara. Vannregionmyndigheten og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

deltar også. Medlemmer av lokal referansegruppe har møte / talerett. Politiske 

representanter til VOU ble oppnevnt i april 2016. Hver kommune bør sørge for 

videreføring av arbeidet i VOU, eventuelt ved å re-oppnevne en politisk representant 

til VOU der dette er nødvendig. Én av representantene i VOU utpekes til å delta i 

vannregionutvalget (VRU) for vannregion Trøndelag. Mandat for VOU deltakelse i 

VRU må diskuteres og vedtas i vannområdet. 

 

- Arbeidsgruppa konstitueres som prosjektgruppe. Administrativt ansatt representant 

fra hver kommune deltar. I tillegg kan det opprettes administrative temagrupper, f.eks. 

for landbruk og avløp. 

 

- Lokal referansegruppe har representanter fra godkjenningspliktige vannverk, 

oppdrettsnæring, kraftbransjen, øvrig næringsliv, lag og foreninger etc. i kommunene. 

Det bør også gjennomføres lokale møter for å informere om arbeidet. Berørte 

rettighetshavere og private og allmenne interesser skal få informasjon om og gis 

anledning til å delta i arbeidet med gjennomføringen av en helhetlig vannforvaltning 



etter vannforskriftens §§ 22 og 27, samt plan- og bygningsloven og 

miljøinformasjonsloven. 

 

Kommunenes/vannområdets oppgaver 

Kommunen er en viktig sektormyndighet i vannforvaltninga, med myndighet innenfor mange 

områder som er relevante for vannmiljøet. En stor del av arbeidet med den regionale vann-

forvaltningsplanen har foregått i vannområder og kommuner. Kommunene leverte inn tiltaks-

analyser som inngikk som sentrale data i den regionale planen. Tiltaksanalysene inneholdt 

forslag til tiltak og miljømål i kommunenes vannforekomster. Vi er nå gått inn i gjennom-

føringsfasen der tiltakene i den regionale vannforvaltningsplanen skal gjennomføres og 

miljømålene nås. 

 

Kommunene må i løpet av gjennomføringsfasen, etter en mer inngående vurdering av hvert 

enkelte tiltak, vedta å gjennomføre de tiltakene som har positiv kost/nytte-effekt. I følge 

regional vannforvaltningsplan skal kommunene i vannområdet gjennomføre tiltak som f.eks.: 

− Kartlegging og registrering av avløp i spredt bebyggelse 

− Tilsyn og kontroll med små avløpsanlegg 

− Utbedring av utilstrekkelige renseanlegg 

− Sørge for tilstrekkelig med kantvegetasjon langs vassdrag 

− Sørge for at rundballer lagres på forsvarlig måte 

− Følge opp gjødselplaner 

− Gjennomføre biotoptiltak for anadrom laksefisk 

− Overvåke vassdrag 

− Informasjonstiltak 

 

Prosjektleder 

Det vil bli engasjert en prosjektleder i 50 % stilling for hele vannområdet. Prosjektleder vil bli 

lokalisert i en av kommunene i vannområdet. Prosjektleders oppgaver er: 

 

 Sørge for å få i gang en fungerende prosjektgruppe for vannområdet, eventuelt 

temagrupper for ulike områder. 

 Innkalle til møter i vannområdet. 

 Utarbeide forslag til medlemmer av lokal referansegruppe i vannområdet, samt holde 

kontakt med disse. 

 Søke om driftsmidler, prosjektmidler og overvåkningsmidler der dette er relevant. 

 Holde faglig kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling i Sør-Trøndelag. 

 Ha nødvendig kontakt med øvrige sektormyndigheter i Vannregionutvalget. 

 Delta i arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag. 

 Benytte seg av faglige verktøy som brukes i vanndirektivsarbeidet, herunder Vann-nett 

og vannmiljø-databasen. 

 Sørge for at nødvendig informasjon legges ut på vannportalen.no, i samarbeid med 

vannregionmyndigheten. 

 Administrere overvåkningsprosjekter i vannområdet. 

 Være pådriver for samarbeidsprosjekter i vannområdet, herunder prosjekter relevante 

for gjennomføring av regional vannforvaltningsplan 2016 – 2021. 



 

Finansiering og Budsjett 

Se vedlagte prosjektplan. 

 

Vurdering: 

Saken fremmes tilnærmet likelydende i de 5 berørte kommunene. 

 

Prosjektperioden er regnet fra sommeren 2016 til og med 2020. I en gjennomføringsfase bør 

ikke prosjektperioden være noe kortere. Agdenes og Snillfjord har allerede budsjettert å gå 

inn med midler for 2016 til drift av vannområdet. I de øvrige kommunene må det vedtas å 

sette av midler til formålet. 

 

Egenandelen til hver enkelt kommune er regnet ut i fra «Agdenesmodellen». Modellen er kort 

forklart slik: 

 

Det blir tatt utgangspunkt i kommunenes inntektsgrunnlag, dvs. styresmaktenes overføring til 

kommunene, skatteinntekter og rammetlskudd pr. innbygger og kommunenes innbyggertall.  

Det blir beregnet en utjevningsfaktor som danner grunnlag for beregning av kommunens 

andel:  

 
Utjevningsfaktor  = Kommunens frie inntekter pr. innbygger 

         Snitt frie inntekter pr. innbygger i regionen.  

 

Fordeling pr. kommune = Kostnader til fordeling * Utjevningsfaktor * Innbyggertall i kommune  

  Innbyggere i regionen. 

 

Modellen er tidligere brukt blant annet mht. fordeling av kostnader innenfor helsetjenestene 

her i regionen.  

 

Det er også regnet inn driftsmidler fra fylkeskommunen. Fylkesmannen har i noen år bevilget 

skjønnsmidler til drift av vannområder, i størrelsesorden 100 000 kr.  

 

For at vannområdet skal ha en trygg og langsiktig økonomi er det nødvendig at vannområdets 

driftsmidler kan dekkes uten å være avhengig av skjønnsmidler fra fylkesmannen. 

 

I tillegg til driftsmidlene kan vannområdet søke om midler fra flere ulike fond, bl.a. om midler 

til vannovervåkning hos fylkesmannen. Slike prosjektmidler er ikke tatt med i driftsbudsjettet. 

 

Under utgifter er det regnet med at prosjektleder får en stillingsprosent på 50 %. Dette er 

nødvendig dersom prosjektleder skal ha kapasitet til å jobbe med konkrete miljøprosjekter i 

kommunene. En mindre stillingsprosent kan begrense arbeidet til rent prosessuelle 

oppgaver, som å delta på AU-møter og i VRU. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens samfunnsdel: Delta aktivt i arbeidet med vannforskriften, 2015 

Lokal tiltaksanalyse, Frøya kommune, 2013 

Regional vannforvaltningsplan, 2015 



 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Egenandel for 2017-2019 må innarbeides i økonomiplan. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: kr 271 481 
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SØNDRE FOSEN VANNOMRÅDE 

 
Hemne – Snillfjord – Agdenes – Hitra - Frøya 

 

 

 
Godkjent av vannområdeutvalg i møte 14.04.2016 

 

 

 

 



1. Bakgrunn  

 

 

Vannforskriften kom på plass 1.1.2007 og implementerer EUs Vanndirektiv i Norge. 

Hovedmålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vassdrag, grunnvann og kystvann. 

Forskriften krever at alt vann skal ha god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. 

 

EU’s vanndirektiv med vannforskriften pålegger oss at alt overflatevann skal beskyttes mot 

forringelse. Med vannforskriften skal alt vann nå forvaltes likt i hele Europa, og i  

 

Landet er delt i vannregioner. Nord- og Sør-Trøndelag utgjør Trøndelag Vannregion. 

Vannregionmyndigheten i regionen er Sør-Trøndelag Fylkeskommune.  

Videre er vannregionen delt inn i 12 vannområder. Formålet med vannområdene er å etablere 

hensiktsmessige enheter for arbeidet. Vannområdene består av ett eller flere nedbørsfelt med 

tilhørende grunnvann og eventuelt kystvann. Vannområdene går dermed på tvers av 

kommunegrenser.  

 

Fylkestingene i Sør- og Nord-Trøndelag vedtok i desember 2015 en regional plan for 

vannforvaltning, hvor vannforekomstene er karakterisert og vurdert i forhold til behov for 

videre undersøkelser og tiltak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Om Søndre Fosen vannområde 
 

Søndre Fosen ligger på sørsiden av Trondheimsfjorden, og omfatter fastlandskommunene 

Snillfjord, Agdenes og Hemne, sammen med de store øykommunene Hitra og Frøya. Arealet 

er på 6055 km2, og inkluderer havområdene Frøyhavet og Frohavet i nordlige og vestlige 

deler av vannområdet.  

 

Området Søndre Fosen vannområde omsluttes av er preget av lavtliggende og åpent landskap 

på øyene i vest, med mye berg i granitt, gneis og magmatiske bergarter. Dette går over til et ås 

og fjellandskap i Snillfjord, Hemne og Agdenes, med de samme dominerende bergartene.  

 

Typisk er bratte fjell og mange fjordarmer, og et meget kupert terreng med skogkledte daler 

på fastlandssiden. Frøya er derimot lavtliggende og åpen, med store mengder små tjern og 

bekker, mens Hitra har mer vegetasjon, store myrområder og skog, og også mange mindre 

vann og vassdrag. Fjellene er relativt høye på fastlandssida (opptil 1000 meter i Hemne). 

Området har flere mindre vassdrag med anadrom fisk. Mye av Hemne kommune drenerer for 

øvrig til Møre- og Romsdal vannregion. Mindre områder som drenerer til vannområdet finnes 

i de tilgrensende kommunene. Kyrksæterøra er det eneste tettstedet med over 1000 

innbyggere, men mindre tettsteder finnes ellers spredt i hele området. 

 



Havbruk og fiske er viktige virksomheter på øyene i området, og tilknyttet industri er av stor 

økonomisk betydning. De store øyene er lokalitet for den største konsentrasjonen av 

akvakulturvirksomhet i Norge. Jordbruk regnes som en binæring. På fastlandssida er jordbruk 

med husdyrhold den viktigste næringsveien, men Hemne har en del industri og nær 

tilknytning til gassraffineriene på Tjeldbergodden. Søavassdraget inngår i kraftproduksjon, og 

har ikke krav om minstevannføring. Undersøkelser har avdekket at fiskevandringshindre i 

tilknytning til veinettet er av betydning i vannområdet. 

 

Vannområdet har totalt 446 registrerte vannforekomster, av disse 239 elv og bekkefelt, 94 

innsjøer, 106 områder med kystvann, ingen brakkvannsområder, og 7 grunnvannsområder. 

 

 

Oversikt over tilstanden til vannforekomstene i vannområdet. kilde: vann-nett.no. 

 

Over 50 % av vannforekomstene i vannområdet står i risiko for å ikke oppnå god økologisk 

tilstand innen 2021 (per desember 2014). Avrenning fra jordbruksarealer og private 

avløpsanlegg er de viktigste kildene til forurensning i vannområdet. Mange vannforekomster 

påvirkes negativt av vannkraftregulering og veikulverter som hindrer fiskevandring. 

 

Her er det viktig med god kartlegging over risikofaktorer, og hva som skal til av tiltak for at 

vannforekomstene ikke skal stå i risiko. 

 
Oversikt over vannforekomster i risiko for ikke å oppnå miljømål: kilde: vann-nett.no. 



3. Organisering av vannområdet 
 

                    
 

Snillfjord kommune        Agdenes kommune         Hemne kommune      Frøya kommune    Hitra kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer i styringsgruppa/vannområdeutvalget 

 

 Leder av vannområdeutvalget 

Representant fra xxx kommune 

Gunn Heidi Hallaren Representant fra Frøya 

 Representant fra Frøya (vara) 

Bernt Olaf Aune Representant fra Snillfjord 

John Lernes Representant fra Snillfjord (vara) 

Ola Erik Røttereng Representant fra Hemne 

Jon Stølen Representant fra Hemne (vara) 

Terje Førland Representant fra Agdenes 

Magni S. Løseth Representant fra Agdenes (vara) 

Dag Willmann Representant fra Hitra 

Arnt Breivoll Representant fra Hitra (vara) 

Ivar Tanem Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Bendik Eithun Halgunset Vannregionmyndigheten for vannregion Trøndelag 

 

Vannområdeutvalget er øverste organ i vannområdet og gjennomfører møte minst en gang i 

året. Utvalget skal konstituere seg med leder og nestleder i første møte etter kommunevalg. 

Leder av vannområdeutvalget representerer Søndre Fosen vannområde i Trøndelag 

vannområdeutvalg (VRU).  

Vannområdeutvalget godkjenner vannområdets tiltaksplan og forvaltningsplan. Utvalget skal 

også godkjenne budsjett og arbeidsplan, samt andre arbeidsoppgaver som tilfaller 

vannområdet utover dette. Vannområdeutvalget gis mandat til å delegere oppgaver videre til 

underliggende grupper ved behov.  

Vannområdeutvalget skal påse at referansegruppen mottar innkallinger, dokumentasjon og får 

anledning til å drøfte sitt interessefelt i vannforekomsten.  

Vannområdeutvalget rapporterer til vannregionmyndigheten (VRU).  

Prosjektleder fungerer som sekretær i vannområdeutvalget.  

 

 

Søndre Fosen 

Vannområde 



Medlemmer i administrativ arbeidsgruppe 

 

xxxxxxxxx Prosjektleder xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Øyvor Helstad Frøya kommune Oyvor.Helstad@froya.kommune.no 

Roar Grindvold Snillfjord kommune Roar.Grindvold@snillfjord.kommune.no 

Martin Hanssen Hemne kommune Martin.Hanssen@hemne.kommune.no 

Bertil Meland Agdenes kommune Bertil.Meland@agdenes.kommune.no 

Ida Nesset Hitra kommune Ida.Nesset@hitra.kommune.no 

Ivar Tanem Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag 

fmstita@fylkesmannen.no 

Bendik Eithun 

Halgunset 

Vannregionmyndigheten 

for vannregion 

Trøndelag 

bendik.eithun.halgunset@stfk.no 

 

 

 

Referansegruppe: 

I forhold til arbeidet skal det være en lokal referansegruppe, bestående av berørte parter fra 

næringsliv, landbruk, friluftsinteresser, og frivillige organisasjoner. Arbeid med å få etablert 

en slik gruppe skal gjøres i løpet av 2. halvår 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Målsetting for arbeidet 
 

Vårt mål er:  

 

”Etablere Søndre Fosen Vannområde som en langsiktig interkommunal 

samarbeidsløsning for kompetanseløft i vannforvaltning ” 

 

 

For å oppnå dette setter vi fokus på: 

 Å få til en hensiktsmessig organisering av arbeidet i vannområdet. 

 Overføring av kunnskap og god praksis mellom og internt i kommunene  

 Kartlegging og vurdering av vannforekomstenes tilstand.  

 Igangsetting av tiltak der dette er nødvendig for å nå miljømålene.  

 Kommunikasjon/formidling/omdømmebygging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Prosjektleder 

 

Generelt: 

Prosjektledelse utgjør 50 % stilling. Prosjektleder vil være felles for alle fem kommuner. 

Stillingen er administrativ og prosjektleder er faglig leder av vannområdearbeidet, herunder 

koordinering, økonomistyring og sekretærfunksjon. Prosjektleder skal planlegge og 

organisere arbeidet sett i forhold til vedtatte mål og aktivt fremme forslag til 

framdrift/videreutvikling av arbeidet. Prosjektleder skal videre gjøre arbeidet kjent og sikre 

god informasjonsflyt og medvirkning i hele vannområdet. Den som engasjeres vil jobbe tett 

sammen med kommunene i vannområdet, andre vannområder i Trøndelag og regionale 

myndigheter. Prosjektleder må gjøre seg kjent med ulike tilskuddsordninger og bidra til å få 

på plass finansiering av både overvåkning og tiltak. 

 

Arbeidsgiveransvar: 

Prosjektleder gis mandat av vannområdet. Arbeidsgiveransvaret for stillingen og arbeidsted 

avklares ved tilsetting. Kontorstedet må imidlertid være innen vannområdet. 

Arbeidet er organisert med et Vannområdeutvalg bestående av politisk valgte representanter 

fra hver av kommunene. Vannregionmyndigheten (Sør-Trøndelag Fylkeskommune) og 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag deltar også her. I tillegg er det opprettet en arbeidsgruppe med 

administrativt ansatte fra hver kommune. 

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

Det søkes etter en initiativrik og selvstendig person, fortrinnsvis med utdanning innen 

vannmiljø, natur, landbruk, ressursforvaltning eller tilsvarende. Det er en klar fordel med 

erfaring fra prosjektarbeid. Vedkommende må ha evne til å arbeide selvstendig. 

Lokalkunnskap og god innsikt i offentlig forvaltning og relevant lovverk vil være en fordel. 

Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å lede og inspirere andre vil bli vektlagt. 

Prosjektleder skal lede og fronte prosjektet i samarbeid med fylkeskommunen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Tiltak og aktivitetsplan – 2016 -2019 

 

2016  

31.03.16 Medlemmer av vannområdeutvalget velges i kommunene 

14.04.2016 Konstitueringsmøte Søndre Fosen Vannområde 

14.04.2016 Forslag til prosjektplan godkjennes av vannområdeutvalget 

10.06.2016 Prosjektplanen godkjent i kommunene – kommunal egenandel 

forankres politisk 

22.06.2016 Møte i Søndre Fosen vannområde, valg av leder, mm. 

01.07.2016 Utlysing av Prosjektlederstilling 

15.08.2016 Tilsetting av Prosjektleder 

15.09.2015 Overvåkningsplan utarbeides av prosjektleder/arbeidsgruppa 

15.10.2016 Overvåkningsplan iverksettes av prosjektleder/arbeidsgruppa 

30.10.2016 Møte vannområdeutvalget – status og plan for 2017  

  

2017  

  

  

  

  

2018  

  

  

  

2019  

  

  

  

 

Detaljert aktivitetsplan for perioden 2017 – 19 må utarbeides av vannområdeutvalget i 

samarbeid med prosjektleder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Kostnader og finansiering 
 

I det nedenstående budsjett for perioden er det lagt inn en 50 % stilling som prosjektleder i 

perioden fra 15.08.16 – 31.12.19.  

Kommunene har tidligere fått tilsagn om midler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det vil videre være mulig å søke tilskudd for videre arbeider.  

 

Kommunenes egenandel er foreslått fordelt med bakgrunn i «Agdenesmodellen», hvor 

kommunenes frie inntekter og innbyggertall legges til grunn. Det forutsettes at kommunene i 

tillegg stiller med egeninnsats i prosjektet eksempelvis i forhold til planarbeid, prøvetaking 

etc.  

 

 

Forslag til budsjett/økonomiplan Søndre Fosen vannområde 2016 – 19 

 

Utgifter 2016 2017 2018 2019 

Prosjektledelse, 50 % stilling 175000 350000 350000 350 000 

Kontorutgifter 10000 5000 5000 5000 

Kostnader reise/kost 30000 60000 60000 60000 

Kurs/konferanse 5000 10000 10000 10000 

Bevertning på møter 5000 10000 10000 10000 

Undersøkelser, rapporter, 

oppfølging 117 500 300 000 300 000 250 000 

Div. prosjekter/utgifter 7500 15000 15000 15000 

Totalt 350 000 750 000 750 000 700 000 

 

 

    Finansiering 2016 2017 2018 2019 

Tilskudd, fra STFK 2011   100 000 

  Tilskudd, STFK 125 000 250 000 250 000 250 000 

Skjønnsmidler FMST 2011 100 000 100 000 100 000 

 Skjønnsmidler FMST 

  

100 000 100 000 

Egeninnsats kommunene 25000 50000 50000 50000 

Hemne 36 394 60 656 60 656 60 656 

Agdenes 19 298 32 163 32 163 32 163 

Snillfjord 11 624 19 373 19 373 19 373 

Hitra 39 886 66 477 66 477 66 477 

Frøya 42 798 71 331 71 331 71 331 

Sum  400 000 750 000 750 000 650 000 

 

 

 

Egenandel fra kommunene er beregnet etter "Agdenesmodellen" 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: G01  

Arkivsaksnr.: 16/1358    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Eldrerådet 

Kommunalt Brukerråd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

MORGENDAGENS OMSORG - TRINN 2  

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret tar prosjektplan for «morgendagens omsorg – del 2», vedtatt i styringsgruppa 

21.04.16 til etterretning, og ber om at denne legges til grunn for det videre arbeid med å utvikle 

helse- og omsorgstjenestene i Frøya kommune. 

 

2. Kommunestyret ønsker at eldrerådet og brukerrådet deltar aktivt i prosessen ved at de stiller med 

representanter i alle delprosjektene. 

 

3. Rådmannen bes om å orientere formannskap og kommunestyret om utviklingen i prosjektet 

månedlig. 

 

4. Kommunestyret vil i egen sak vedta lokalisering av nytt helsehus og nye omsorgsboliger. 

 

5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000 til videre planleggingsarbeidet, tas fra 

midlene avsatt i vedtak 30/16 (grønne konsesjoner)  

 

Vedlegg: 

 

Prosjektplan  

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn 

Kommunestyret gjorde i møte 26.02.15 vedtak om å nedsette fire arbeidsgrupper som skulle arbeide 

med kommunens utfordringer knyttet til omsorgssektoren. Prosjektet er gitt navnet «Morgendagens 

omsorg». 

På grunnlag av ovennevnte vedtak, og etter at tre arbeidsgrupper hadde utredet nærmere definerte 

mandat, gjorde kommunestyret i møte 04.02.16 (sak 12/16)  vedtak om videre utvikling av helse- og 

omsorgstjenestene i Frøy kommune. I vedtakets punkt 2 heter det: 



«På grunnlag av vedtak i punkt 1 ovenfor bes rådmannen legge fram tilråding om hvordan 

prinsippvedtaket om utvikling av kommunens helse- og omsorgstjenester skal gjennomføres 

(forprosjekt for videre arbeid). 

Det søkes om finansiering både hos fylkesmannen og husbanken. Kommunestyret avsetter kr. 

150.000 til foreløpige planleggingskostnader og som kommunens eventuelle andel i 

søknadene. Pengene tas fra disposisjonsfondet, konto 256080002 – som pr. dato har en 

saldo på kr. 20.805.802 (inklusive rentereguleringsfond), saldo etter bruk blir kr. 

20.655.802». 

På bakgrunn av dette vedtaket har rådmannen videreført utviklingsarbeidet i prosjektet «Morgendagens 

omsorg – del 2», som denne saken omhandler og som er svar på kommunestyrets vedtak ovenfor.  

Bakgrunnsinformasjon 

Grundig bakgrunnsinformasjon finnes i saksutredningen til kommunestyrets behandling 04.02.16 og 

vedlagt prosjektplan for fase 2, og rådmannen finner ikke grunn til å gjenta det i denne 

saksframstillingen. 

Rådmannen har besluttet å benytte den samme styringsgruppe i fase 2 som ble benyttet i fase 1, og i 

det administrative prosjektet. 

Styringsgruppa har i møte 21.04.16 vedtatt prosjektplan for fase 2. Samtidig er prosjektet startet opp 

med startsamling for prosjektgruppene og møte i styringsgruppa. For ikke å miste tid i framdriften har 

rådmannen valgt å starte prosjektarbeidet før kommunestyret har behandlet denne saken. Dersom 

kommunestyret gjør annet vedtak enn det prosjektplanen og innstillingen i denne saken legger opp til, 

er det rom for justering i prosjektet.  

I fase 2 er det etablert 5 prosjektgrupper: 

1. Utforming av heldøgnsomsorgen 

2. Frivilligheten og pårørendeomsorgen 

3. Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

4. Rus og psykiatri 

5. Organisering, bemanning og kompetanse 

Sammensetting av gruppene og mandat går fram av vedlagt prosjektplan. 

Med tanke på samhandlingsreformen, og kommunenes overtagelse av større oppgaver innen rus og 

psykiatrifeltet, har rådmann valg å nedsette en gruppe som skal jobbe med fremtidig organisering av 

denne tjenesten. – delprosjekt 4. Rådmannen har funnet det hensiktsmessig å organisere dette arbeidet 

også inn under styringsgruppa. 

I tillegg er delprosjekt 5 – organisering, bemanning og kompetanse – opprettet som et nytt delprosjekt. 

Avgjørende for å få gode resultater av den utbygging og utvikling som ligger nye bygninger og ny 

lokalisering, er at virksomheten blir organisert og ledet på en optimal måte.  

Som det fremkommer av prosjektplanen ønsker rådmann brukermedvirkning i planarbeidet, og 

utfordrer derfor eldreråd og brukerråd til å stille med til sammen 5 representanter – en til hver av 

gruppene. Rådene må selv bli enige om hvem som blir med i hvilke grupper, og gi administrasjonen 

tilbakemelding på dette. 

Lokalisering av de nye bygningene er et viktig punkt i det videre arbeid. I kommunestyrets vedtak heter 

det:  

«De nye lokalene søkes plassert i nærheten av Beinskardet omsorgsboliger» 



Kommunedelplan for Sistranda er i sluttfasen, og fylkesmannen har varslet innsigelse mot deler av 

planen. Uten å gå inn i en drøfting av tomtealternativer i denne saken, er rådmannen klar på at det er 

viktig å få et kommunestyrevedtak på lokalisering av bygningene så snart som mulig. Dernest må det 

erverves grunn dersom tomtevalget er i privat eie.  

Prosjektgruppe 1 har et stort og krevende mandat. På et relativt tidlig tidspunkt i arbeidet deres vil det 

bli aktuelt å engasjere arkitekter og konsulenter. For å unngå mange saker til politisk behandling, tilrår 

rådmannen at det gis en rammebevilgning på kr. 1.000.000 vil videre planlegging, dekket over tidligere 

avsatte midler til formålet – grønne konsesjoner – sak 30/16  

Styringsgruppa har ikke ennå tatt stilling til tidsramme for de enkelte delprosjektene, eller hele 

prosjektet. Det vil bli gjort før sommerferien. Det er tidligere tatt sikte på å starte bygging av 

omsorgsboliger i 2016, med ferdigstilling i 2017. Dette er trolig ikke realistisk lenger, men prosessen 

vil bli kjørt så raskt som det er forsvarlig for å få et godt resultat. 

 

Vurdering: 
 

Det er et imponerende arbeid som er gjort av arbeidsgruppene (og styringsgruppa) i fase 1 av 

prosjektet. Kommunestyret har sluttet seg til alle hovedpunktene i tilrådingene i møte 04.02.16. 

Det er stor motivasjon i organisasjonen for å delta i utvikling av helse- og omsorgstjenestene hos 

ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Det er de som er i tjenestene, og som skal arbeide der etter 

gjennomført utbygging, som i stor grad bidrar til å forme morgendagens omsorg i kommunen.  

Rådmannen mener at vedlagte prosjektplan og denne saksutredningen er svar på kommunestyrets 

vedtak 4. februar, og et godt grunnlag for det videre arbeidet i prosjektet.  

Rådmannen vil orientere formannskap og kommunestyre regelmessig om framdriften i prosjektet, 

fortrinnsvis månedlig. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 
Samfunnsdelen av kommuneplan- levekår og folkehelse 

Helhetlig helse og omsorgsplan 
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Morgendagens omsorg 

Prosjektplan for utviklingsarbeid – fase 2 

 

Vedtatt i styringsgruppa 21.04.16.
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1. Sammendrag og bakgrunn 

1.1. Kommunestyrets vedtak  
Frøya kommunestyre gjorde i møte 26.02.15 følgende vedtak: 

Rapport fra OTV rådgivning AS datert januar 015 – «ekstern vurdering av tjenestene» tas til orientering. 

1. Det nedsettes 4 arbeidsgrupper som jobber med kommunens 
utfordringer: 

1. Utforming av heldøgnsomsorgen 

2. Frivilligheten og pårørendeomsorgen 

3. Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

4. Tjenester til barn og unge med spesielle behov 

2. Valg av representanter i arbeidsgruppene: 

1. Kommunestyret velger de politiske representantene i 
arbeidet 

2. Arbeidsgruppe a: Ann Kristin Kristoffersen 

3. Arbeidsgruppe b: Aleksander Søreng 

4. Arbeidsgruppe c: Pål Terje Bakken 

5. Arbeidsgruppe d: Vida Z. Bekken 

6. Frøya ungdomsråd, Brukerråd/eldreråd velger 
representanter bra brukersiden 

7. Rådmann velger representanter fra tjenestene 

8. Rådmannen sørger også for at tillitsvalgte blir 
representert i alle gruppene 

3. Arbeidet gjennomføres innenfor rådmannens vedtatte 
budsjett 

På grunnlag av dette vedtaket har styringsgruppa og fire 
arbeidsgrupper arbeidet med å utrede på grunnlag av 
kommunestyrets vedtak. 

Gruppe 4 i prosjektet, «Tjenester til barn og unge med spesielle 
behov», ble i løpet av prosessen lagt sammen med gruppa som 
arbeidet med «Familiens Hus», og er derfor ikke med i det videre 
arbeid i dette prosjektet. 

Kommunestyret behandlet rapport/tilråding fra styringsgruppa i 
møte 04.02.16, og gjorde følgende vedtak: 

Morgendagens omsorg 

1. Videre utvikling av helse- og omsorgstjenestene i Frøya 

kommune gjennomføres etter følgende hovedlinjer:  

 

Utforming av heldøgnsomsorgen 
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 Det planlegges nye lokaler for somatisk pleie, korttidsavdeling 

med tilhørende tjenester til demente/kognitivt svekkede. De 

nye lokalene søkes plassert i nærheten av Beinskardet 

omsorgsboliger. 

 

 Det tas sikte på at planlegging av fase 1, som består av 24 

omsorgsboliger, starter i 2016 og bygging 

gjennomføres/fullføres i 2017. 

 

 Fase 2 planlegges samtidig med fase 1, og omfatter nytt 

Helsehus med 20 korttidsplasser, og et antall langtidsplasser 

som vurderes nærere før beslutning om antall tas. 2 plasser 

stilles til disposisjon ved palliativ behandling, observasjon, 

skjerming eller korttidsplass for rus/psykiatri.  

 

 Helsehuset plasseres på samme område som omsorgsboligene. 

 

 Det tas sikte på å gjennomføre fase 2 i 2017/2018. 

 

 Kommunen viderefører nåværende planer for bygging av 

boliger i tjenesten for funksjonshemmede. 

 

 Kommunen gjennomfører arbeidet med utarbeiding av 

tjenestebeskrivelser og «ny» omsorgstrapp. 

 

 I samarbeid med private legges det til rette for bygging av 

omsorgsboliger uten heldøgns bemanning.  

 

 I det videre planleggingsarbeid er det en forutsetning at de 

forskjellige faggrupper er representert. 

 Etter innspill utredes behovet på Mausund særskilt, jfr. trinn 

tre i omsorgstrappa. 

 

Frivilligheten og pårørendeomsorgen 

 

 Frøya sykehjem (Helsehus) blir sertifisert som «Livsglede 

sykehjem» innen utløpet av 2017, og nødvendige ressurser 

søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan. 

 

 Stilling som livsgledekoordinator søkes innarbeidet i budsjettet 

fra og med 2017. 

 

 For å realisere «Det åpne sykehjemmet» gjennomføres 

følgende tiltak:  
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o Pårørendefolder utvikles (både digital og på papir) 

o Hjemmeside/sosiale medier etableres som 

kommunikasjonskanal mellom sykehjemmet og 

pårørende/frivillige 

o Pårørendeleilighet etableres i tilknytning til nytt 

Helsehus 

o Dagsenter etableres som del av nytt Helsehus 

 

 Eldreombudet omdefineres til å være Brukerombud/ 

velferdsombud, og det utarbeides nytt mandat for stillingen/ 

funksjonen (som bør være del av stillingen til en fast ansatt 

medarbeider i kommunen). Spørsmålet om oppretting av 

Velferdsråd må vurderes nærmere av rådmannen. 

 

 Rådmannen bes om å igangsette et arbeid for å legge en trategi 

for formalisert samarbeid mellom Frøya kommune og de ulike 

lag og bruker- organisasjoner, herunder også de som 

representerer pårørendeomsorgen. 

 

Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

 

 Det opprettes en faggruppe som skal ha som særlig fokus å 

holde seg oppdatert på velferdsteknologiske løsninger. 

 

 Det opprettes en faggruppe som skal ha særlig fokus på 

prosessen rundt bygging av tilrettelagte boliger, og 

tilrettelegging av eksisterende boliger. 

 Det bør være «overlappende» medlemskap i de to gruppene. 

Det avsettes egne midler gjennom budsjett slik at gruppene kan 

holde seg oppdatert faglig, og ha mulighet til å investere i 

utprøvning av ny teknologi. 

 Hverdagsmestring etableres som en arbeidsform i flere enheter, 

gjennom å styrke tidlig tverrfaglig samhandling med 

ergoterapeut, fysioterapeut og utøvertjenesten.  

 

2. På grunnlag av vedtak i punkt 1 ovenfor bes rådmannen 

legge fram tilråding om hvordan prinsippvedtaket om 

utvikling av kommunens helse- og omsorgstjenester skal 

gjennomføres. (Forprosjekt for videre arbeid). 

 

3. Det søkes om finansiering både hos fylkesmannen og 

husbanken. Kommunestyret avsetter kr. 150.000 til 

foreløpige planleggingskostnader og som kommunens 

eventuelle andel i søknadene. Pengene tas fra 

disposisjonsfondet, konto 256080002 – som pr dato har en 
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saldo på kr. 20.805.802 (inklusiv rentereguleringsfond), 

saldo etter bruk blir kr. 20.655.802. 

 

I tillegg ble følgende vedtatt: 

 

Bærende strategier for profil/innhold i morgendagens omsorg bør 

være: 

 

1. Strategi for forebygging i samarbeid med frivillige lag og 

organisasjoner, pårørende, næringsliv og andre 

 

2. Gjøre oss nytte av tilgjengelig forskning/statistikk om 

helseutviklingen lokalt og i Norge, som utgangspunkt for 

analyse og planlegging 

 

3. Strategier for habilitering og rehabilitering, læring og mestring 

 

4. Heldøgnsomsorgen skal samles på en plass og fortrinnsvis gis i 

egen bolig 

 

5. Medisinsk behandling og oppfølging før og etter 

sykehusopphold gis i institusjon 

 

6. Innovasjon, nye arbeidsmetoder og velferdsteknologi 

planlegges og tas i bruk 

 

7. Riktig kompetanse til riktig tid på alle områder og nivå for å 

møte framtidige behov 

 

8. Samarbeid med andre kommuner og spesialisthelsetjenesten 

om spesialisthelsetilbud i kommunen/øyregionen 

 

1.2. Bakgrunn 
For helhet og sammenheng gjentas nedenstående fra 
prosjektplanen for fase 1: 

Frøya kommunestyre vedtok i møte 27.09.12 sektorplanen 
«Helhetlig omsorgsplan for Frøya kommune 2012 – 2021». Denne 
planen er førende for kommunens helse- og omsorgstjenester. 

I ettertid har samhandlingsreformen «inntatt» norske kommuner, 
og som omsorgsplanen skisserer, har den nye reformen krevd 
omstilling av kommunehelsetjenesten på Frøya. Tjenestene har 
jobbet aktivt med dette, og mot de øvrige målene og tiltakene i 
planen. Noen mål er nådd, andre ikke.  

Statlige myndigheter har nå bedt kommunen starte 
forberedelsene til «morgendagens omsorg» - her skisseres det 
nye og store utfordringer i fremtiden for kommunene innenfor de 
kommunale pleie- og omsorgstjenestene.  
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Omsorgsplan 2015 og 2020 beskriver en utvikling der kravene til 
kommunal helse og omsorg stadig økes. Stortingsmelding 29 – 
«morgendagens omsorg» er en mulighetsmelding som kommer 
med forslag til hvordan kommunene kan innrette seg framover.  

Når kommunen nå skal inn i en betydelig og utfordrende prosess 
med å forme kommunens svar på «morgendagens omsorg» er det 
klart behov og ønske for i størst mulig grad å involvere ansatte, 
samt lokale bruker- og interesseorganisasjoner videre i 
planprosessen.  

Slik involvering handler om å skape forståelse for nødvendige og 
ønskede endringer. Videre handler det om å få gode råd – til både 
selve prosessen og den fremtidige utforminga av tjenesten. Sist, 
men ikke minst, handler det om et samspill mellom offentlig 
omsorg, frivillighet og pårørende for å sikre framtidige gode 
tjenester til kommunens innbyggere.   

Med dette som bakteppe ble OTV rådgivning AS i desember 2014 
innleid for å foreta en ekstern analyse av drift, struktur, 
kompetanse og ressursbruk i Frøya kommunes helse- og omsorgs- 
tjeneste. 

Analysen skulle, i tillegg til hovedfokus på helse og omsorg, også 
inkludere en vurdering av samhandlingen med oppvekstsektoren 
når det gjelder tilbudet til utsatte barn og unge, og hvordan 
oppveksttjenestene framstår som forebyggende og mestrings- 
orienterte nok, eller kun har fokus på faglige opplæringsmål. 

Utfordringene med multinasjonalitet i gruppa barn og unge, og for 
helse/omsorgstjenestene, skulle også trekkes inn i analysen. Dette 
aspektet ble tatt inn da det er en utfordring både lokalt i 
kommunene, men også er en nasjonal trend. 

På grunnlag av OTVs tilrådinger, og tidligere skisserte utfordringer, 
er prosjektet «Morgendagens omsorg» igangsatt.  

1.3. Prosjektorganisering 
Kommunen har siden høsten 2014 arbeidet med prosjektet 
«Administrativ utvikling», som har vært ledet av en administrativ 
styringsgruppe.  

Den samme styringsgruppa har hatt ansvaret for «Morgendagens 
omsorg» hittil, og den viderefører arbeidet i neste fase. 

2. Hovedprosjektet 

2.1. Innledning 

Prosjektplanen har følgende oppgave: 

 Vise organisering, mandat og deltakere i prosjektet 

 Vise tidsplan og aktiviteter 
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 Klargjøre frister og ansvarsforhold 

 Peke på viktige forutsetninger for å lykkes 

Planen forutsetter: 

 Målrettet styring og koordinering 

 Frister blir holdt 

 God informasjon og aktiv deltakelse 

 Fleksibilitet hos politikere, leder, ansatte og 
arbeidstakerorganisasjonene 

2.2. Faseinndeling 
Prosjektet er delt inn i følgende faser, hvor prosjektplanen 
omfatter hovedprosjektet: 

 Ekstern vurdering av tjenestene (OTV Rådgivning AS) – 
Rapporten fra OTV danner grunnlaget for etablering av 
prosjektet «Morgendagens omsorg». 

 Etablering av prosjektet «Morgendagens omsorg» – 
forprosjektet - Kommunestyret vedtok i møte 26.02.15 å 
etablere prosjektet og ga rådmannen i oppdrag å etablere en 
administrativ styringsgruppe.  

Dette arbeidet ble avsluttet med kommunestyrets vedtak 
04.02.16. 

 Hovedprosjektet – På grunnlag av i kommunestyret 
gjennomføres nå hovedprosjektet (denne prosjektplanen). 
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2.3.  Organisering av prosjektet 

 

2.4.  Styringsgruppe 
Prosjektansvar og styringsgruppe: 

Oppdragsgiver:     

 Kommunestyret 

Prosjektansvarlig:   

 Rådmannen 

Styringsgruppe: 

 Svanhild Mosebakken  rådmann (leder) 

 Beathe Sandvik Meland  ass rådmann 

 Roger Fredheim   kommunalsjef 

 Thomas Sandvik   økonomisjef 

 Marit W. Norborg   virksomhetsleder 

 Sigrid Hanssen   virksomhetsleder 

 Kristin Strømskag   kommuneplanlegger 

 Bente Øyen    Fagforbundet 

 Camilla Røstad   Norsk Sykepleierforbund 

Ekstern rådgiver:   

Prosjekteier 

kommunestyret 

Styringsgruppe 

Prosjektansvarlig 

Rådmann 

Ekstern rådgiver 
Bjørgulf Noraberg 

Prosjektleder/koordinator 
Torny D Sørlie 

Heldøgnsomsorgen 

Rus og psykiatri 

 

Hverdagsrehabilitering og 

velferdsteknologi 

Sandra Holm 

Frivilligheten og 

pårørendeomsorgen 
Siv Anita Fillingsnes 

Organisering, bemanning og 
kompetanse. 
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 Bjørgulv Noraberg 

    

2.5.  Delprosjekter 
Rådmann har vedtatt å opprette følgende arbeidsgrupper: 

 

Nr Prosjekt Ansvar 

1 Utforming av heldøgnsomsorgen Prosjektgruppe 

2 Frivilligheten og pårørendeomsorgen Prosjektgruppe 

3 Hverdagsrehabilitering og velferds- 
teknologi 

Prosjektgruppe 

4 Rus og psykiatri Prosjektgruppe 

5 Organisering, bemanning og 
kompetanse 

Prosjektgruppe 

 

Gruppene starter arbeidet med å gjennomgå mandatet, definere 
og konkretisere oppgaven og lage en framdriftsplan. 
Framdriftsplanen skal godkjennes av styringsgruppa. 

Tidsramme: Arbeidet i gruppene skal løses innenfor tidsrammen 
som blir gitt. Gruppene kan ha ulik tidsramme for arbeidet sitt, og 
rådmannen/styringsgruppa vil komme tilbake til det senere.  

Gruppene skal bygge arbeidet på utredningene fra de tre gruppene 
i forprosjektet og kommunestyrets vedtak.  

Ved oppstart av arbeidet skal gruppene vurdere om noe av 
arbeidet best kan løses i samarbeid med andre grupper eller 
eksterne. 

2.6.  Om prosjektarbeidet  
Følgende retningslinjer gjelder for arbeidet: 

 Prosjektgruppene har felles møte med styringsgruppa etter 
oppsatt tids- og aktivitetsplan  

 Styringsgruppa har møte en gang i måneden, samme dag som 
og etter ovennevnte møte. 

 Prosjektrådgiver har møte med hver prosjektgruppe enkeltvis 
etter nærmere avtale.  

 Prosjektgruppene bestemmer selv når og hvor de vil ha sine 
møter.  

 Deltakerne i gruppene – særlig leder og sekretær – må kunne 
disponere betydelig tid til oppgaven.  



 
 

10 

 

2.7. Styringsgruppas rolle  
Alle viktige saker og tema vil bli lagt fram for styringsgruppa for 
beslutning og/eller tilbakemelding til prosjektgruppene.  

Styringsgruppa skal gi råd til rådmannen når prosjekt eller deler av 
det er ferdig utredet og klart til overføring til linjeorganisasjonen.  

Styringsgruppa/rådmannen tar stilling til hvilke saker/tema som 
kan besluttes og iverksettes administrativt og hvilke som krever 
politisk behandling.  

Styringsgruppa rapporterer månedlig status i prosjektet til 
formannskapet. 

2.8. Arbeidstakerorganisasjonenes rolle  
De tilsattes representanter i styringsgruppa har ansvar for 
drøftinger og medvirkning, - slik det er forutsatt i avtaleverket.  

2.9.  Prosjektrådgivers rolle  
Prosjektrådgiver skal bistå styringsgruppa og prosjektgruppene, og 
deltar i de møter som er nevnt ovenfor.  

Rådgiver er også disponibel for råd og veiledning på epost eller 
telefon utenom de faste møtepunktene.  

Det er leder i styringsgruppa og lederne i prosjektgruppene som er 
kontaktpunkt overfor ekstern rådgiver. 

2.10 Prosjektleders rolle 

Prosjektleder skal bistå styringsgruppa og prosjektgruppene, og 
deltar i de møter som er nevnt ovenfor. Koordinere prosjektene, 
se til at oppgavene blir løst. Kontaktperson og bidragsyter opp 
mot øvrige ansatte som ikke er direkte involvert. 

Kontaktperson mot rådmann/styringsgruppa. 

3. Delprosjektene – organisering og mandat 
 

3.1. Om prosjektarbeidet 
Prosjektgruppene arbeider med delprosjektene i samsvar med de 
mandater som er omhandlet i dette kapitlet.  

Hver prosjektgruppe utarbeider mer konkret og detaljert 
prosjektplan for sitt prosjekt, - der mandatet blir utdypet og 
eventuelt justert, og tidsplan for arbeidet laget. Tidsplanen må 
lages slik at den faller sammen med tidsplanen for hele prosjektet 
(kap. 4.). 
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3.2. Felles grunnlag for prosjektgruppene 
Kommunestyret gjorde ved behandlingen av saken 04.02.16 
følgende vedtak, som skal legges til grunn for arbeidet i alle 
prosjektgruppene: 

Bærende strategier for profil/innhold i morgendagens omsorg bør 

være: 

 

1. Strategi for forebygging i samarbeid med frivillige lag og 

organisasjoner, pårørende, næringsliv og andre 

 

2. Gjøre oss nytte av tilgjengelig forskning/statistikk om 

helseutviklingen lokalt og i Norge, som utgangspunkt for 

analyse og planlegging 

 

3. Strategier for habilitering og rehabilitering, læring og mestring 

 

4. Heldøgnsomsorgen skal samles på en plass og fortrinnsvis gis i 

egen bolig 

 

5. Medisinsk behandling og oppfølging før og etter 

sykehusopphold gis i institusjon 

 

6. Innovasjon, nye arbeidsmetoder og velferdsteknologi 

planlegges og tas i bruk 

 

7. Riktig kompetanse til riktig tid på alle områder og nivå for å 

møte framtidige behov 

 

8. Samarbeid med andre kommuner og spesialisthelsetjenesten 

om spesialisthelsetilbud i kommunen/øyregionen 

 

3.3. Delprosjekt  
Prosjektgruppene arbeider på grunnlag av nedenstående mandat. 
Det forutsettes at hver gruppe ved oppstart av arbeidet vurderer 
og konkretiserer mandatene, og eventuelt ber styringsgruppa/ 
prosjektrådgiver om justeringer og/eller presiseringer. 

 

Prosjektgruppe 1 – Utforming av heldøgnsomsorgen 

Mandat 

1. Planlegge nye lokaler for somatisk pleie, korttidsavdeling med 
tilhørende tjenester til demente/kognitivt svekkede. De nye 
lokalene søkes plassert i nærheten av Beinskardet 
omsorgsboliger.  

2. Fase 1, som består av 24 omsorgsboliger, skal planlegges med 
sikte på byggestart i løpet av 2016 og ferdigstilling i løpet av 
2017.  
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3. Fase 2, som består av Helsehus med 20 korttidsplasser og et 
antall langtidsplasser som besluttes senere, planlegges 
samtidig med fase 1. To av plassene skal være til disposisjon for 
palliativ behandling, observasjon, skjerming eller korttidsplass 
for rus/psykiatri. Bygging av fase 2 skal starte i 2017 og være 
ferdig i 2018. 

4. Vurdere og gi tilråding om hvor mange langtidsplasser det skal 
være i Helsehuset. Tilråding fra prosjektgruppa om dette 
punktet skal være klart innen 01.06.16, som grunnlag for 
beslutning i kommunestyret og videre planlegging. 

5. Utarbeide tjenestebeskrivelser for de tjenester som ligger i 
mandatet til prosjektgruppa. 

6. Utarbeide forslag til «Omsorgstrapp» for Frøya kommune, som 
legger til grunn tidsmessige og framtidsrettede omsorgsnivåer.  

 

Merknader 

 Det legges til grunn at det utarbeides romprogram og 
planløsning for både fase 1 og 2 i prosjektet. 

 Dersom prosjektgruppa finner behov for å innhente bistand 
fra arkitekt/fagmiljø for å kunne svare på mandatet, tas det 
opp med rådmannen. 

 Det forutsettes nær dialog med Husbanken og andre 
fagmiljøer og finansieringskilder i arbeidet, både når det 
gjelder planløsninger og finansiering. 

 

Prosjektgruppe 

Gruppa er sammensatt slik: 

Medlem Stilling/funksjon 

Kristin Strømskag           leder Kommuneplanlegger 

Ingrid Kristiansen Tilsynslege Frøya sykehjem 

Ann Kristin Sandvik Virksomhetsleder PLO 

Kristin Grønskag Avdelingsleder, korttid 

Henning Aune Fysioterapeut, fagleder 

Camilla Røstad Tillitsvalgt, sykepleier 

Ann Kristin Kristoffersen Ansatt Beinskardet 

Representant fra bruker-/eldreråd  

 

Kompetansebase/ressurspersoner som kalles inn ved behov: 

 Mattis Aune – tidligere PLO-leder, nå bolig- og tilflyttings-
koordinator 

 Svein Olav Ohren, fagleder byggesak 
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 Berit Gulbrandsen, eller annen vernepleie-/miljøkompetanse, 
virksomhetsleder for tjenesten for funksjonshemmede, 
vernepleier 

 

Prosjektgruppe 2 – Frivilligheten og pårørendeomsorgen 

Mandat 

 Utarbeide detaljert plan for at Frøya sykehjem (Helsehus) blir 
sertifisert som «Livsglede sykehjem» i løpet av 2017. 

 Utarbeide stillingsbeskrivelse. forslag til organisatorisk 
tilknytting og økonomi/budsjett for livsgledekoordinator, med 
sikte på innpassing i budsjettet fra 2017. 

 Utarbeide plan for «Det åpne sykehjemmet (Helsehuset)», 
med følgende hovedelementer: 

o Utarbeide forslag til pårørendefolder (både digital og 
på papir) 

o Utarbeide forslag til hjemmeside og bruk av sosiale 
medier som kommunikasjonskanal mellom 
sykehjemmet og pårørende/frivillige 

o Gi innspill til prosjektgruppe 1 om innhold i og 
organisering av pårørendeleilighet i nytt Helsehus 

o Utarbeide plan for dagsenter i nytt Helsehus, både 
hvilke funksjoner det skal inneholde og hvordan det 
skal organiseres 

      Utarbeide forslag til stillingsbeskrivelse og organisatorisk 
tilknytting for Brukerombud/ velferdsombud, og gi råd om 
eventuell oppretting av Velferdsråd. 

      Utarbeide forslag til opplegg for formalisert samarbeid mellom 
Frøya kommune og de ulike lag og brukerorganisasjoner, 
herunder også de som representerer pårørendeomsorgen. 

Merknader 

 Der gruppa skal gi innspill til gruppe 1, må det avtales 
tidspunkt/frist for innspillene. Denne fristen må være så 
tidlig at gruppa kan legge det til grunn i sin planlegging av 
helsehus og omsorgsboliger. 

Prosjektgruppe 

Gruppa er sammensatt slik: 

Medlem Stilling/funksjon 

Siv Anita Fillingsnes           leder Avdelingsleder somatikk 

Britt Ohrø Leder Frøya Frivilligsentral 

Peggy Johansen Sykepleier og livsglede- 
koordinator 
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Ann Karin Sæther Avdelingsleder Beinskardet 

Tone Skatvold Aktivitør, Beinskardet 

Tillitsvalgt  

Evy Werkland Leder dagsenter for 
demente 

Representant fra bruker-/eldreråd  

  

 

Prosjektgruppe 3 – Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

Mandat 

 Utarbeide forslag til mandat og sammensetting av «Faggruppe 
for velferdsteknologiske løsninger». 

 Utarbeide forslag til mandat og sammensetting av «Faggruppe 
for velferdsteknologiske løsninger ved bygging av nytt 
Helsehus, tilrettelagte boliger og eksisterende boliger». 

 Utarbeide forslag til hvordan hverdagsmestring kan etableres 
som arbeidsform i flere enheter, gjennom blant annet å styrke 
tidlig tverrfaglig samhandling mellom ergoterapeut, 
fysioterapeut og utøvende tjeneste. 

Merknader 

 Prosjektgruppa skal gi forslag til overlappende medlemskap i 
de to gruppene (jamfør vedtak i kommunestyret). 

 Førstnevnte gruppe skal ha fokus på å være kommunens 
kompetanse på velferdstekniske løsninger. Den andre gruppa 
skal ha fokus på hvordan den kompetanse som ligger i 
førstnevnte gruppe kan benyttes ved planlegging av nytt 
Helsehus og nye omsorgsboliger m.m.  

 

Prosjektgruppe 

Gruppa er sammensatt slik: 

Medlem Oppgave 

Sandra Holm            leder Avdelingsleder hjemmetj. 

Heidi Midtsian Tjenesteutvikler H/O 

Ergoterapeut – når ansatt  

Christel Stenseth Fysioterapeut 

Mona Reitan Tillitsvalgt, helsefagarbeider 

Eva Renate Bøe Fagleder funksjonshemmede 

Representant fra bruker-
/eldreråd 
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Kompetansebase/ressurspersoner som kalles inn ved behov: 

 Roger Tvervåg 

 Arthur Gipling 

 

Prosjektgruppe 4 – Rus og psykiatri 

    Mandat 

 Utarbeide forslag til hvordan brukere innen rus og psykiatri 
skal kunne motta tjenester fra kommunen 24/7 når deres 
behov tilsier det. 

 På bakgrunn av ovennevnte, foreslå en helhetlig organisering 
av rus- og psykiatritjenesten i Frøya kommune. 
Organiseringen og gjennomføringen skal skje innenfor dagens 
økonomiske rammer. 

Merknader 

 Prosjektgruppa skal beskrive oppgaven. Det vil si å beskrive 
brukergruppene innenfor rus og psykiatrisk helse og rus, og 
deres behov (både type tjenester, når behovene er der og 
variasjon i behovene). Gruppa skal beskrive hvor kommunen 
står i dag og hva som ønsket situasjon på et gitt tidspunkt. 

 Gruppa skal beskrive rollen. Det vil si å beskrive hva et 
forsvarlig tjenestetilbud til brukerne inneholder. Det skal 
spesielt legges vekt på tydelig arbeidsdeling og sterkere 
samordning av tjenestetilbudet, både mellom ulike 
kommunale enheter, inklusiv NAV, og mellom de ulike 
forvaltningsnivåene. Både organisering av dagtilbud, aktivitet/ 
fritidstilbud og boligtilbud skal beskrives. Tjenestetilbud 
utenom ordinær arbeidstid og krav til kompetanse skal 
vurderes særskilt. 

 Gruppa skal gi forslag til tiltak som skaper tettere samdrift 
mellom de ulike enhetene/avdelingene som gir tjenester til 
brukergruppa. 

 Gruppa skal vurdere og beskrive mulighetene for synergi- 
effekter faglig og økonomisk 

Prosjektgruppe 

Gruppa er sammensatt slik: 

Medlem Oppgave 

Berit Gulbrandsen         leder Virksomhetsleder tjenesten 
for funksjonshemmede 

Beathe S. Meland Ass. rådmann 

Roger Jensen Avdelingsleder psykisk helse 

Grete H. Selvåg Ansatt NAV. ROP team medl 

Maren Dyrvik Koord. Hjemmetj. 
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Bente Øyen Tillitsvalgt 

Representant fra 
brukerråd/brukergruppa 

 

Ressurspersoner: 

Ingrid Kristiansen, samfunnsmedisiner 

 

Prosjektgruppe 5 – Organisering, bemanning og kompetanse 

    Bakgrunn 

 De demografiske endringene i samfunnet, også i Frøya 
kommune, med økt andel eldre og redusert andel i arbeidsfør 
alder, tilsier at det blir økt behov for arbeidskraft innen helse- 
og omsorgstjenestene. Samtidig synker tilgangen på relevant 
arbeidskraft. 

 Utvikling av medisinsk teknolog og velferdsteknologi vil virke 
inn på omfanget av personellbehov, på hvilken kompetanse 
som etterspørres, og på hvilket nivå ulik type kompetanse skal 
være tilgjengelig. 

 Nasjonale og globale samfunnsendringer vil kunne virke inn på 
rekrutteringen til helse- og omsorgstjenestene framover. 
Økende grad av urbanisering, som medfører at ungdom reiser 
ut for å ta utdanning, og i mange tilfeller velger å ikke flytte 
tilbake til Frøya. 

 Samhandlingsreformen, med overføring av mer spesialiserte 
tjenester til kommunene, og økt satsing på forebygging, vil 
føre til endret behov for kompetanse.  

 Stortingsmelding nr. 29 Morgendagens omsorg framhever 
satsing på forebygging, nye omsorgsformer gjennom å ta i 
bruk teknologi, og mobilisering av samfunnets samlede 
omsorgsressurser som tiltak som skal bidra til å redusere 
behovet for tjenester. 

Mandat 

 Kartlegge formalkompetansen i Frøya kommune innen helse- 
og omsorgssektoren, fordelt på de enkelte enheter. 

 Kartlegge medarbeidere innen sektoren som er i 
videreutdanning, og hvilke ordninger kommunen har for at 
medarbeidere kan ta videreutdanning. 

 Utarbeide plan for rekruttering av kompetanse som kan møte 
tjenestebehovene de nærmeste årene.  

 Utarbeide organisasjons-, bemannings- og kompetanseplan 
for helse- og omsorgssektoren. Planen skal utarbeides med 
målsetting om å bygge opp under de fire andre 
delprosjektene.  

Merknader 

 God ledelse er en viktig forutsetning for å lykkes med den 
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framtidige omsorgstjeneste i Frøya kommune. Gruppa skal 
derfor legge særskilt vekt på dette ved utarbeiding av 
organisasjonsplan m.m.  

Prosjektgruppe 

Gruppa er sammensatt slik: 

Medlem Oppgave 

Torny D Sørli Kompetanseutvikler 

Kirsten R Antonsen Personalsjef 

Randi Rabben Prosjektleder, arbeidstid mm 

Camilla Røstad og Bente Øyen Tillitsvalgte 

 

4. Tids- og aktivitetsplan  
Nedenfor følger tids- og aktivitetsplan for arbeidet i prosjektet. Det 
blir laget detaljert prosjektplan for hver av gruppene. 

Det vil være aktuelt med ulike tidsfrister for de forskjellige 
prosjektgruppene, eller for deler av mandatene deres. Det vil særlig 
være tilfelle hvor en gruppe skal gi innspill til en annen gruppe.  

Slike frister vil bli avklart under vegs etter dialog og avklaring 
mellom gruppene. 

Nr Milepæl Aktivitet Ansvar 

1   Styringsgruppa – vedtatt 
prosjektplan 

Rådma
nn 

2 21.04.16. 

0830 - 1100 

 Startsamling for styrings- 
gruppe og prosjektgrupper 

Rådma
nn 

3 21.04.16. 

1130 - 1400 

 Styringsgruppa – 
oppsummering etter 
samlinga 

Rådma
nn 

4 24.05.16. 

0900 - 1600 

 Veiledningsmøte med hver av 
prosjektgruppene 

Rådgive
r 

5 25.05.16. 

0830 - 1100 

 Fellesmøte for styrings- 
gruppe og prosjektgrupper 

 Presentasjon av status i hver 
av gruppene 

 

6 25.05.16. 

1130 - 1400 

 Styringsgruppa – 
oppsummering etter 
veiledningsmøter og 
fellesmøte 

 

7 15.06.16.  Veiledningsmøte med hver av  
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0900 – 1600 prosjektgruppene 

8 16.06.16. 

0830 - 1100 

 Fellesmøte for styrings-
gruppe og prosjektgrupper 

 Presentasjon av status i hver 
gruppe 

 

9 16.06.16. 

1130 – 1400 

 Styringsgruppa – 
oppsummering etter 
veiledningsmøter og 
fellesmøte 

 

10 07.09.16. 

0830 - 1600 

 Veiledningsmøte med hver av 
prosjektgruppene 

 

11 08.09.16. 

0830 - 1100 

 Fellesmøte for styrings-
gruppe og prosjektgrupper 

 Presentasjon av status i hver 
gruppe 

 

12 08.09.16. 

1130 – 1300 

 Styringsgruppa – 
oppsummering etter 
veiledningsmøter og 
fellesmøte 

 

13 08.10.16. 

0830 – 1600 

 Veiledningsmøte med hver av 
prosjektgruppene 

 

14 09.10.16. 

0830 – 1100 

 Fellesmøte for styringsgruppe 
og prosjektgrupper 

 Presentasjon av status 

 

15 09.10.16. 

1130 – 1300 

 Styringsgruppa – 
oppsummering etter 
veiledningsmøter og 
fellesmøte 

 

16 19.11.16. 

0830 - 1600 

 Veiledningsmøte med hver av 
prosjektgruppene 

 

17 20.11.16. 

0830 – 1100 

 Fellesmøte for styringsgruppe 
og prosjektgrupper 

 Presentasjon av status 

 

    

          

5. Suksesskriterier 
 

For å nå målene for utviklingsarbeidet er det ikke nok med nye 
modeller og retningslinjer. Det er politikerne og medarbeidernes 
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holdninger, samarbeidsformer og måte å være på som er det 
viktigste.  

Kriterier for å lykkes, settes inn senere- på grunnlag av 
prosjektgruppenes innspill på startsamlingen. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Toril Antonsen Aae Arkiv: A30  

Arkivsaksnr.: 16/1142    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

TILSTANDSRAPPORT FOR FRØYA KULTURSKOLE - NY RAMMEPLAN OG 

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER FOR VIDERE DRIFT  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
1: 
Rammeplan 

Frøya kommunestyre legger Norsk Kulturskoleråds rammeplan for kulturskolen «Mangfold 

og fordypning» til grunn for videre drift og utvikling av kulturskoletilbudet i kommunen, 

gjeldende fra skoleåret 2016-2017. Rammeplanen inngår i Frøya kommunes kulturplan som 

et plangrunnlag for kulturskolen. De uferdige kapitlene om fagplaner og kvalitetsarbeid 

legges frem for som en orienteringssak når de er vedtatt av Norsk kulturskoleråd. 

Rådmannen gis fullmakt til å utvikle lokale fagplaner. 

2: 

Vedtekter 

Frøya kommunestyre vedtar rådmannens forslag til vedtekter for Frøya kulturskole som vist 

i vedlegg 3. Disse er gyldig fra kommunestyrets vedtak. 

3: 
Kulturskolens økonomiske utvikling 

a. Frøya kommune ønsker at kulturskolen i størst mulig grad gjøres uavhengig av å selge 
tjenester. Dette tas med som en føring  i kommende økonomiplanperiode (2017-2020).   
 

b. Rabattordningene for kulturskolen  justeres som følger fra skolestart 2016: 
30 % rabatt for fag nr. 2/søsken nr. 2. 
50 % rabatt for resterende tilbud/søsken.  
Det innføres samtidig en makspris pr. familie på kr. 4000,-. 
 

4: 
Prosjekt: 

Rådmannen gis fullmakt til å igangsette et prosjekt der en ser på hvordan kulturskolens 
tilbud kan brukes målrettet for å øke lese- og skriveferdigheter til barn med lese- og 
skrivevansker.  

 

 

 

Vedlegg: 



1. Innledning 
2. Rammeplanen for kulturskolen «Mangfold og fordypning» kapittel 1 og 2. 
3. Vedtekter for Frøya kulturskole 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/1142-2 SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR FRØYA 

KULTURSKOLE - NY RAMMEPLAN OG ØKONOMISKE 

FORUTSETNINGER FOR VIDERE DRIFT  

  

16/1142-1 TILSTANDSRAPPORT FOR FRØYA KULTURSKOLE - NY RAMMEPLAN 

OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER FOR VIDERE DRIFT  

  

  

 

 

Saksopplysninger:   
Bakgrunn for saken: 

Norsk kulturskoleråd vedtok ny rammeplan på sitt landsmøte i oktober 2014. Rammeplanen for 

kulturskolen er en nasjonal anbefaling for framtidas kulturskoletilbud til kommunene. Det er 

politikerne i den respektive kommune som avgjør om rammeplanen skal være styrende for den 

lokale kulturskolen. HFD behandlet 10. juni 2014 (sak14/671) en høringsuttalelse til rammeplanen. 

Frøya kommune har også vedtatt det som står om kulturskolen i kulturplanen 2014-2019, noe som i 

stor grad er tuftet på rammeplanens høringsutkast. 

Presentasjon av rammeplanen:  

Rammeplanen består av totalt fire kapitler, hvorav kun de to første er vedtatt av kulturskolerådet. 
Kapittel 3 med sentrale fagplaner er ute på høring nå. Høringsfrist er 22.april. Når de er vedtatt, skal 
den enkelte kommune lage lokale fagplaner, tilpasset sin lokale virksomhet. Kapittel 4 skal 
omhandle et program for analyse og refleksjon rundt kvalitet i kulturskolen.  
 
I fagplanene foreslås det å dele kulturskoleundervisningen inn i tre program: 

 Grunnprogram:  
Skal favne mange elever, gjerne i form av grupper, og ha en bred tilnærming til kulturfeltet. 
Kan f.eks. være begynneropplæring. 

 Kjerneprogram:  
For elever som er motivert for større undervisningsmengde og egeninnsats. 

 Fordypningsprogram:  
For elever som har særlig interesse og forutsetninger for å arbeide med faget. Programmet 
har opptaksprøver, og skal være vesentlig forsterket med tanke på innhold og omfang i 
forhold til kjerneprogrammet.  

 
Kommunene har stor frihet i hvordan de vil tilpasse de sentrale fagplanene til sin lokale kulturskole. 
I forhold til fordypningsprogrammet vil det være særlig aktuelt å lage regionale tilbud. 
 
Rammeplanen forplikter skoleleder til å utvikle kulturskolen kontinuerlig. Den forplikter skoleeier til 
å legge til rette for at kulturskolen kan ha en bred tilnærming til befolkningen, herunder økonomisk 



tilrettelegging og tilførsel av ressurser (Kommunen har allerede, i kulturplanen, vedtatt at 
kulturskolen skal tilføres utviklingsressurs i lærerstillingene). 

 

 

Vurdering: 

 

 

Forhold til overordna planverk: 
Forhold til Kommuneplanens samfunnsdel: 

 Levekår og folkehelse:  

o Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet til 

hverdagen og voksenlivet. 

o Styrke mangfoldet gjennom å inkludere nye unge frøyværinger 

o Skape helsefremmende skoler 

o Forebygge mobbing 

o Øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle grunnleggende 

ferdigheter. 

 Samfunn, næring og kultur: 

o Frøya er attraktiv som bosted 

 Frøyasamfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten 

o Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune 

 Etablere og legge til rette for et større mangfold innen kultur 

 Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokument 

 Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 
 
Kulturskolen opplever nå sviktende inntekter fordi andre virksomheter ikke ønsker å kjøpe 
tjenester, og fordi kulturskolen har blitt egen virksomhet med større lederressurs.  
 
For å kunne opprettholde aktiviteten, må inntektene opprettholdes.  
Alternativet er å kutte i antall stillinger, uten å bli i stand til å oppfylle rammeplanens intensjoner.  
 
Kulturskolen er avhengig av kr. 350.000,- i årlige inntekter, i tillegg til inntektene fra 
kulturskoleavgiften.  
 
Frøya kulturskole ligger under gjennomsnittet i regionen når det gjelder kulturskoleavgift. 
Kulturskolen har samtidig de mest rause rabattordningene i regionen, med opptil 100 % rabatt.  
Dersom rabattordningene justeres til 30-50 % i stedet for 50 - 100 % rabatt, kan inntektene fra 
kulturskoleavgiften økes med kr. 190.000,-/år.  (For 2016 vil dette utgjøre rundt 80.000,- dersom 
endringene gjøres gjeldende fra høsten av). 
For sammenligningens del: 
For barnehage er det 30 % rabatt på barn nr 2, og 50 % på de neste barna. 
For SFO er det 30% søskenmoderasjon. 

 

 
Konklusjon  



 
Ved å vedta ny rammeplan, vedtekter og en forutsigbar økonomiplan for Frøya kulturskole legges 

det et stødig fundament for kulturskolen som en viktig arena for mestring, utvikling, inkludering og 

integrering i Frøya Kommune. 

 

 

 

 



Innledning
T ilstandsrapport for Frøya kulturskole –

ny rammeplan og
økonomiske forutsetninger for videre drift



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Fokus under oppvekstdebatten i mars;
kommunen som skoleeier.

Kommunen er også skoleeier for kulturskolen. Hva
betyr dette?

Skoleeiers ansvar å tilrettelegge for helhetlig kommunal
virksomhet
Må få sjansen til å bli bedre kjent med virksomheten.
Ser ofte kun produktene i form av enkeltelevers
prestasjoner i forestillinger



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Kulturskolens virksomhet:
Grunnlag i planverk
Tall
Innhold
Nylige endringer
Potensiale framover



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

All virksomhet i kulturskolen har sitt grunnlag i
ulike planverk:

Opplæringslova § 13 - 6
Samfunnsplanen 2015 - 2027
Kulturplanen 2014 - 2019
Fokusområdene innen oppvekst(jfr. nylig debatt)

Læring, spesielt lesing
L æringsmiljø

Rammeplanen for kulturskolen



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Antall ansatte: 7
1 leder med kompetanse innen ledelse, psykisk helse
og musikk
6 lærere med utdanninger på høgskole - /
universitetsnivå innen pedagogikk og sine
undervisningsfag, forskning, og spesialpedagogikk.
Lang erfaring i tillegg.
5 x 100% stillinger + 1 x 50% + 1 x 20%.

Utveksler lærer med Hitra kulturskole i 20%



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Antall årsverk: 5,7.
1,0 til administrasjon
Undervisning/utøvende : 3,7/0,5 årsverk

Undervisning:
146 elever fordelt på 190 elevplasser, 6 på venteliste
Underviser på alle skoler i kommunen, inkl. Mausund 1 x/uke og Sørburøy
1x/måned.

Musikk: grunnopplæring, sang, piano, fiolin, bandinstrumenter,
arrangørgruppe (Nytt høsten 2015), lydstudio, messinginstrumenter,
herunder Frøya skolekorps (jfr. kulturplanen)

Kulturfag: Drama og teater - Visuell kunst – Dans



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Kulturskole , ikke musikkskole
Koordinerer Den kulturelle skolesekken (DKS) og Ung Kultur Møtes
(UKM)
1 undervisningstime er på 30 minutter (andre kommuner 15 - 25 min).
Prisen er 2258, - /år for individuell undervisning (under gjennomsnittet
i regionen).

OBS! KOSTRA - tallene er misvisende, viser kun aktivitet
direkte knyttet til de innmeldte kulturskoleelevene.

Viste i 2015 kun 3 årsverk i kulturskolen, men da er
ikke administrasjon og andre aktiviteter tatt med.



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

VEDTEKTER

dreier seg hovedsakelig om undervisningen
Utarbeidet at dagens skoleleder
Kulturskolen har brukt dem som utgangspunkt for
driften det siste året
Har ikke blitt behandlet politisk på mange år, derfor
tatt med i saken. Politisk vedtak er v iktig del av å
kvalitetssikre driften.



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Andre aktiviteter:
50% stilling til tjenester for andre virksomheter:
Frøya menighet – ulike barnehager - Øvergården bofellesskap
- Sørburøy skole - integreringsarbeid ved Sistranda skole

Favner mellom 100 og 150 barn i tillegg til
kulturskoleelevene
Delvis knyttet til etterspørsel Uforutsigbart.
Kulturskolen er i dag økonomisk avhengig av å
selge tjenester for å balansere budsjettet



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Endringer siden nyttår:
Sykehjemmet avsluttet avtalen om kjøp av
musikkterapi - tjeneste etter to år. (30% stilling)
Denne ressursen ble utført av virksomhetsleder, og
er nå endret til administrasjonsressurs.
Kulturskolen har nå for første gang 100%
lederressurs, som en følge av å ha blitt egen
virksomhet i juni 2014.



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Endringer siden nyttår forts.:
Kulturskolen har de siste to årene brukt sine tildelte
tidlig innsats - midler på Åpen barnehage.
Da tidlig innsats - midlene falt bort ved nyttår, måtte
kulturskolen ta seg betalt for å kunne fortsette denne
tjenesten. Åpen barnehage takket nei på grunn av
manglende budsjett til dette.

Et savn blant brukerne

Medfører svikt i inntekter



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Ble sagt i oppvekstdebatten at vi driver
utradisjonelt. Hva ligger i det?

Kulturskoleundervisning i skoletida (vedtatt som en
del av økonomiplanen 2013 - 2016)
Sterkt fokus på kulturskolens viktige
samfunnsoppdrag, tuftet på ulike forskningsresultat;

INKLUDERING OG INTEGRERING.



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Ikke bare et tilbud til friske, talentfulle barn som vil lære seg et instrument/å tegne/å spille teater/å
danse

Også inkludering av elever med spesielle
utfordringer (jfr. kulturplanen)

lese - og skrivevansker (Eksempel: rytme)
Fysiske og psykiske funksjonshemminger

Tilbyr allerede flere elever alternativ helsebringende undervisning
Koordinasjon
Psykiske vansker



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Også integrering av nye nordmenn (jfr. kulturplanen)

Bruker egenfinansiert ressurs på integrering :

Ulike prosjekt på Nordskag oppvekstsenter
Sistranda skole: Erasmus + - konsert , og SNO - klasse



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Bruker egenfinansiert ressurs på barnehage i tillegg til salg
av tjenester:
Vridd vårt barnehagefokus fra tradisjonell musikkbarnehage, til
«hvordan bruke musikk i språkopplæringen» i de barnehagene med
størst andel minoritetsspråklige barn .
Fokus: både morsmåls - og norskopplæring.

Åpen barnehage (2014 - 2015)
Rabben barnehage (2015)
Nordskag barnehage (2016)



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Læringsmiljø :
Kulturskolen har en unik mulighet til å lage prosjekt som favner
elever på tvers av
ferdigheter , fag, alder, kjønn, språk, bakgrunn og geografisk
tilhørighet (inkl. Hitra).
Kulturskolen ønsker å være en mestringsarena.

Eksempel: Kast maska og UKM

Ikke glem ringvirkningene blant foresatte



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Hva må til for å opprettholde dagens nivå?
Kulturskolen ønsker å kunne tilby «andre tjenester»
gratis. Da blir den ikke avhengig av andre
virksomheters økonomiske prioriteringer, og tilbudet
kan bli langt mer forutsigbart for innbyggerne.

forutsetning: må tilføres økonomiske ressurser på
annen måte



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Hva må til for å opprettholde dagens nivå – ØKONOMI

Rådmannen foreslår å redusere rabattordningene i
kulturskolen.

Blir mer lik rabattordninger ellers i regionen.
Satsene i gebyrregulativet ligger fortsatt under
gjennomsnittet i regionen.
Innføre makspris pr. familie.
I tillegg ; tilføre 180.000, - / år neste økonomiplanperiode



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Ny rammeplan:
Kulturskolens formål:

Formålet med opplæringen er å lære, oppleve,
skape og formidle kulturelle og kunstneriske
uttrykk .
Være et lokalt ressurssenter og en
samarbeidende aktør i grunnopplæringen og
kulturlivet i den enkelte kommune .



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Ny rammeplan: Undervisningen – Fagplaner
musikk – dans – teater – visuell kunst – skapende skriving

Grunnprogram
Kjerneprogram
Fordypningsprogram



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Noen muligheter framover :
Kulturskolen ønsker å tilby sine tjenester til mindreårige
flyktninger som kommer til kommunen i 2016 og framover.

Plassere aktivitetsressurs spesielt rettet mot disse i
kulturskolen ?

Kulturskolen ønsker å kunne tilby flere virksomheter sine
tjenester knyttet til inkludering og integrering, spesielt elever med
særskilte behov og virksomheter med mange minoritetsspråklige
barn.

Kulturskolen opplever økt etterspørsel etter slike tjenester,
men uten at det skal koste virksomhetene noe



Rammeplan for kulturskolen
«Mangfold og fordypning»

Kulturskolen planlegger å starte integreringsprosjektet
«Fargespill» ( www.fargespill.no ) i samarbeid med
Sistranda skole og Rabben barnehage.

Fargespill er en arbeidsmetode som tar utgangspunkt i hva
tilflytterne har med seg av kulturelle bidrag fra sitt hjemland, mikser
det med bidrag fra norske barn, smelter bidragene sammen til ny
musikk som presenteres av barn fra alle nasjonene på en svært
fargerik scene.

Ønsker å knytte forskning til prosjektet
Søker nå prosjektmidler for tre år, men ønsker at dette kan bli
et fast tilbud i lang tid framover.



Takk for oppmerksomheten!
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FORORD 

Norsk kulturskole - et unikt skoleslag 
 
De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale 
kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene hatt en sterk utvikling og vekst. Landets 
kommunale kulturskoler har i dag rundt 125 000 elevplasser1. Mange offentlige utredninger og 
meldinger vitner om et stort engasjement for skoleslaget.  
 
Siden 1997 har kulturskolene vært hjemlet i Opplæringsloven: 
 
 § 13-6. Musikk- og kulturskoletilbud: 

«Alle kommuner skal, aleine eller i samarbeid med andre kommuner, ha eit musikk- og 
kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers» 

 
Den norske kulturskolemodellen har vakt stor interesse også utenfor landets grenser, i det europeiske 
kulturskolesamarbeidet og i våre nordiske naboland.  
 
Et klart uttrykk for dette er Nordisk råds kultur- og utdanningsutvalg uttalelse/2009:  

«Udvalget ser meget gerne at Kulturskoleordningen i Norge på sigt spredes og bliver til 
nationale satsninger i hele Norden». 

 
Utfordringer 
Norsk kulturskoleråds visjon er «Kulturskole for alle». Dette er en sentral ambisjon i oppbygging av 
kulturskolene. Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet og rikt mangfold, og skal ivareta både 
bredde og talent.  
 
Kulturutredningen 2014 peker på utfordringen som ligger i å løse kulturskolens sammensatte 
samfunnsoppdrag. Kulturskolen må også videreutvikle et større mangfold i tilbudet for å bedre 
rekrutteringen av barn og unge med ulik kulturell bakgrunn. 
 
Rammeplanen 
Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen 
kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser av mål, 
innhold og arbeidsmåter. Rammeplanen møter disse utfordringene.  
 
Planen kategoriserer de ulike tilbudene i tre opplæringsprogram, som ivaretar aktivitet, opplæring og 
fordypning. Det er et mål å kunne etablere tilbud av høy kvalitet innen grunnprogrammet, 
kjerneprogrammet og fordypningsprogrammet. 
 
Rammeplanen «Mangfold og fordypning» bygger på Norsk kulturskoleråds Strategi 2020 og på 
rammeplanen fra 2003 - «På vei til mangfold».  
 
Planen legger også til grunn Kunnskapsløftet fra 2006, kulturløftene fra 2005 og 2009, Kulturskolen -
utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre (2010), Kulturutredningen 
2014 og Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen. 

                                                        
1 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) pr okt 2013 
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Norsk kulturskoleråds styre oppnevnte Rammeplanutvalget etter vedtak på Norsk kulturskoleråds 
landsmøte i 2012.  
 
Utvalget har bestått av: 
Eirik Birkeland, leder 
Morten Christiansen  
Kristin Geiring  
Eivind Nåvik 
Inger-Anne Westby  
Wenche Waagen  
Robert Øfsti 
Knut Øverland, sekretær 
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Innledning 
 
Kulturskolen ivaretar et mangfold av kunst- og kulturfag og har som oppgave å utvikle kunstfaglig 
kompetanse og uttrykksevne så vel som kreativitet, kritisk sans, kulturell og sosial kompetanse. Dette 
er grunnleggende for livsmestring og danning.  

Kunsten former identitet og øker forståelse for andres uttrykk. Gjennom arbeid med kunst utvikles 
fantasi og sanselighet, og som deltagere i kulturelle fellesskap utvikler vi vår trygghet og forståelse for 
hva det vil si å være menneske, alene og sammen med andre.  

Kulturskolen skal gi et tilbud av høy faglig og pedagogisk kvalitet og representerer en vesentlig 
fordypning utover det obligatoriske skoleverket. Opplæring i kulturskolefagene er individuelt tilpasset, 
langsiktig innrettet og kan gi elever en livslang interesse, for noen også et grunnlag for yrkesutdanning 
innen kunstfag.   

Kulturskoletilbudet har en bredere kunstfaglig portefølje enn grunnopplæringen og retter seg i 
hovedsak mot barn og unge i alderen 0-19-år. Kulturskolens programtilbud skal ivareta læring, 
opplevelse, skaping og formidling på alle nivå gjennom bred rekruttering og planmessig opplæring.  
Tilbudene skal være relevante for elever som ønsker å kvalifisere seg for videregående opplæring og 
høyere utdanning innen kunstfag. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen også medvirke til å styrke 
kulturell kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom forpliktende samarbeid med skole-, 
kultur- og helsesektoren. Dette samarbeidet retter seg mot alle innbyggere i kommunen.  

Rammeplanen er et grunnlagsdokument for utviklingen av nasjonale standarder og lokale læreplaner i 
skoleslaget. Den forutsetter at det etableres kvalitetssikringssystem for systematisk oppfølging av 
kulturskolenes virksomhet. 
 
Kapittel 1 beskriver kulturskolens verdiforankring, rolle i opplæringen og som lokalt ressurssenter.  
Kapittel 2 beskriver rammer, prinsipper og pedagogiske retningslinjer. Kapittel 3 beskriver det faglige 
og pedagogiske innholdet for det enkelte undervisningsfag.   
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KAPITTEL 1 – KULTURSKOLENS SAMFUNNSOPPDRAG 

1.1. Kulturskolens oppdrag  

1.1.1. Opplæringsloven  

Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6: 

”Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og 
kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.” 

(1997) 

Samarbeidet med skoleverket knytter kulturskolens oppdrag sammen med grunnskolens målsetting: 

”Opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til 
innlevelse, utfoldelse og deltakelse.” (Læreplanverket K06). 

1.1.2. Norges forpliktelser i henhold til UNESCO-konvensjonene om barns rettigheter og om vern av 
immateriell kulturarv 
 

Kulturskolens formål og målsettinger kan bidra til å ivareta forpliktelser Norge har gjennom 
internasjonale konvensjoner.  

Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon den 8. januar 1991, og i 2003 ble barnekonvensjonen med 
tilleggsprotokoller tatt direkte inn i norsk lov gjennom menneskerettighetslovene § 2-4. Barns 
rettigheter til kunst og kultur er nedfelt i barnekonvensjonens § 30 og 31: 

Artikkel 30 
I stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter 
eller personer som tilhører en urbefolkning, skal et barn som tilhører 
en slik minoritet eller urbefolkningen, ikke nektes retten til sammen 
med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, 
bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk. 
 

Artikkel 31 
1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i 
lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta 
i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. 
 

2. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i 
det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til 
egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og 
fritidsaktiviteter. 

Norge samtykket den 17.10.2003 til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon om vern av den 
immaterielle kulturarven.  

 
Immateriell kulturarv kommer blant annet til uttrykk gjennom muntlige tradisjoner og uttrykk, 
utøvende kunst, sosiale skikker, ritualer og høytidsfester, kunnskap og praksis som gjelder 
naturen og tradisjonelt håndverk. 
 
Kulturskolen kan gi verdifulle bidrag til dette arbeidet. Møter med kulturarv viser elevene 
hvilken historisk og kulturell sammenheng de står i. Kulturarven som fortid; med dens 
produkter, tradisjoner og tankesett, som nåtid; gjennom elevenes referanser og skapende 
uttrykk her og nå, og som framtid; der elevene skal bruke det lærte i en hittil ukjent verden. 
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1.2. Kulturskolens verdigrunnlag 

 
Kulturskolen bygger på et humanistisk menneskesyn og på samfunnsverdier som fellesskap, 
ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati. Det norske fellesskapet rommer et voksende mangfold av 
kulturelle uttrykk. Ved å anerkjenne og synliggjøre mangfoldet, kan kulturskolen bidra til å videreføre 
og fornye vår kulturarv. Å respektere andre kulturer enn sin egen forutsetter at en har kjennskap til sin 
egen kultur og har trygghet i egen identitet. Kulturaktiviteter skaper arenaer for tilhørighet og sosialt 
fellesskap og kan inspirere til deltagelse i det uenighetsfellesskapet som er en forutsetning for et 
fungerende demokrati. 

For kulturskolen er det naturlig å legge ytringskulturbegrepet til grunn for sin virksomhet  
(Kulturutredningen 2014). Begrepet ytringskultur avgrenses her til kunstnerisk virksomhet, 
kunstfaglig opplæring, publikumsmøter knyttet til denne opplæringen og vern og videreføring av 
materiell og immateriell kulturarv. Begrepet omfatter både den profesjonelle og ikke-profesjonelle 
utøvelsen av disse uttrykksformene samt å møte slike kulturelle uttrykk som publikum.  
 
Kulturskolens hovedanliggende er å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell kompetanse. Til grunn 
ligger et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og uttrykksbehov 
som kan utvikles gjennom opplæring. Kunst- og kulturuttrykk berører grunnvilkår ved vår tilværelse 
som glede, lengsel, drømmer, melankoli og ensomhet, og er fundamentale i dannelsesprosessen. 
 

1.3. Kulturskolens formål  

 
Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker 
det. Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske 
uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere 
elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringen skal 
bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen 
identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse. 

Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringen og 
kulturlivet i den enkelte kommune. Regionalt kan interkommunale samarbeidsmodeller sikre økt 
mangfold og høy kvalitet i tilbudene. Nasjonalt er den en del av en landsomfattende kulturell 
infrastruktur som bidrar til å løfte fram kunst og kultur som bærende elementer i samfunnsutviklingen.   

Det norske samfunnet består av mange ulike befolkningsgrupper og det er stor variasjon av kulturelle 
uttrykk. Økende geografisk mobilitet og internasjonalisering bidrar til at samfunnet er langt mer 
komplekst enn tidligere. Kulturskolen bør gjenspeile mangfoldet gjennom et bredt sammensatt tilbud i 
opplæringen, både når det gjelder undervisning, formidling og skapende virksomhet.  
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1.4. Kulturskolens mål  

 
Eleven skal 
 kunne uttrykke seg i kunstneriske uttrykksformer  
 verdsette og oppleve glede i det kunstneriske arbeidet 
 utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag 
 kunne skape og formidle egne kunst- og kulturuttrykk 
 utvikle estetisk, sosial og kulturell kompetanse  
 utvikle evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg  
 få fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning innen 

kunst- og kulturfag, om motivasjon og interesse tilsier det 
 

1.5. Kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter 

 
Kulturskolen skal samarbeide med skole- og kultursektor og medvirke til å styrke kompetanse og 
kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet. Det innebærer et forpliktende samarbeid med barnehager, 
grunnskoler, videregående skoler, det lokale kulturlivet og profesjonelle aktører innen kunst- og 
kulturformidling.  

1.5.1. Kulturskolen og grunnopplæringen 

Den generelle delen av læreplanen som gjelder både grunnskole og videregående opplæring framhever 
mulighetene i kunstmøter: 

”I møtet med skapende kunst kan en rykkes ut av vaneforestillinger, utfordres i anskuelser og 
få opplevelser som sporer til kritisk gjennomgang av gjengse oppfatninger og til brudd med 
gamle former.” (K06). 

Kulturskolens kunst- og kulturfaglige kompetanse kan supplere den obligatoriske opplæringen 
gjennom et tett samarbeid med skoleverket. Den kulturelle skolesekken (DKS) inngår i grunnskolens 
tilbud til alle elever. Gjennom konserter, forestillinger og utstillinger møter elevene profesjonelle 
kunstnere flere ganger hvert skoleår, og kulturskolelærere kan være aktive utøvere innenfor DKS-
tilbudene.  

Kulturskolens lærere og elever kan også initiere samarbeid med grunnskole og DKS om lokale 
produksjoner. På den måten kan elevene i grunnskolen få tilgang til produksjoner med både nasjonale, 
regionale og lokale utøvere. Det er også etablert kunst- og kulturtilbud til barn i førskolealder og for 
eldre etter mønster av Den kulturelle skolesekken. Kulturskolens lærere og elever er naturlige 
bidragsytere i formidlingen til disse målgruppene.  

Samarbeidet mellom kulturskole og grunnopplæring bør foregå både på elevnivå, lærernivå og 
ledernivå. Det kan for eksempel være samarbeid om store forestillinger og produksjoner som 
gjenspeiler kulturelt mangfold, integrering av kunst- og kulturperspektivet i fag, utstyr og lokaler, 
utvikling av metoder og læringsmiljø, pedagogisk veiledning og kulturskolen som utstillings- og 
konserttilbyder.  

Undervisningen foregår både individuelt og i små og større grupper. Mens grunnopplæringa er 
aldersdelt og organisert i klassetrinn, har kulturskolens undervisning større grad av aldersblanding. Det 
kan bidra til nettverk mellom elever fra ulike miljøer, klassetrinn og skoler, og aldersblandingen 
styrker læringsmiljøet i kulturskolen. I kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter inngår også 
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samarbeid med helsesektoren, bl.a. med barnevern, sosialtjeneste, flyktningtjeneste, helsesøster og 
eldreomsorg.  

Kulturskolen utgjør en viktig forberedelse til de studieforberedende utdanningsprogrammene Musikk, 
dans og drama samt studiespesialisering med formgivningsfag i videregående skole. Kulturskolen må 
sikte mot en kontinuerlig styrking av utdanningslinjen fra begynnernivå til profesjonell utøvende 
virksomhet, nasjonalt og internasjonalt.  

1.5.2. Kulturskolen og kulturlivet 

I det lokale kulturlivet møtes barn, unge og voksne på ulike arenaer for kunst- og kulturaktivitet. 
Gjennom deltagelse i frivillige organisasjoner, lærer barn og unge hvordan demokratiske fellesskap 
fungerer.  I samarbeid med det profesjonelle kulturlivet, kan eleven møte viktige rollemodeller som 
kan få stor betydning for motivasjon og arbeidsinnsats.  

For korps, kor, teaterlag, dansegrupper og foreninger som benytter seg av opplæringstilbudet gjennom 
kulturskolen, skal skoleslaget være viktig støtte for å sikre kvalitet og kontinuitet. Kunst- og 
kulturmiljø i lokalsamfunnet er viktige samarbeidspartnere for kulturskolen.  Kulturskolen og 
kulturlivet er gjensidig avhengig av at begge parter gjør en kvalitativt god jobb for å rekruttere nye 
medlemmer. 

Samarbeidet mellom kulturskolen og kulturlivet kan for eksempel omfatte avtaler om bruk av 
kulturskolens lærere som dirigenter, akkompagnatører, produsenter, instruktører, regissører og lys- og 
lydteknikere. Kulturskolens oppgave er her å støtte opp om det frivillige kulturlivets aktiviteter med 
den kompetanse kulturskolens personale representerer. Investering i og felles bruk av utstyr og lokaler 
er andre eksempler på hvordan det frivillige kulturlivet og kulturskolen kan bidra til at ressurser 
utnyttes på best mulig måte.  

En annen viktig aktør er Ungdommens kulturmønstring (UKM) som gjennom lokale kulturfestivaler 
vektlegger ungdommenes egne kulturuttrykk.  Mønstringene er arena for formidling, læring og 
opplevelse. UKM ivaretar også de ungdommene som deltar på ikke-institusjonaliserte kunst- og 
kulturarenaer. Kulturskolen og UKM kan samarbeide om forberedelsene til og gjennomføringen av 
den lokale mønstringen. 

Kulturskolen kan også være en velegnet arena for kulturelt entreprenørskap gjennom samarbeid med 
lokale, regionale og nasjonale aktører. I rollen som ressurssenter er kulturskolen involvert i store deler 
av kommunens kunst- og kulturfaglige tilbud og ivaretar på den måten en viktig funksjon i den lokale 
kulturelle grunnmuren. 

1.6. Kulturskolens fag  
 

Kulturskolens fag er primært musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving Også 
undervisning i andre fag som hører ytringskulturen til, kan tilbys (se 1.2). Fagplaner for disse fagene 
finnes i rammeplanens kapittel tre. Fagplanene ivaretar målene for kulturskolen på fagenes premisser. 
Læringsmål, innhold, varierte arbeidsformer, fleksibel organisering av tilbudene og ulike 
vurderingsformer skal inngå i de enkelte fagplaner. Alle elever i kulturskolen skal få undervisning som 
er tilpasset deres interesse og forutsetninger  

For å kunne gi attraktive tilbud og dermed sikre bred rekruttering til skoleslaget, skal kulturskolen 
vektlegge mangfold i sine undervisningstilbud. Den enkelte kulturskole er ansvarlig for å utvikle 
lokale læreplaner med basis i rammeplanen for alle fag skolen tilbyr. 
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1.7. Organisering av opplæringen 

 
Undervisningen i kulturskolens fag organiseres innenfor tre opplæringsprogram med ulik profil og 
målsetting: Grunnprogrammet, Kjerneprogrammet og Fordypningsprogrammet. Programmene 
skal ivareta behovet for tilpasset opplæring og er gradert i forhold til undervisningsmengde og krav til 
egeninnsats. Det ligger et stort faglig-pedagogisk potensial i videre utvikling av samvirket mellom 
individuell oppfølging og gruppeundervisning.  

Gjennom opplæringen skal alle elever få mulighet til å uttrykke seg overfor et bredt publikum. 
Konserter, forestillinger og utstillinger skal inngå i opplæringen for alle elever som en integrert del av 
undervisningen. Alle elever skal få tilbakemeldinger på egen utvikling og egne resultat gjennom 
utviklingssamtaler.   

For elever som ønsker å gå videre med kunstfaglig utdanning, skal opplæring i kulturskolen kunne gi 
grunnlag for å kunne kvalifisere seg til studieprogram for Musikk, dans og drama samt 
studiespesialisering med formgivningsfag, til høyere utdanningsinstitusjoners talentprogram og til 
høyere kunstfaglig utdanning.  

 Grunnprogrammet 
Grunnprogrammet er et tilbud til elever om deltakelse i kulturaktivitet knyttet til ett eller flere 
av kulturskolens fag. Tilbudet kan ta sikte på å gjøre elevene kjent med innhold og 
arbeidsmåter i de ulike fagene slik at elevene etter hvert kan velge det eller de fagene de er 
motivert for.  
 
Programmet kan med fordel tilbys i samarbeid med barnehage, grunnskole, videregående 
opplæring eller andre samarbeidsparter.  
 
Grunnprogrammet understreker kulturskolens oppgave som kommunalt ressurssenter. 
 
 

 Kjerneprogrammet 
Programmet har åpent opptak for elever som er motivert for større undervisningsmengde og 
systematisk egeninnsats. 
 
Innholdet i undervisningen skal bidra til å utvikle kreative evner, håndverksmessig og 
kunstnerisk kompetanse og samarbeidsevne. 
 
Undervisningen gis som begynneropplæring eller som opplæring for viderekommende.   
 
Programmet skal kunne kvalifisere for videregående utdanning og er basert på langsiktighet, 
progresjon og systematisk trening. Undervisningen er tilpasset den enkelte elev og foregår 
både individuelt, i grupper og i ensembler. 
 
 

 Fordypningsprogrammet 
Fordypningsprogrammet har opptaksprøver.  

Undervisningen vektlegger utviklingen av kreative evner, håndverksmessig og kunstnerisk 
kompetanse, selvstendighet og samarbeidsevne.  
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Undervisning og veiledning er tilpasset den enkelte elev og foregår både individuelt, i grupper 
og ensembler.  

Fordypingsprogrammet er for elever som har særlig interesse og forutsetninger for å arbeide 
med faget. Undervisningstilbudet skal være vesentlig forsterket med hensyn til innhold og 
omfang i forhold til kjerneprogrammet.  
 
Det stilles krav til høy og målrettet egeninnsats 
 
Programmet skal kunne kvalifisere for videregående opplæring og høyere utdanning. Deler av 
undervisningen kan foregå i samarbeid med andre institusjoner på regionalt og nasjonalt nivå. 

 

 
Den enkelte kulturskole avgjør selv fagtilbudet, organisering av tilbudene og utformingen av lokale 
læreplaner på grunnlag av rammeplanen. Innenfor de fagene skolen tilbyr, skal den lokale læreplanen 
omfatte beskrivelse av alle tre programmene. 

For å styrke kvalitet og bredde i det samlede undervisningstilbudet, oppfordres den enkelte kulturskole 
til å delta i interkommunalt og regionalt samarbeid, samarbeid med lokale kunst- og kulturmiljøer, 
videregående skole, og med høyere utdanningsinstitusjoner og deres talentutviklingsprogram. 

De tre opplæringsprogrammene er nærmere beskrevet i innledningen til de sentralt gitte fagplanene i 
kapittel 3. 
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KAPITTEL 2 - PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR 
KULTURSKOLEVIRKSOMHET 

 

Innledning 

Opplæringsloven § 13-6 pålegger alle kommuner i Norge å ha et musikk- og kulturskoletilbud enten 
alene eller i samarbeid med andre kommuner. Prinsippet om likeverdighet i skole- og utdanningstilbud 
er en overordnet kultur- og utdanningspolitisk målsetting i Norge, og rammeplanen skal bidra til å 
sikre felles nasjonale normer for mål, innhold og kvalitet i kulturskolene.  

2.1. Kommunens ansvar som skoleeier  

 
Kommunen har som skoleeier ansvaret for at kulturskolens tilbud følger nasjonale føringer gitt i 
rammeplanen. Kulturskolen skal inngå i kommunens plandokumenter og kan være en del av 
kommunens strategiarbeid både innen utdanning, kultur og helse.  

Skoleeier har ansvar for at kulturskolen har kvalifiserte lærere. I dette inngår å sikre 
kulturskolelærerne tilsvarende videre- og etterutdanningstilbud som lærerne i skoleverket for øvrig. 
Kommunen kan initiere samarbeid med andre kommuner/regioner om etter- og videreutdanning og 
oppmuntre kulturskolen til å ta imot praksisstudenter fra høyere utdanningsinstitusjoner der forholdene 
ligger til rette for det. Skoleeier kan også initiere samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner om 
forskning - og utviklingsarbeid i kulturskolens fag.  

Kommunen har ansvar for at kulturskolen har lokaler som er tilpasset den undervisningen som tilbys, 
og kulturskolen skal kunne disponere andre kommunale undervisningslokaler vederlagsfritt. Skoleeier 
bør sørge for at kulturskolen kan tilby friplasser og moderasjonsordninger for å sikre like muligheter 
for deltagelse i kulturskolens tilbud.  

Med henvisning til opplæringsloven skal kulturskolen inngå i fylkesmannens tilsyn med kommunene. 
I tillegg til å etterspørre hva slags kulturskoletilbud kommunen har, må kulturskolens samarbeid med 
skoleverket og kulturlivet inngå i tilsynet.  

I rammeplanen inngår nasjonale fagplaner. De lokale læreplanene skal ivareta både nasjonale normer 
og lokale tilpasninger med hensyn til mål, innhold, organisering og vurdering. Det skal utarbeides 
lokale læreplaner for alle fag kulturskolen tilbyr. Skoleeier har ansvar for drift av kulturskolen og for å 
sikre at kulturskolen har et system for kvalitetssikring av opplæringen.  

2.2. Skoleleders ansvar 

 
Den enkelte kulturskole er selv ansvarlig for å gjennomføre det kontinuerlige arbeidet med 
kvalitetssikring av de tilbud som gis.  

Skoleleder må legge til rette for pedagogisk utviklingsarbeid for å videreutvikle kulturskolens fag. 
Eksempler på utviklingsarbeid kan være forsøk med ulike måter å organisere undervisningen på, bruk 
av digitale verktøy, produksjon av undervisningsmateriell samt flerkulturelle og tverrfaglige 
prosjekter. Kompetanseheving for lærere gjennom systematisk kollegabasert samarbeid kan bidra til at 
læreren videreutvikler egen praksis og refleksjonskompetanse.  



13 
 
 
 

For å sikre en kunnskapsbasert utvikling i skoleslaget, er det behov for ytterligere dokumentasjon og 
empiriske studier knyttet til innhold, arbeidsmåter og vurdering i fagene. Kulturskolelæreren og - 
lederen bør i større grad skoleres i utforsking og dokumentasjon av egne praksiserfaringer, gjerne i 
samarbeid med høyere utdanning. Kulturskolens personale bør ha muligheter til å delta i regionale, 
nasjonale og flernasjonale fag- og forskningsnettverk. 

2.3. Samarbeid om elevens læring 

 
Kulturskolen har et særlig ansvar for samarbeid med skoleverk, korps, kor, lag, foreninger og frivillige 
og profesjonelle kunst- og kulturorganisasjoner. På den måten kan eleven møte en helhetlig arena for 
sin kunstutfoldelse, og få anerkjennelse for kunnskaper og ferdigheter også utenfor kulturskolen. Et 
læringsmiljø som oppmuntrer til deltagelse i kulturelle fellesskap har stor betydning for elevenes 
motivasjon. 

2.3.1. Samarbeid med foreldre/foresatte 

En viktig faktor for at eleven skal lykkes, er at både foreldre og lærere er engasjerte og støttende og 
har forventninger til at barnet skal lære. En løpende kontakt mellom kulturskole og hjem om elevens 
utvikling, trivsel, frammøte og øvingsinnsats, er avgjørende for elevens utvikling og framgang.  

Elever og foreldre skal gjøres kjent med hvilke forventninger kulturskolen har til elevens innsats i de 
ulike programmene. De skal også gjøres kjent med kulturskolens læreplan for det aktuelle faget og om 
hva slags undervisningstilbud de kan forvente. Lærerens krav og forventninger til resultat er av stor 
betydning for elevens innsats og motivasjon. Det skal utarbeides tydelige og konkrete mål for hva 
eleven skal lære, og læreren må kunne diskutere og formulere hva som kjennetegner gode 
læringsprosesser. Lærer og foreldre må sammen motivere eleven til aktiv utfoldelse innenfor sitt 
kunstfaglige virkefelt, også utenom den organiserte opplæringstida. 

Elevens personlige, kunstneriske og håndverksmessige vekst og mestring er det viktigste målet for 
opplæringen. Kulturskolelæreren må lære eleven å ta ansvar for egen innsats i og mellom 
undervisningstimene. Metoder for å integrere elevens egen trening og øving i opplæringen, bør være et 
prioritert tema i undervisningen. En del kulturskoler har lange tradisjoner for opplæring av elever og 
foreldre sammen. Det kan stimulere elevens utvikling og lette oppfølgingen i hjemmet. I løpet av 
skoleåret bør det gjennomføres en til to utviklingssamtaler der lærer og elev/foreldre møtes og hvor 
elevens læringsprosess og læringsresultater, trivsel og innsats er tema for dialog og vurdering.  

Hovedarenaene for elevenes læring er undervisningstimene og hjemmearbeidet. Men læring foregår 
også i andre sammenhenger. Å delta i ulike formidlingssammenhenger er en viktig del av en 
læringsprosess. Motivasjon styrkes særskilt når elevene får samhandle med andre som har kommet 
lengre enn en selv. Elevene må få mulighet til å undre seg og eksperimentere; til å være forskere. De 
må få oppdage uttrykksmidlene og ta dem i bruk.  

Elevmedvirkning og motivasjon henger sammen. Gjennom dialog mellom elev og lærer, der elevene 
får være med å legge planer, utvikle evne til egenvurdering, si sin mening om miljøet på kulturskolen, 
undervisningen og hvordan de lærer, får eleven innflytelse på egen læringsprosess. 
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2.3.2. Samarbeid om en helhetlig kunst- og kulturopplæring 
 
Læreplanverket for grunnskolen appellerer til et samarbeid mellom grunnskole og kulturskole i fagene 
musikk og kunst og håndverk. I tillegg til samarbeid om innholdet i fagene, kan kulturskolens lærere 
være en viktig ressurs for grunnskolens undervisning gjennom felles prosjekter. Kulturskolelærere 
som jobber i kombinerte stillinger mellom kulturskole og grunnskole eller videregående skole, har 
særlige kunnskaper om kulturskoleelevenes kunst- og kulturfaglige kompetanse. En helhetlig kunst- 
og kulturopplæring kan ivareta de ulike elevgruppenes behov gjennom systematisk samarbeid og 
ressursbruk.    

Digitale verktøy kan være egnet til elevers arbeid med kunstfagene. Elevenes mediehverdag er preget 
av at mange typer kommunikasjon og uttrykksmåter samvirker; for eksempel bilde, lyd, design og 
verbalspråk. Det kan stimulere til kunst- og kulturprosjekter som ivaretar tverrfaglighet og sidestilte 
uttrykksformer. Læring gjennom digitale medier er en stadig økende aktivitet for barn og unge, og bør 
også inngå i kulturskolenes undervisning. 
 
2.3.3. Vurdering for læring 

Vurdering for læring innebærer veiledning, tilbakemeldinger til eleven og utviklingssamtaler med 
foreldre, der hensikten er å skape best mulige betingelser for elevens utvikling. Kulturskolelærernes 
arbeid med vurdering innenfor ulike fag og program, bør styrkes gjennom systematisk 
kompetanseheving. 

En må belyse sammenhengen mellom kunstneriske mål, kriterier, motivasjon og veiledning. Målet er å 
utvikle god og framtidsrettet vurderingskultur tilpasset kulturskolens særpreg.  

På institusjonsnivå er det nødvendig med løpende vurdering av undervisningsformer og organisering, 
og av alle støttefunksjoner som bidrar til elevens utvikling.  

2.4. Lærerrollen og profesjonen  

”Lærerne avgjør ved sin væremåte både om elevens interesser består, om de føler seg flinke 
og om deres iver vedvarer.” (K06, Generell del). 

Lærerens møte med eleven og elevens møte med de kunstneriske aktivitetene er det sentrale i 
kulturskolen. Kulturskolelæreren må ha et bevisst forhold til sine mange roller som profesjonsutøver: 
Pedagog, utøver, leder av små og store grupper, organisator, prosjektleder, koordinator, inspirator, 
kulturbærer, vurderer og kollega. 

Ledelsen må legge til rette for at lærerne får dele og kritisk vurdere sin yrkeskunnskap. De må kunne 
beskrive og begrunne sin praksis med et felles fagspråk. Slik kan ulike kunnskapsformer i større grad 
komme til uttrykk og profesjonaliteten løftes fram, ikke minst i kontakten med personer og 
institusjoner utenfor kulturskolen.  

Den enkelte kulturskole bør vektlegge og stimulere ulike kompetanser hos læreren. Disse bør være 
gjenstand for refleksjon og tolkning, og legges til grunn for dialoger om arbeidsmiljø og læringsmiljø. 

 Kunstfaglig kompetanse  
 Didaktisk kompetanse 
 Kommunikativ kompetanse 
 Refleksjonskompetanse 
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 Relasjonskompetanse  
 Lederkompetanse 
 Læreplankompetanse 
 Vurderingskompetanse 
 Yrkesetisk kompetanse 

 
Kulturskolens kvalitet vil avhenge av at lærerne har en arbeidssituasjon hvor de kan utvikle seg som 
utøvere av sitt fag. Lærernes rolle som aktive utøvere skaper gode forbilder for elevene. Som del av 
profesjonsutviklingen er det avgjørende at både lærergruppe og ledelse får opplæring i lokalt 
læreplanarbeid, for å bidra i implementeringen av rammeplanen og tilhørende fagplaner.  

2.5. Kompetansekrav for tilsetting i kulturskolen 

 
1. For tilsetting i undervisningsstilling skal det normalt kreves: 

Høyere kunstfaglig utdanning i utøvende og/eller skapende kunstfag, tilpasset 
undervisningsoppgavene for stillingen. Som minimum kreves tre års kunstfaglig utdanning. Krav om 
praktisk pedagogisk utdanning gjelder alle. 

Alternativt: 

Faglærerutdanning med minimum 120 studiepoeng kunstfag 

Skoleeier kan i særlige tilfelle tilsette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom tilsvarende 
realkompetanse kan dokumenteres. 

2. For tilsetting i lederstilling i kulturskolen skal det kreves samme faglige kvalifikasjoner som ved 
tilsetting i undervisningsstilling. Ledere skal ha minst tre års erfaring fra kulturskole og relevant 
lederutdanning og/eller relevant ledererfaring.  

Skoleeier kan i særlige tilfeller tilsette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom tilsvarende 
realkompetanse kan dokumenteres. 

2.6. Kvalitet i kulturskolen 

 
Undervisningens kvalitet bør være gjenstand for kontinuerlig debatt i kulturskolen. Skoleeier har 
ansvar for at det finnes et kvalitetssikringssystem for virksomheten, og skoleleder har ansvaret for å 
gjennomføre et systematisk kvalitetssikringsarbeid. Arbeidet har som mål å bidra til utvikling av 
kulturskolen på alle målområdene i rammeplanen. Viktige element i kulturskolens kvalitetsarbeid kan 
være: 
 
Undervisnings- og læringskvalitet: 

 Elevenes egeninnsats og aktivitet  
 Forholdet mellom mål og realisering av de ulike programmene   
 Undervisning, læringsprosesser og læringsmiljø 
 Lærerkompetanse og kollegasamarbeid 
 Pedagogisk utviklingsarbeid  
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Kvalitet i rammefaktorer: 
 Rutiner for elevopptak 
 Mengde undervisningstid og organisering av undervisningen 
 Utstyr og lokaliteter 
 Ressursbruk 

 
Virksomhetskvalitet: 

 Samarbeid mellom hjem og kulturskole  
 Kompetanseutviklingsplaner for lærere og ledere 
 Samarbeid mellom kulturskole og eksterne kompetansemiljø 
 Aktivitetsnivå, antall konserter/forestillinger/utstillinger 
 Kulturskolens system for kvalitetssikring 
 Langsiktighet i virksomhetsplanleggingen 
 Arbeidsmiljø 
 Ledelse 
 Samarbeid mellom kulturskole  og eksterne samarbeidspartnere 

 
Mal for kvalitetssikringssystem finnes i rammeplanens kapittel 3. 

2.7. Lokalt utviklingsarbeid, læreplanarbeid og forskning 
 
Kulturskolefeltet er et relativt nytt profesjonsfelt som trenger forskning og utviklingsarbeid for å 
utvikle kunnskap om skoleslaget. Det er viktig at kulturskolelærere får støtte til å utvikle egen praksis 
og til å drive faglig-pedagogisk utviklingsarbeid. Det er avgjørende for utviklingen av skoleslaget at 
både lærergruppe og ledelse kan få muligheter til etter-/videreutdanning i læreplanarbeid for å bidra i 
implementeringen av ny rammeplan og tilhørende fagplaner samt utarbeiding av lokale læreplaner for 
kulturskolens fag i den enkelte kommune. 

Høyere kunstfaglige utdanningsinstitusjoner kan i samarbeid med praksisfeltet initiere og gjennomføre 
forskningsprosjekt og pedagogiske og kunstneriske utviklingsprosjekt med fokus på blant annet nye 
arbeidsmåter og organisering av undervisning, utvikling av nytt undervisningsmateriell, samarbeid om 
skapende og utøvende virksomhet, tverrfaglige prosjekter, lokalt entreprenørskap og multimediale 
undervisningsformer.  

 

 



Vedtatt av Kommunestyret i Frøya kommune 26.05.2016 med hjemmel i Opplæringsloven.

V E D TE K TE R
F O R

F RØYA K U L TU R S K O L E
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VEDTEKTER FOR FRØYA KULTURSKOLE

1. Målgruppe s. 2

2. Skolerute s. 2

3. Opptak og re - registrering s. 2

4. Digital informasjon s. 2

5. Undervisningstimer s. 2

6. Oppmøte s. 3

7. Melding om fravær s. 3

7.1 – utelukkelse fra undervisning s. 3

8. Utmelding s. 3

8.1 – utmeldingsfrister s. 3

8.2 – betaling ved for sen utmelding s. 4

9. Kulturskoleavgiften s. 4

9.1 – minstetimetall s. 4

10. Bilder/video - opptak s. 5
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1. MÅLGRUPPE

Kulturskolen skal primært gi undervisning til barn og ungdom i skolepliktig alder opp til fullført

videregående.

Kulturskolen fungerer også som et lokalt ressurssenter overfor ulike virksomheter , lag og foreninger .

2. SKOLERUTE

Kulturskolens undervisning følger hovedsakelig skoleåret, men komprimeres noe av hensyn til

timeplanlegging og tilvenning på skolene i starten av året, og eksamener og andre skoleaktiviteter på

slutten av året.

Ku lturskolen har de samme fridager som grunnskolen ved ferier og høytidsdager.

3. OPPTAK OG RE - REGI STRERING :

Alle som vil søke om plass, må bruke elektronisk søknadsskjema via kulturskolens

nettsider www.froyakult urskole.no . Søknadsfristen for hovedopptaket for nytt skoleår er 1. juni , men

det kan søke s om opptak hele året. Dersom det finnes ledige elevplasser tas det opp elever

fortløpende.

Både de elevene som allerede har et tilbud og de som står på venteliste, må re - registrere seg hver

vår dersom de skal beholde sin elevplass/plass på ventelista. (søknaden gjelder for ett skoleår av

gangen). Re - registreringen foregår elektronisk via kulturskolens nettsider.

4. DIGITAL INFORMASJON

Kulturskolen bruker e - post/SMS ved informasjon til foresatte. Foresattes ansvar er å kontinuerlig

sørge for at kulturskolen har korrekt mobilnummer og e - post til både elever og foresatte. Foresatte

forpliktes også til å sjekke jevnlig den e - postadressen som er oppgitt til kulturskolen. Dersom noen

foresatte ikke har mulighet til dette, må de lage avtale med kulturskolens virksomhetsleder rundt

dette.

5. UNDERVISNINGSTIMER

En undervisningstime i kulturskolen varer 30 minutter. Grupper varer lenger.

Kulturskolens individuelle undervisning foregår hovedsakelig i skoletida, etter avtale med foresatte og

skolene. Gruppeaktivitetene er hovedsakelig l agt etter skoletid .
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Elevene har undervisning hver uke dersom ikke annet er avtalt. Innkalling til undervisningen kommer

på begynnelsen av skoleår et. Eventuelle avvik fra timeplanen vil det bli gitt beskjed om fortløpende.

6. OPPMØTE

Eleven plikter å møte i rett tid til alle undervisningstimer, øvelser og avtalte konserter.

Undervisningen kan bestå av både individuell undervisning, grupper, prosjekt, samspill og konserter.

7. MELDING OM FRAVÆR

Elevene skal varsles dersom en undervisningstime må avlyses. Er lærer sykmeldt, eller forhindret fra å

gi undervisning over lengre tid, vil det i den grad det er mulig bli satt inn en vikar.

Foresatte plikter å gi beskjed om elevers fravær i så god tid som mulig. Beskjed gis på SMS til

læreren, alternativt ved å ringe til læreren. Ved flere dagers varsel, kan det sendes e - post. Fravær

som ikke meldes blir regnet som ugyldig.

Eleven kan ikke regne med å få igjen timer den taper på grunn av eget fravær.

7.1 UTELUKKELSE FRA UNDERVISNINGEN

Dersom fraværet over tid har vært ugyldig vil eleven kunne miste retten til elevplassen.

8. UTMELDING

Utmeldingen skal foregå elektronisk via kulturskolen nettsider

8.1 UTMELDINGSF RIST

Kulturskole har 2 utmeldingsfrister:

1. JUNI for høsthalvåret

1. DESEMBER for vårhalvåret

Ved utmelding innenfor den gitte fristen vil det ikke bli beregnet avgift for neste halvår.
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8.2 BETALING VED FOR SEN UTMELDING

Dersom utmeldingsfristen ikke overholdes vil det bli beregnet kulturskoleavgift for neste halvår etter

følgende regler:

Utmelding etter 1. juni : Halv avgift for høsthalvåret

Utmelding etter 1. september : Full avgift for høsthalvåret

Utmelding etter 1. desember : Halv avgift for vårhal våret

Utmelding etter 1. februar : Full avgift for vårhalvåret

9. KULTURSKOLEAVGIFTEN

Kulturskoleavgiften vedtas av kommunestyret mot slutten av hvert år. De nye satsene legges ut på

kulturskolens nettsider. Foresatte plikter å gjøre seg kjent med satsene.

Det sendes ut faktura på kulturskoleavgiften mot slutten av hvert fullførte halvår. Dvs. at faktura for

høstsemesteret sendes ut i november/desember.

Faktura for vårsemesteret sendes ut i mai/juni.

Prisene for 201 6 : (for hele året)

Individuell undervisning 2258 , -

Gruppeundervisning 939 , -

Det gis søskenmoderasjon så fremt alle søsken har registrert samme betaler.

Det gis også flerfagsrabatt.

Materialavgifter:

- L eie av instrumenter Kr. 656 , -

- Materialavgift tegning Kr. 546 , -

- Mate r ialavgift teater og dans Kr. 218 , -

- Kopieringsavgift øvrige fag kr. 100, -

9.1 MINSTETIMETALL

Elevene har krav på minimum 30 undervisningstimer pr. hele skoleår , generalprøver og konserter

inkludert. Elever som har fått undervisning tilsvarende minstetimetal let har ikke rett til tilbakebetaling

av kulturskoleavgift.
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10. BILDER/VIDEO - OPPTAK

Så lenge foresatte ikke har reservert seg, kan kulturskolen ta bilder, video -

og lydopptak ved undervisning og konserter/forestillinger i kulturskolens regi.

Materialet kan legg es ut på kulturskolens

Facebook side https://www.facebook.com/pages/Fr%C3%B8ya -

Kulturskole/368454989848128?ref=bookmarks og brukes ellers til markeds føring av

kulturskolen/Frøya kommune.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kirsten R. Antonsen Arkiv: 512 &01  

Arkivsaksnr.: 16/1573    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

URAVSTEMNING NY HOVEDTARIFFAVTALE FOR PERIODEN 01.05.16 - 

30.04.18  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune sier ja til forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 01.05.2016 – 

30.04.2018. 

 

Vedlegg: 

 

A-rundskriv nr: A/1-2016 

 

  

Saksopplysninger:   

Alle kommuner og fylkeskommuner samt bedriftene som er omfattet av hovedtariffavtalen, 

skal stemme i uravstemningen. Den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift skal stemme ja 

eller nei til partenes anbefalte forslag. 

KS anbefaler alle om å svare på uravstemningen 

 
Avstemningsregler  
Reglene for uravstemning i KS tariffområde er fastsatt i Vedtektene for Arbeidsgivervirksomhet i KS 
§ 5 Avstemning, hvor det heter:  

Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant medlemmer som 
omfattes av avtalene.  

Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 1/3 av de avgitte stemmer fra 
medlemmene, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos medlemmene som 
avgis stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i fast stilling pr. 
1. januar i avstemningsåret legges til grunn.  
 
Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nød-vendige antall stemmer JA, vil det 
foreliggende forslaget være gjeldende hovedtariffavtale for kommunene, fylkeskommunene og 
bedriftene KS´ tariffområde fra 1.5.2016. Dette forutsetter at den enkelte arbeidstakerorganisasjon 
også har akseptert resultatet. Dersom det ikke er et nødvendig antall KS-medlemmer som stemmer 
JA, vil det foreliggende forslag som helhet være forkastet fra arbeidsgiversiden, og hele 
Hovedtariffavtalen kan være gjenstand for arbeidskamp.  
 
Forhandlingsforløp  



Forhandlingene ble åpnet med overlevering av krav og tilbud den 12. april 2016. I tidsrommet frem til 

avtaleutløp ble det holdt ytter-ligere 3 plenumsmøter mellom partene. Den 30. april 2016, kl. 04.00 

anbefalte alle forhandlingssammenslutningene KS  ́siste tilbud. 

 

Økonomisk ramme 2016  
Lønnsoppgjøret er fremforhandlet innen en økonomisk ramme på 2,4 prosent. Dette er det samme 
som anslaget for årslønnsveksten i frontfaget. Lønnselementene består av sentrale lønnstillegg, 
over-heng og anslag for lønnsglidningen.  
Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i 2016.  

 
 
 
Årslønnsvekstramme 2015-2016, 
HTA kapittel 4 Virkningstidspunkt  

Årslønnsvekst 2015-2016  

Overheng til 2016  0,6 %  
Anslag lønnsglidning  0,2 %  
Diverse tillegg  1.5.2016  1,6 %  
Beregnet årslønnsvekst 2015-2016  2,4 %  
Anslag overheng til 2017  0,9 %  

 
 
 
Sentrale tillegg per 1.5.2016  
Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg slik det fremgår av tabellen i 
rundskrivet side 4. På samme måte som i forrige tariffperiode varierer lønnstilleggenes størrelse 
avhengig av arbeids-takernes ansiennitet og stillingsgruppe. Tilleggene legges i sin helhet til den 
enkeltes årslønn. Lærere og adjunkter gis et tillegg på 2,4 prosent av den enkeltes grunnlønn per 
30.4.2016. For lærere med henholdsvis 8 og 10 års ansiennitet, og adjunkter med 10 års ansiennitet, 
gis det deretter også et kronetillegg som fremkommer av tabellen. 
 
Lederlønnstillegg med virkning per 1.5.2016  
Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 2,4 prosent av den 
enkeltes grunnlønn per 30.4.2016.  
 
Garantiordning for stillinger uten særskilt krav til utdanning  
Ordningen med lønnsgaranti etter 20 års ansiennitet, som var knyttet til reguleringen av 
folketrygdens grunnbeløp, utgår. En ny garantiordning på 16-årstrinnet er innført. Denne reguleres 
av partene.  
 
Økonomi 2017  
Som en del av tariffoppgjøret 2016, er det også avtalt sentrale tillegg for 2017. Beregnet 
årslønnsvekstramme fra 2016 til 2017 er om lag 2,2 %. 
 
 
 
 
 
Årslønnsvekstramme 2016 – 2017, HTA kapittel 4 
 
      Virkningstidspunkt Årslønnsvekst 
         2016-2017 



Overheng til 2017       0,9 % 
Anslag lønnsglidning       0,2 % 
Diverse tillegg     01.08.2017  0,9 % 
Midler til lokale forhandlinger (0,9 % pr.dato) 01.09.2017  0,3 % 
 
Beregnet årslønnsvekst 2016-2017     2,2 % 
 
I reguleringsbestemmelsen for 2. avtaleår (mellomoppgjøret 2017), er det lagt til grunn at det skal 
avsettes midler til lokale forhandlinger i HTA kapittel 4.  
 
Sentrale tillegg per 1.8.2017  
Også i 2017 varierer størrelsen på de sentrale tilleggene avhengig av den enkeltes ansiennitet og 
stillingsgruppe. Tilleggene legges i sin helhet til den enkeltes årslønn. Arbeidstakere ansatt som 
lærer eller adjunkt gis et tillegg på 2,0 prosent på grunnlønna per 30.4.2017. 

 
Lederlønnstilegg med virkning per 1.8.2017  
Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 2,0 prosent av den 
enkeltes grunnlønn per 30.4.2017.  
 
 
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell per 1.8.2017  
Ved iverksetting av lønnsreguleringene per 1.8.2017, er sam-ordningen av stillingsgrupper (tidligere 
HTA kapittel 4 B og 4C) og lønnsendringene i stillingsgruppene på 16-årstrinnene innfaset i HTA 
kapittel 4. Stillingsgruppen «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning» innføres 
per 1.8.2017.  
 
Øvrige endringer i hovedtariffavtalen – fellesbestemmelsene Det er foretatt noen redaksjonelle 
endringer i fellesbestemmelsene.  
I punkt 2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger fremheves det at skal være lokale retningslinjer. HTA vedlegg 
2 er endret fra «uønsket deltid» til «heltidskultur», samt at innholdet i vedlegget for øvrig er endret. 
Videre er kvelds- og nattillegget i 5.4.2 hevet fra minst kr 21 til minst kr 26. I punkt 8.2.2 er det 
tilføyd et nytt avsnitt som i noen grad begrenser retten til lønn under sykdom for arbeidstaker over 
67 år.  
Timelønnen for pensjonister er hevet fra kr 186 til kr 191 fra 1.5.2016.  
 
Endringer i Hovedtariffavtalens forhandlingskapitler, kapittel 3 – 5 Det er innført en ny 
lederlønnsbestemmelse i kapittel 3, kapittel 3.4.3. Bestemmelsen utvider adgangen til lokale 
forhandlinger for ledere. Vilkårene for lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5 er presisert.  
Hovedtariffavtalens kapitler 4A, 4B og 4C er samordnet i ett felles forhandlingskapittel, hvor blant 
annet de lokale forhandlings-bestemmelsene har fått endret nummerering. Oversiktene over 
stillingskodene finnes nå kun i HTA vedlegg 1. Vedlegget gir derfor en samlet oversikt over 
stillingskoder, hovedbenevnelser, rapporteringsbenevnelser, stillingsgrupper og merknader. 
 
 
Pensjon  
Det er foretatt enkelte korrigeringer uten materielt innhold i vedtektene (vedlegg 4 og 5 til HTA). 
Den viktigste endringen inne-bærer at forsikringsgiver nå kan lage en egen utjevningsordning for 
bedriftskunder skilt ut som egne juridiske subjekter, som syssel-setter arbeidstakere med 
aldersgrense 60 år.  
Partene har i fellesskap beskrevet et felles utfordringsbilde for fremtidig pensjonsordning i 
kommunal sektor, og partene er enige om hva ordningen bør bidra til. 



 
 
 

Vurdering: 

 
Forhandlingsløsning  
 
KS og forhandlingssammenslutningene har etter forhandlinger kommet frem til en løsning ved 

tariffrevisjonen 2016. Alle parter, henholdsvis KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og 

Akademikerne Kommune har anbefalt forslaget, og resultatet sendes med dette til uravstemning. 

 

Hovedstyret anbefaler medlemmene å stemme JA i uravstemningen. 
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A-rundskriv nr.: A/1-2016 
Dokument nr.: 16/00768-1 
Arkivkode: 0 
Dato: 10.05.2016 
Saksbehandler: KS Forhandling  

  
 
 

Til: Kommunen / fylkeskommunen / bedriften 
 
 

Tariffrevisjonen per 1.5.2016 – Forslag til ny 
Hovedtariffavtale sendes til medlemmene for uravstemning 

 
 

Forhandlingsløsning 
KS og forhandlingssammenslutningene har etter forhandlinger 
kommet frem til en løsning ved tariffrevisjonen 2016. Alle parter, 
henholdsvis KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne 
Kommune har anbefalt forslaget, og resultatet sendes med dette til 
uravstemning. Uravstemningen vil i år foregå elektronisk. 
 
Uravstemning  
Svarene fra medlemmene må være KS i hende senest mandag 30. 
mai  kl. 12.00. 
 
Alle kommuner og fylkeskommuner samt bedriftene som er 
omfattet av hovedtariffavtalen, skal stemme i uravstemningen.  
 
Den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift skal stemme ja eller 
nei til partenes anbefalte forslag. Den 19. mai 2016 får alle stemme-
berettigede tilsendt lenke til uravstemningen på e-post. E-posten vil 
bli sendt til postmottak. Den elektroniske blanketten vil være lik 
blanketten som er brukt tidligere, men den skal nå signeres 
elektronisk. Nærmere beskrivelse følger i nevnte e-post.  
 
KS anmoder alle om å svare på uravstemningen så snart som mulig, 
og senest innen 30. mai kl. 12.00.  
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KS vil etter svarfristens utløp, gjennom ks.no og B-rundskriv, 
informere nærmere om resultatet av uravstemningen og om 
iverksetting av resultatet.  
 
Anbefaling 
Hovedstyret anbefaler medlemmene å stemme JA i uravstemningen. 
 
Avstemningsregler 
Reglene for uravstemning i KS tariffområde er fastsatt i Vedtektene 
for Arbeidsgivervirksomhet i KS § 5 Avstemning, hvor det heter: 
 

 Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for 
uravstemning blant medlemmer som omfattes av avtalene.  

 Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 1/3 
av de avgitte stemmer fra medlemmene, og som 
representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos 
medlemmene som avgis stemmer, svarer JA til det anbefalte 
forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i fast stilling pr. 1. 
januar i avstemningsåret legges til grunn.  

 

Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nød-
vendige antall stemmer JA, vil det foreliggende forslaget være 
gjeldende hovedtariffavtale for kommunene, fylkeskommunene og 
bedriftene KS´ tariffområde fra 1.5.2016. Dette forutsetter at den 
enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet. 
Dersom det ikke er et nødvendig antall KS-medlemmer som 
stemmer JA, vil det foreliggende forslag som helhet være forkastet 
fra arbeidsgiversiden, og hele Hovedtariffavtalen kan være 
gjenstand for arbeidskamp. 

 
Forhandlingsforløp 
Forhandlingene ble åpnet med overlevering av krav og tilbud den 
12. april 2016. I tidsrommet frem til avtaleutløp ble det holdt ytter-
ligere 3 plenumsmøter mellom partene. Den 30. april 2016, kl. 04.00 
anbefalte alle forhandlingssammenslutningene KS´ siste tilbud. 
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Enkeltelementer i forslaget 
KS understreker at denne informasjonen ikke er uttømmende om 
detaljene i forhandlingsløsningen. Rundskrivet må derfor ses i 
sammenheng med det samlede resultatet som er vedlagt. Enkelt-
spørsmål vil etter vedtakelsen bli beskrevet nærmere i eget B-
rundskriv (iverksettingsrundskrivet). Dette vil være klart i løpet av 
medio juni.  
 

 
Økonomisk ramme 2016 
Lønnsoppgjøret er fremforhandlet innen en økonomisk ramme på 
2,4 prosent. Dette er det samme som anslaget for årslønnsveksten i 
frontfaget. Lønnselementene består av sentrale lønnstillegg, over-
heng og anslag for lønnsglidningen.  
 
Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i 2016. 
 
Årslønnsvekstramme 2015-2016, HTA kapittel 4 
  Virkningstidspunkt Årslønnsvekst 

2015-2016 

Overheng til 2016  0,6 % 
Anslag lønnsglidning  0,2 % 
Diverse tillegg  1.5.2016 1,6 % 

Beregnet årslønnsvekst 2015-2016  2,4 % 

Anslag overheng til 2017  0,9 %  

 
 
Sentrale tillegg per 1.5.2016 
Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg slik 
det fremgår av tabellen på neste side. På samme måte som i forrige 
tariffperiode varierer lønnstilleggenes størrelse avhengig av arbeids-
takernes ansiennitet og stillingsgruppe. Tilleggene legges i sin helhet 
til den enkeltes årslønn. Lærere og adjunkter gis et tillegg på 2,4 
prosent av den enkeltes grunnlønn per 30.4.2016. For lærere med 
henholdsvis  8 og 10 års ansiennitet, og adjunkter med 10 års 
ansiennitet, gis det deretter også et kronetillegg som fremkommer 
av tabellen.  
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*    Ingen på årslønn lavere enn kr. 384 700,- dog slik at alle berørte arbeidstakere gis 

minst kr. 7.300,- 
**  Det sentrale tillegget på 2,4 % beregnes av grunnlønn pr. 30.4.2016. Deretter gis 
kronetillegget.  

 
Lederlønnstillegg med virkning  per 1.5.2016 
Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et 
lønnstillegg på 2,4 prosent av den enkeltes grunnlønn per 30.4.2016.  
 
Garantiordning for stillinger uten særskilt krav til utdanning 
Ordningen med lønnsgaranti etter 20 års ansiennitet, som var 
knyttet til reguleringen av folketrygdens grunnbeløp, utgår. En ny 
garantiordning på 16-årstrinnet er innført. Denne reguleres av 
partene.  
 

 
Økonomi 2017 
Som en del av tariffoppgjøret 2016, er det også avtalt  sentrale 
tillegg for 2017. Beregnet årslønnsvekstramme fra 2016 til 2017 er 
om lag 2,2 %. 
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Årslønnsvekstramme 2016-2017, HTA kapittel 4 
  Virkningstidspunkt Årslønnsvekst 

2016-2017 

Overheng til 2017  0,9 % 
Anslag lønnsglidning  0,2 % 
Diverse tillegg  1.8.2017 0,9 % 
Midler til lokale forhandlinger (0,9 % 
per dato)  

1.9.2017 0,3 % 

Beregnet årslønnsvekst 2016-2017  2,2 % 

 

I reguleringsbestemmelsen for 2. avtaleår (mellomoppgjøret 2017), 
er det lagt til grunn at det skal avsettes midler til lokale 
forhandlinger i HTA kapittel 4.  

Sentrale tillegg per 1.8.2017 
Også i 2017 varierer størrelsen på de sentrale tilleggene avhengig av 
den enkeltes ansiennitet og stillingsgruppe. Tilleggene legges i sin 
helhet til den enkeltes årslønn. Arbeidstakere ansatt som lærer eller 
adjunkt gis et tillegg på 2,0 prosent på grunnlønna per 30.4.2017.  
 

 
*Det sentrale tillegget på 2,0 % beregnes av grunnlønn pr. 30.4.2017. 
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Lederlønnstilegg med virkning per 1.8.2017 
Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et 
lønnstillegg på 2,0 prosent av den enkeltes grunnlønn per 30.4.2017.  
 
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell per 1.8.2017 
Ved iverksetting av lønnsreguleringene per 1.8.2017, er sam-
ordningen av stillingsgrupper (tidligere HTA kapittel 4 B og 4C) og 
lønnsendringene i stillingsgruppene på 16-årstrinnene innfaset i HTA 
kapittel 4. Stillingsgruppen «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig 
fagskoleutdanning» innføres per 1.8.2017.  
 
Øvrige endringer i hovedtariffavtalen – fellesbestemmelsene      
Det er foretatt noen redaksjonelle endringer i fellesbestemmelsene.  
I punkt 2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger fremheves det at skal være 
lokale retningslinjer. HTA vedlegg 2 er endret fra «uønsket deltid» til 
«heltidskultur», samt at innholdet i vedlegget for øvrig er endret. 
Videre er kvelds- og nattillegget i 5.4.2 hevet fra minst kr 21 til minst 
kr 26. I punkt 8.2.2 er det tilføyd et nytt avsnitt som i noen grad 
begrenser retten til lønn under sykdom for arbeidstaker over 67 år.  

Timelønnen for pensjonister er hevet fra kr 186 til kr 191 fra 
1.5.2016. 

Endringer i Hovedtariffavtalens forhandlingskapitler, kapittel 3 – 5 
Det er innført en ny lederlønnsbestemmelse i kapittel 3, kapittel 
3.4.3. Bestemmelsen utvider adgangen til lokale forhandlinger for 
ledere. Vilkårene for lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5 er 
presisert.  

Hovedtariffavtalens kapitler 4A, 4B og 4C er samordnet i ett felles 
forhandlingskapittel, hvor blant annet de lokale  forhandlings-
bestemmelsene har fått endret nummerering. Oversiktene over 
stillingskodene finnes nå kun i HTA vedlegg 1. Vedlegget gir derfor 
en samlet oversikt over stillingskoder, hovedbenevnelser, 
rapporteringsbenevnelser, stillingsgrupper og merknader.  

 
 
 



 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensjon 
Det er foretatt enkelte korrigeringer uten materielt innhold i 
vedtektene (vedlegg 4 og 5 til HTA). Den viktigste endringen inne-
bærer at forsikringsgiver nå kan lage en egen utjevningsordning for 
bedriftskunder skilt ut som egne juridiske subjekter, som syssel-
setter arbeidstakere med aldersgrense 60 år.  
 
Partene har i fellesskap beskrevet et felles utfordringsbilde for 
fremtidig pensjonsordning i kommunal sektor, og partene er enige 
om hva ordningen bør bidra til. 
 
 
 
 
 
Per Kristian Sundnes  
arbeidslivsdirektør    Hege Mygland 
      avdelingsdirektør
  
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Partenes anbefalte  forhandlingsløsning 
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HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5.2016 

 
KS tilbud nr. 3 erstatter KS’ tilbud nr. 2 av 26. april 2016.  
 
Øvrige krav tas ikke til følge. 

I ØKONOMI – INNLEDNING OG FORUTSETNINGER 
 

Lønnstillegg gis pr. 1.5.2016 og 1.8.2017 og bygger på følgende forutsetninger: 
 
Ansiennitetstillegg 
Det innføres ansiennitetstillegg ved 16-års ansiennitet i alle stillingsgrupper. 
Innfasing skjer over to år gjennom de sentrale tilleggene som gis i 2016 og 2017. 
 
Endringer i stillingsgrupper 

1) Med virkning fra 1.8.2017, innføres ny stillingsgruppe for 
fagarbeiderstillinger med ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 
(minimum 60 fagskolepoeng). Fagarbeidere som oppfyller krav til 
innplassering i stillingsgruppen, overføres pr. 1.8.2017 og årslønn justeres 
opp til laveste utregnede årslønn. Er noen lønnsplassert over nytt nivå, 
overføres disse uten at det får lønnsmessige konsekvenser. 

 
2) Stillingsgruppen «Stillinger med krav om høyskoleutdanning» samordnes 

med stillingsgruppen «Lærer», som fra 1.8.2017 benevnes: «Lærer og 
Stillinger med krav om 3-årig universitets- og høyskoleutdanning». 
Samordningen skjer over to år slik at 16-årstrinnet er fullt innfaset pr. 
1.8.2017. 

 
3) Stillingsgruppen «Stillinger med krav om høyskoleutdanning med 

ytterligere spesialutdanning» samordnes med stillingsgruppen «Adjunkt», 
som fra 1.8.2017 benevnes: «Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig 
universitets- og høyskoleutdanning». Samordningen skjer over to år slik at 
16-årstrinnet er fullt innfaset pr. 1.8.2017. 

 
4) Ny stillingsgruppe «Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav 

om 5-årig universitets- og høyskoleutdanning» innføres fra 1.8.2017. 
 

5) Stillingsgruppen «Stillinger med krav om mastergrad» samordnes med 
stillingsgruppen «Lektor» som fra 1.8.2017 benevnes «Lektor og Stillinger 
med krav om mastergrad». Samordningen skjer over to år slik at 16-
årstrinnet er fullt innfaset pr. 1.8.2017. 

 
6) Samordningen av stillingsgruppene skal i seg selv ikke innebære endringer 

i eventuelle regler eller merknader om lønnsplassering, som f.eks 
bestemmelsene for undervisningspersonalet om lønnsfastsettelse og 
innplassering i stillingskode.  
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ØKONOMI PR. 1.5.2016 
 
A. HTA kapittel 4 – sentrale tillegg 
Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2016 

slik:  
 

 Stillingsgruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

G
ru

pp
e 1 

 
Stillinger uten 
særskilt krav om 
utdanning 

7300 7300 7300 7300 7300 7300 * 

 
Fagarbeiderstillinger/ 
tilsvarende 
fagarbeiderstillinger 
 

7300 7300 7300 7300 7300 7300 10200 

G
ru

pp
e 2 

Stillinger med krav 
om 
høyskoleutdanning 

6200 6300 9800 11100 13500 9400 13800 

Stillinger med krav 
om 
høyskoleutdanning 
med ytterligere 
spesialutdanning 

30200 30800 35300 36600 32200 9400 12000 

Lærer 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40%/13400** 2,40%/19100** 2,40% 

Adjunkt  2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40%/16100** 2,40% 

Adjunkt (med 
tilleggsutdanning) 

10800 11000 11100 11200 11400 11800 12700 

Stillinger med krav 
om mastergrad 

43800 45000 46300 42700 14300 10800 40300 

Lektor  11300 11500 11700 11800 11900 12500 13700 

Lektor (med 
tilleggsutdanning ) 

11700 11900 12000 12100 12300 12900 14300 

 
*    Ingen på årslønn lavere enn kr. 384 700,- dog slik at alle berørte arbeidstakere gis minst kr. 

7.300,- 
**  Det sentrale tillegget på 2,4 % beregnes av grunnlønn pr. 30.4.2016. Deretter gis 
kronetillegget.  

 
Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over stillingskoder og stillingsgrupper. 

 
B. HTA kapittel 4 – lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere 
Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg 
på 2,4 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2016. Virkningsdato er 1.5.2016. 

 
C. HTA kapittel 1 – kveldstillegg, pkt. 5.4.2 
Tillegget økes fra kr. 21 til kr. 26. Virkningsdato er 1.5.2016. 

 
D. HTA kapittel 3, pkt. 3.5 – avlønning hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt 
Med virkning fra 1.5. 2016 heves minimumsavlønning av hovedtillitsvalgte 
med hel permisjon etter Hovedavtalen del B § 3-3 c) til kr. 408 000,- 
 
E. Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.5.2016 

(Se neste side) 
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Stillingsgrupper Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1. mai 2016 

 

  0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

 

  Garanti-
lønn 

Ans. 
tillegg 

Ans. 
tillegg 

Ans. 
tillegg 

Ans. 
tillegg 

Ans. 
tillegg 

Ans. 
tillegg 

G
ru

pp
e 1 

Stillinger uten særskilt krav om utdanning  282000 1,92% 0,98% 1,03% 2,87% 16,40% 13,10% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 5500 2800 3000 8100 46300 37000 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 287500 290300 293300 301400 347700 384700 

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. 
fagarbeiderstillinger 

 326300 1,95% 0,98% 1,05% 3,47% 11,75% 0,86% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 6400 3200 3500 11400 38400 2900 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 332700 335900 339400 350800 389200 392100 

G
ru

pp
e 2 

Stillinger med krav om høyskoleutdanning  373700 2,00% 2,00% 1,33% 5,85% 5,40% 1,17% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 7500 7500 5000 21900 20200 4400 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 381200 388700 393700 415600 435800 440200 

Stillinger med krav om høyskoleutdanning 
med ytterligere spesialutdanning 

 415800 2,00% 1,98% 1,33% 2,18% 5,32% 0,62% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 8400 8300 5600 9100 22200 2600 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 424200 432500 438100 447200 469400 472000 

Stillinger med krav om mastergrad  460100 2,08% 1,16% 1,03% 1,05% 5,68% 6,40% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 9600 5400 4800 4900 26200 29500 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 469700 475100 479900 484800 511000 540500 

Lærer  373700 2,00% 2,00% 1,33% 5,85% 5,40% 5,52% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 7500 7500 5000 21900 20200 20700 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 381200 388700 393700 415600 435800 456500 

Adjunkt   415800 2,00% 1,98% 1,33% 2,18% 5,33% 4,23% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 8400 8300 5600 9100 22200 17600 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 424200 432500 438100 447200 469400 487000 

Adjunkt med tilleggsutdanning  457000 2,00% 0,98% 0,90% 2,18% 3,48% 8,08% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 9200 4500 4200 10000 16000 37000 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 466200 470700 474900 484900 500900 537900 

Lektor  480100 1,98% 1,12% 0,98% 1,00% 5,44% 10,30% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 9600 5400 4800 4900 26200 49500 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 489700 495100 499900 504800 531000 580500 

Lektor (m/ tilleggsutdanning)  495900 1,98% 1,10% 0,93% 1,55% 4,89% 11,78% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 9900 5500 4700 7700 24300 58500 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 505800 511300 516000 523700 548000 606500 
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ØKONOMI 2017 
 

A. HTA kapittel 4 – sentrale tillegg 
Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 
1.8.2017 slik:  

 
 Stillingsgruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

G
ru

pp
e 1 

Stillinger uten særskilt krav om 
utdanning 

6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 

Fagarbeiderstillinger/ 
tilsvarende fagarbeiderstillinger 

7000 7000 7000 7000 7000 7000 9100 

G
ru

pp
e 2 

Stillinger med krav om 
høyskoleutdanning  

2500 2500 2500 2500 2500 2500 16300 

Lærer* 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Stillinger m/krav om 
høyskoleutdanning m/ 
ytterligere spesialutdanning 

      15000 

Adjunkt 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Adjunkt (m/ tilleggsutd.) 9200 9400 9500 9500 9700 10100 10800 

Stillinger med krav om 
mastergrad 

29700 29800 30000 30000 30100 30700 51700 

Lektor  9700 9800 10000 10000 10100 10700 11700 

Lektor (m/ tilleggsutd. ) 10000 10200 10300 10400 10500 11000 12200 

*Det sentrale tillegget på 2,0 % beregnes av grunnlønn pr. 30.4.2017. 
 

Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over stillingskoder og stillingsgrupper. 

 
B. HTA kapittel 4 – lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere 

Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg 
på 2,0 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2017. Virkningsdato er 1.8.2017. 

 

C. Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.8.2017 
(se tabell neste side) 

Ved iverksetting av lønnsreguleringene pr. 1.8.2017, er samordningene og 
endringene i stillingsgruppene og på 16-årstrinnene innfaset i HTA kapittel 
4.  
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Stillingsgrupper 
 Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1.8.2017 

 0 år 
Garanti-

lønn 

2 år 
Ans. 

tillegg 

4 år 
Ans. 

tillegg 

6 år 
Ans. 

tillegg 

8 år 
Ans. 

tillegg 

10 år 
Ans. 

tillegg 

16 år 
Ans. 

tillegg 

G
ru

pp
e 1 

Stillinger uten særskilt krav om utdanning  288500 1,90% 0,97% 1,03% 2,78% 16,02% 12,8% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 5500 2800 3000 8100 46300 37000 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 294000 296800 299800 307900 354200 391200 

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger  333300 1,92% 0,96% 1,05% 3,40% 11,50% 1,48% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 6400 3200 3500 11400 38400 5000 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 339700 342900 346400 357800 396200 401200 

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig 
fagskoleutdanning 

 353300 1,81% 0,90% 0,97% 3,20% 10,85% 1,39% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 6400 3200 3500 11400 38400 5000 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 359700 362900 366400 377800 416200 421200 

G
ru

pp
e 2 

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-
utdanning 

 376200 1,97% 1,97% 1,32% 5,80% 5,35% 4,82% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 7500 7500 5000 21900 20200 18200 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 383700 391200 396200 418100 438300 456500 

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-
utdanning 

 415800 2,00% 1,98% 1,33% 2,18% 5,33% 4,23% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 8400 8300 5600 9100 22200 17600 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 424200 432500 438100 447200 469400 487000 

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med 
krav om 5-årig U/H-utdanning  

 466200 2,00% 0,98% 0,90% 2,18% 3,50% 8,08% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 9400 4600 4200 10200 16400 37700 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 475600 480200 484400 494600 511000 548700 

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad  489800 1,98% 1,14% 0,97% 1,02% 5,46% 10,30% 

 Utregnet 
tillegg for ans 

 9700 5600 4800 5000 26800 50500 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 499500 505100 509900 514900 541700 592200 

Lektor med tilleggsutdanning  505900 1,98% 1,10% 0,93% 1,53% 4,89% 11,80% 

 Utregnet 
tillegg for ans. 

 10100 5600 4800 7800 24800 59700 

 Utregnet 
laveste årslønn 

 516000 521600 526400 534200 559000 618700 
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III HOVEDTARIFFAVTALEN 
 

Hovedtariffavtalen er revidert for perioden 1. mai 2016 til 30. april 2018 med 
følgende endringer: 
 
Kapittel 1 Fellesbestemmelser samt vedlegg 2 til HTA – endringer fremgår av 
vedlegg 1. 
 
Kapittel 2 Pensjon samt vedlegg 4 og 5 til HTA - endringer fremgår av vedlegg 2. 

 
Kapittel 3, 4 og 5 samt vedlegg 1 og 6 til HTA - endringer fremgår av vedlegg 3. 
 
Kapittel 7 Varighet og regulering 2. avtaleår. 
Hovedtariffavtalen gjøres gjeldende til 30.4.2018. 
 
Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom KS og 
forhandlingssammenslutningene om eventuelle lønnsendringer for 2. avtaleår. 
 
Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den alminnelige 
økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår. 
Lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien i LO/NHO-området, 
øvrige offentlige ansatte og andre sammenlignbare tariffområder legges til grunn 
for forhandlingene. En troverdig ramme for lønnsutviklingen i frontfaget i 2017 er 
også en del av grunnlaget.  
 
Innenfor disse forutsetningene, legger partene til grunn at det i 2017 avsettes 
midler til lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4, pkt. 4.2.1 (tidligere 4.A.1) på 0,9 
% pr. 1.9.2017. 
 
Dersom en av partene krever det, kan pensjon gjøres til forhandlingstema. 
 
Hvis partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene si opp Hoved-
tariffavtalen innen 14 – fjorten – dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 
14 – fjorten – dagers varsel – med utløp tidligst 1. mai 2017.  

IV TIL PROTOKOLL 

a) Heltidskultur 
Hovedtariffavtalen legger til grunn at det som hovedregel skal tilsettes i hel stilling 
og at det skal utarbeides retningslinjer med formål om å øke antall heltidstilsatte. 
De sentrale parter er gjennom «Heltidserklæringen» enige om at heltid er viktig for 
arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet i tjenesten, og anmoder partene lokalt i hver 
kommune om å arbeide for heltidskultur. Heltidskultur utvikles gjennom forankring, 
involvering, gode prosesser og kunnskap om hva heltid innebærer for den enkelte, 
for ledelse og for tjenesten. Partene sentralt har utarbeidet en veileder for lokalt 
arbeid med heltidskultur. Det anbefales at veilederen tas i bruk for å sikre gode 
lokale prosesser.  
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b) Garantiordning for stillinger uten særskilt krav til utdanning  
Utregnet laveste årslønn for stillingsgruppen «Stillinger uten særskilt krav om 
utdanning», på 16-årstrinnet, skal av partene reguleres slik at den minst tilsvarer 75 
% av gjennomsnittlig utregnet laveste årslønn på 16-års trinnet for stillingsgruppene 
(slik stillingsgruppene fremgår pr. 1.1.2018) i kapittel 4. 
 

c) Fagarbeider med fagskoleutdanning 
Stillingskode Fagarbeider med fagskoleutdanning, stk. 7718 og 7719, (uten og med 
særaldersgrense) brukes for fagarbeidere som har spesialisering innenfor eget 
fagfelt i tillegg til fagbrevet. Spesialiseringen må være av minst ett års varighet (60 
fagskolepoeng) og være relevant for stillingen. 
 
Hvem som skal plasseres i stillingskoden må vurderes ut fra innhold og krav til de 
enkelte stillinger. Plasseringen må skje etter en konkret lokal vurdering. 
Stillingskodene innføres fra 1.8.2017. 

 
d) Pensjon i tariffperioden 

Partene er enige om å fortsette arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i KS-
området til den nye folketrygden og pensjonsordningen i staten, der dette er 
hensiktsmessig. Arbeidet skal, dersom det legges til rette for det, skje i samspill 
med staten. 
Arbeidet i det partssammensatte pensjonsutvalget videreføres. Pensjonsutvalget 
skal etter behov initiere pensjonsutredninger av betydning for kommunal sektor og 
følge disse opp i utvalgsarbeidet. 
 
Partene er enige om at følgende premisser skal legges til grunn for det videre 
arbeidet: 
 
Fremtidig tjenestepensjonsordning i KS-området skal omfatte tjenestepensjon og 
AFP-ytelse, og blant annet bygge på livsvarige ytelser i en felles offentlig 
tjenestepensjon med overføringsavtale, som er bedre tilpasset folketrygden. 
 
En fremtidig ordning bør blant annet bidra til å: 

 gi gode insentiver til å stå i arbeid 

 gi akseptable og forutsigbare kostnader 

 gi kommuneansatte gode pensjoner tilpasset sektorens kjønns- og 

yrkesmønstre 

 være et forutsigbart og enklere system 

 bedre mobiliteten i arbeidsmarkedet 

 ivareta kjønns- og aldersnøytralitet 
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e) Uttak av pensjon på bakgrunn av særaldersgrense 

Partene er gjennom KLP og Pensjonskontoret gjort oppmerksom på en utilsiktet 
konsekvens av arbeidsrettsdommen fra juni 2013 vedrørende uttak av pensjon på 
bakgrunn av særaldersgrense. 
 
Partene er på denne bakgrunn enige om at pensjonsuttak fra deltidsstilling under 
20 prosent stilling ikke skal utløse rett til alderspensjon for tidligere opptjent 
medlemstid i stillinger med høyere aldersgrense. Dette gjelder også ved samtidig 
opptjening i forskjellige pensjonsordninger som er omfattet av overføringsavtalen. 
 

f) Vedrørende de nye uførepensjonsreglene 
Styret for pensjonskontoret bør følge nøye med på situasjonen for uføre ved 

overgang til nye regler. Dette bør gjelde både de som er uføre på overgangstids-

punktet, og nye uføretilfeller etter at nye regler er trådt i kraft. 

 

g) Anbud/utskilling/konkurranseutsetting/privatisering/fristilling mv av 
oppgaver/tjenester  

I de tilfeller oppgaver/tjenester vurderes utført av selvstendige juridiske 

virksomheter, som kan innebære skifte av arbeidsgiver, skal kommunen/-

arbeidsgiver kartlegge konsekvensene for AFP- og pensjonsvilkår for berørte 

ansatte. Dette gjelder blant annet fremtidig reguleringspremie for berørte ansattes 

oppsatte rettigheter for arbeidsgiver, samt eventuelle individuelle tap av 

pensjonsrettigheter som følge av utmelding av tjenestepensjonsordningen og 

eventuelle tap av rett til AFP helt eller delvis. 

h) Kompetanse – læring og utvikling 
De sentrale parter viser til arbeidsgivers ansvar for kompetanse, læring og utvikling, 
jf. HTA kap 3, pkt. 3.3. Ved kartlegging av ansattes kompetanse og analyse av 
kommunens / fylkeskommunens kompetansebehov, skal behovet for fagarbeidere 
og fagarbeidere med relevant fagskoleutdanning også vektlegges. 
 

i) Rett til stilling for merarbeid 
Etter arbeidsmiljøloven § 14-4a har deltidsansatte som de siste 12 månedene 

jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til økt stilling tilsvarende 

merarbeidet i denne perioden. Dersom det i tariffperioden gjøres endringer i denne 

lovbestemmelsen vil partene vurdere behovet for endringer i hovedtariffavtalen. 

j) Musikk- og kulturskoler 
Med mindre annet avtales lokalt, gjelder fram til 30. april 2018 som et 
utgangspunkt en arbeidstid på musikk- og kulturskolen på 1300 timer. I denne tiden 
ligger et undervisningsomfang på inntil 741 klokketimer. 
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k) Undervisning etter introduksjonsloven 
Partene er enige om at det er en særlig utfordring å dekke opplæringsbehovet iht. 
introduksjonsloven, og at det ofte er behov for en annen forlegning av årsverket 
enn i grunnskolen/videregående opplæring. Det bes om at de lokale parter tar 
hensyn til dette særlige behovet ved eventuelle forhandlinger om arbeidsårets 
lengde.  
 

l) Arbeidstid på reiser for undervisningspersonalet 
Det vises til protokoll inngått 1. juli 2005. Reglene for arbeidstid på reiser gjeldende 

pr. 30. april 2004 videreføres frem til 30. april 2018. 

m) Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213 
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av 
midler fra lokale forhandlinger iht.tidligere HTA kap 4.A.1, nå HTA kap 4.2.1, skal 
lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de arbeidstakerne som innehar 
funksjonen på det tidspunktet den nedlegges. 
 

n) Endring av merknad om yrkesfaglærere i vedlegg 6 til HTA 
Med virkning fra 1.5.2016, endres merknaden om yrkesfaglærere i vedlegg 6. Det 
medfører at både yrkesfaglærere med fagbrev e.l., 2 års yrkesteori, 4 års 
yrkespraksis + PPU og yrkesfaglærere med fagbrev e.l., 4 års yrkespraksis og fullført 
3-årig yrkesfaglærerutdanning (180 studiepoeng) innplasseres i st.kode 7962 
Adjunkt.  
 
Yrkesfaglærere som oppfyller ovennevnte kriterier, overføres til st.kode 7962 
Adjunkt pr. 1.5.2016 og justeres opp til laveste utregnede årslønn. Er noen 
lønnsplassert over nytt nivå, overføres disse til ny stillingskode uten at dette får 
lønnsmessige konsekvenser. Deretter gis sentralt tillegg pr. 1.5.2016 i henhold til 
tabell. 
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VEDLEGG 1 – HTA kapittel 1 

KS’ forslag til endringer fremkommer i fet kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med 
understrek og er ikke en del av den endelige tariff-teksten. Øvrige bestemmelser videreføres uendret. 

 

Kapittel 1 Fellesbestemmelser 
 

§ 2 Tilsetting 
 
2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger     siste ledd  
Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de 
tillitsvalgte minst én gang i året. Det skal utarbeides lokale retningslinjer med formål om å øke 
antall heltidstilsatte. Det vises til vedlegg 2 "Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket 
deltid". 
 
§ 3 Oppsigelse, omplassering 
 
3.3 Innskrenkning/rasjonalisering    første ledd 
Ved innskrenkning/rasjonalisering skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste 
innenfor vedkommende arbeidsområde i kommunen/virksomheten* sies opp først, jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-7 (2) og Hovedavtalen del B §1-4-1 og del C § 3-2 3-1. 
 
§ 4 Arbeidstid 
 

4.3.1.3 Utrykning      første ledd 
Ved utrykning på vakt betales timelønn pluss 50 prosent for faktisk medgått tid pr. vakt 
avrundet til nærmeste halve time, (14 min. eller mindre pr. vakt strykes, 15 min. eller mer pr. 
vakt forhøyes til ½ time). 

§ 5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid m.m. 

5.1.3                   utgår 

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tilleggene i pkt. 5.2, 5.4 og 5.9 avhengig av 
arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. 

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele kommunen/virksomheten.* 

* Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune. 

5.2 Lørdags- og søndagstillegg      Nytt siste ledd 

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, 
arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til 
flere hele stillinger. 

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele 
kommunen/virksomheten.* 

* Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune. 
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5.4 Kvelds- og nattillegg 

5.4.1                          Nytt siste ledd 

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, 
arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til 
flere hele stillinger. 

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele 
kommunen/virksomheten.* 

* Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune. 

5.4.2  

Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt. 5.4.1, tilstås minst kr 21,26 - pr. arbeidet time 
for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.  

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, 
arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til 
flere hele stillinger. 

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele 
kommunen/virksomheten.* 

* Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune. 

 
§ 6 Overtid – forskjøvet arbeidstid 
 
6.3 Arbeidstakere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene andre ledd endres: 
Kommunen/virksomheten skal foreta en konkret vurdering av hvilke ledere i 3.4.2 og 3.4.3 
som ikke omfattes av overtidsbestemmelsene 

§ 7 Ferie 

I tillegg til ferieloven gjelder: 

7.1  Erstatning av ferie 

Arbeidstakere som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør 
i minst 1 virkedag*, får tilsvarende ferie erstattet. 

Undervisningspersonalet får erstattet ferie ved sykdom fra første virkedag. * Gjelder fra 
01.07.2014 

 
§ 8 Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon 

8.2.2  Omfang / lønnens størrelse 

Arbeidstaker har rett til full lønn under sykdom i 50 uker, i tillegg kommer eventuelle 
arbeidsgiverperioder.  

For arbeidstakere som fortsetter i tjeneste etter fylte 67 år, begrenses retten til full lønn 
under sykdom av folketrygdloven § 8-51. Etter utløpet av stønadsdagene i § 8-51 utbetaler 
arbeidsgiver differansen mellom full lønn og pensjon. Arbeidstaker dokumenterer 
pensjonens størrelse. 
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Når arbeidstaker har mottatt lønn under sykdom i til sammen 50 uker i de siste tre år, 
opphører retten til lønn under sykdom. En arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 26 uker 
etter at vedkommende sist fikk lønn under sykdom, får ny rett til lønn under sykdom. 

8.2.2.1 -         utgår 

Arbeidstakere som fortsetter i tjenesten etter fylte 67 år, har samme rettigheter til lønn ved 
sykdom eller skade som arbeidstakere yngre enn 67 år. 

 
§ 9 Lønn under avtjening av verneplikt 

9.2.1 Forsørger 

Arbeidstakere med forsørgeransvar utbetales full lønn med fradrag av godtgjørelser fra 
militære myndigheter. Med forsørgeransvar forstås at arbeidstakeren forsørger barn under 18 
år. Det samme gjelder dersom ektefelle/samboer har lavere inntekt enn 3 G. For definisjon av 
samboer, se pkt. 10.4 B 10.3 B. Deltidstilsatte utbetales forholdsmessig. 

§ 12 Ansiennitet og andre lønnsbestemmelser 

 
12.5 Avlønning av alderspensjonister                    andre ledd  
Timelønn er kr 180,- 191 pr. faktisk arbeidet time. Utover dette utbetales lørdags- og 
søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg slik det framgår av kapittel 1, § 
5 i Hovedtariffavtalen 

 
 
Vedlegg 2 Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid - heltidskultur 
 
Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid bør bl.a. inneholde: 
Deltidstilsatte skal melde fra om de ønsker utvidet stilling. 
Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere 
sammenslåing av deltidsstillinger. 
Det er ingen forutsetning at den deltidstilsatte skal måtte ta hele den ledige stillingen. 
Det bør vurderes om deltidstilsatte gjennom kompetanseheving kan kvalifiseres til å få utvidet 
sitt arbeidsforhold. 
Elementer som bør tas opp i retningslinjene kan bl.a være: 
Bruk av fortrinnsrett 
Merarbeid 
Utlysning av stillinger 
Kompensasjon 
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VEDLEGG 2 – HTA Kapittel 2 samt vedleggene 4 og 5 til HTA 
 

 

Vedlegg 5: Ny § 8-2, andre ledd, andre setning gis virkning fra 1. januar 2015.  

  

Rød skrift og rød gjennomstreking:   Avtalt mellom partene i protokoll av 12.10.2015. 
Grønn skrift og grønn gjennomstreking:  Forslag fra pensjonskontorets styre  
Blå skrift og blå gjennomstreking:   Krav/tilbud/presiseringer fra KS 

 
Øvrige bestemmelser videreføres uendret. 
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Kapittel 2 Pensjonsforhold 

Vedlegg 4 Vedtekter for avtalefestet pensjon 

§ 3 Vilkår 
For å få rett til AFP må arbeidstakeren være tilsatt i lønnet arbeid fram til uttakstidspunktet. Arbeidstakere 
som må slutte i arbeid på grunn av sykdom anses likevel som tilsatt i hele sykepengeperioden, likevel ikke 
lenger enn 52 uker. 

Arbeidstakeren må ha vært sammenhengende tilsatt i minst 20 % stilling, med en pensjonsgivende inntekt 
som på årsbasis overstiger grunnbeløpet i folketrygden, jf. § 4, hos samme arbeidsgiver eller annen 
arbeidsgiver med pensjonsordning omfattet av overføringsavtalen mellom offentlige 
tjenestepensjonsordninger de siste 3 år. Sammenhengende medlemskap i arbeidsgivers 
tjenestepensjonsordning regnes i denne forbindelse som sammenhengende tjeneste. 

De som permitteres i samsvar med permitteringsloven av 06.05.1988 beholder retten til AFP i den tiden de 
er permittert. Det samme gjelder de som har velferdspermisjon i inntil 3 måneder og de som har permisjon 
i medhold av Hovedavtalen eller Hovedtariffavtalen for å inneha offentlig verv eller tillitsverv. 

Det er et vilkår at arbeidstakeren ikke mottar noen tjenestepensjon eller andre ytelser som er finansiert av 
arbeidsgiver på uttakstidspunktet, uten motsvarende arbeidsplikt. 

AFP kan likevel tilstås arbeidstakere som oppebærer en delvis uførepensjon finansiert av arbeidsgiver. 
Dette gjelder også de som på grunn av særaldersgrense har fått omregnet uførepensjonen til 
alderspensjon ved nådd aldersgrense. 

Se § 8, andre og tredje ledd, vedrørende de som får utbetalt ytelser fra folketrygden. 

Arbeidstakeren må oppfylle opptjeningskravene i § 4. 

Vilkårene i § 3 gjelder ikke for pensjon beregnet etter reglene i § 5, tredje ledd for dem som fyller kravet 
om 10 års medlemskap i pensjonsordningen etter fylte 50 år, jf. § 2, annet ledd. 

§ 5 Pensjonens sammensetning 
Fra 62 til 67 år består AFP av grunnpensjon, tilleggspensjon/særtillegg og et AFP-tillegg som utgjør kr 20 
400 pr. år, samt eventuelt et tillegg for forsørget ektefelle. Full pensjon, før AFP-tillegget, tilsvarer ugradert 
uførepensjon som pensjonisten ville fått beregnet etter reglene i folketrygdloven kapittel 3, slik de lød før 
lov 16. desember 2011 nr. 59 om endringer i folketrygdloven trådte i kraft. Det gis ikke poengtillegg etter § 
7-3 nr. 3 i tidligere lov 17.06.1966 nr. 12 om folketrygd. Det skal heller ikke tas hensyn til en avdød 
ektefelles poengopptjening eller trygdetid. Forsørgingstillegg ytes etter reglene for alderspensjon i 
folketrygdloven § 3-24, men slik at det bare ytes tillegg for forsørging av ektefelle som er 60 år eller eldre. 

Pensjonen kan ikke overstige 70 % av tidligere pensjonsgivende inntekt i folketrygden på årsbasis ved 
fratredelsen, jf. forskrift av 30.11.20101 nr. 10493 om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer 
av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) § 3. 

Fra den første i måneden etter fylte 65 år beregnes AFP etter reglene i pensjonsordningen dersom 
vilkårene for dette i § 2, annet ledd er til stede og dersom det gir en høyere utbetaling enn etter § 5, første 
ledd. 
 

§ 8 Virkningstidspunkt mv. 
AFP kan tidligst ytes fra og med kalendermåneden etter at pensjonsalder iht. § 2 er nådd og vedkommende 
har satt fram krav om ytelser. Pensjon kan dog først iverksettes fra lønnsopphør. Det kan gis etterbetaling 
for inntil 3 kalendermåneder før den måned kravet ble satt fram, forutsatt at vilkårene ellers var oppfylt. 

Dersom vedkommende mottar arbeidsavklaringspenger, foreløpig uførepensjon, uføretrygdpensjon eller 
etterlattepensjon fra folketrygden, inntrer retten til AFP tidligst fra og med kalendermåneden etter den 
kalendermåned ytelser som nevnt falt bort. Retten til AFP faller bort fra og med den kalendermåned 
vedkommende mottar slike ytelser fra folketrygden. Denne begrensning gjelder likevel ikke for AFP beregnet 
etter reglene i pensjonsordningen, jf. § 5, tredje ledd. 
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Det kan heller ikke tas ut avtalefestet pensjon samtidig med alderspensjon fra folketrygden. Er det tatt ut 
alderspensjon fra folketrygden, må den stanses før det gis avtalefestet pensjon. Det kan heller ikke ytes 
avtalefestet pensjon etter denne ordningen til en person som mottar eller har mottatt avtalefestet pensjon 
etter AFP-tilskottsloven. 

Retten til AFP faller bort fra og med kalendermåneden etter at vedkommende fyller 67 år. 

Med arbeidsgivers samtykke kan arbeidstakere ta ut delpensjon. 

Vedlegg 5 Vedtekter for tjenestepensjonsordning – 

TPO 

§ 4-5 Nedgang i pensjonsgrunnlag 
Når et medlem har hatt høyere pensjonsgrunnlag enn på pensjoneringstidspunktet og dette ikke skyldes en 
alminnelig lønnsregulering, skal det høyere grunnlag gjelde for tiden før grunnlaget gikk ned, og det lavere 
grunnlag for resten av medlemstiden. Ved eventuell deltidsstilling er det pensjonsgrunnlaget ved full 
stilling som er avgjørende for sammenligningen. 

I tariffavtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene fastsettes hvor lenge man må ha hatt det høyere 
grunnlag, jf. HTA kap. 2 pkt. 2.3.3. Minstegrensen legges til grunn selv om ikke forsikringstaker følger 
nevnte tariffavtale. 

Denne paragrafen gjelder ikke ved beregning av attførings-/midlertidig uførepensjon og uførepensjon etter 
kapittel 8. 

Kap. 7 Alderspensjon 

§ 7-1 Vilkår for alderspensjon 
Fratrer et medlem helt eller delvis, og stillingsreduksjonen utgjør minst 10 % av full stilling, har det rett til 
alderspensjon beregnet etter § 7-4 a) til e) dersom 
1• aldersgrensen er nådd eller 
2• sum av alder og medlemstid er minst 85 år og det ikke er mer enn 3 år igjen til aldersgrensen eller 
3• medlemmet har fylt 67 år eller 
4• medlemmet har fylt 65 år og har minst 10 års medlemstid etter fylte 50 år eller 
5• medlemmet har fylt 65 år og fyller vilkårene i § 4 i vedtektene for avtalefestet pensjon (AFP) i KS’ 

tariffområde eller tilsvarende krav i andre AFP-vedtekter som måtte gjelde for vedkommende eller 
6• medlemmet fratrådte før fylte 65 år, fylte vilkårene for avtalefestet pensjon ved fratreden og har nå 

fylt 65 år. 

AlderspPensjon etter 1. ledd nummer 4, 5 og 6 er avtalefestet pensjon som er beregnet etter reglene for 
alderspensjon i tjenestepensjonsordningen. Avtalefestet pensjon kan ikke tas ut samtidig med 
alderspensjon fra folketrygden. Er det tatt ut alderspensjon fra folketrygden, må den stanses før det gis 
pensjon etter 1. ledd nummer 4, 5 og 6. Det kan heller ikke ytes alderspensjon etter 1. ledd nummer 4, 5 og 
6 til en person som mottar eller har mottatt avtalefestet pensjon etter AFP-tilskottsloven. 

Stillingsreduksjonen regnes med utgangspunkt i stillingsprosent ved utløpet av siste kvartal før fratreden. 

Medlemmer og andre arbeidstakere ansatt hos arbeidsgiver tilsluttet TPO har rett til alderspensjon etter 
§ 7-4 f) dersom de er omfattet av tariffavtale om AFP, og fyller kravene i pkt.nummer 5 eller 6 ovenfor. 
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§ 8-2  Beregning av midlertidig uførepensjon og uførepensjon 
Ved beregning av midlertidig uførepensjon og uførepensjon tas det hensyn til hvor stor del av 
inntektsevnen som er tapt (uføregraden) og medlemmets medlemstid. Har medlemmet tapt hele 
inntektsevnen, utgjør full pensjon summen av 

a. 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp, likevel ikke mer enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget, 
b. 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger grunnbeløpet og 
c. 69 prosent av den delen av pensjonsgrunnlaget som er mellom 6 og 12 ganger grunnbeløpet. 

Dersom inntektsevnen er nedsatt, men ikke i en slik grad at medlemmet har rett til 
arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden, beregnes pensjonen etter første ledd og tillegges 
66 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger grunnbeløpet. Det samme gjelder når medlemmet får 
avtalefestet pensjon som omfattes av samordningsloven § 1 nr. 1 første ledd bokstav a og ikke lenger har 
rett til arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Dersom medlemmet får avtalefestet pensjon som 
omfattes av samordningsloven § 1 nr. 1 første ledd bokstav d første punktum, skal pensjonen likevel 
beregnes etter første ledd i paragrafen her, jf. tredje til sjuende ledd.  

Det pensjonsgrunnlaget medlemmet har på det tidspunktet uførepensjonen skal begynne å løpe, benyttes 
ved beregningen. Pensjonsgrunnlaget fastsettes etter kapittel 4, unntatt bestemmelsene i § 4-3 om 
gjennomsnittlig stillingsprosent. Dersom sykdommen, skaden eller lytet har redusert inntektsevnen 
gradvis, kan det ved beregning av pensjonen tas utgangspunkt i det pensjonsgrunnlaget medlemmet hadde 
før sykdommen, skaden eller lytet oppstod. Den stillingsprosenten medlemmet hadde før sykdommen, 
skaden eller lytet oppstod, skal da legges til grunn ved beregningen. 

Dersom uføregraden er lavere enn 100 prosent, fastsettes pensjonen til en forholdsmessig andel av 
beløpet beregnet etter første og andre ledd. 

Er medlemstiden kortere enn 30 år, avkortes pensjonen forholdsmessig. Det skal medregnes medlemstid 
medlemmet ville ha fått om han eller hun var blitt stående i stillingen til aldersgrensen (framtidig medlemstid), 
men ikke ut over 67 år. 

Det medregnes ikke framtidig medlemstid dersom pensjonen er innvilget etter § 8-1 femte ledd. 
Uførepensjonen skal da avkortes etter forholdet mellom medlemstiden og den medlemstid vedkommende 
ville ha fått fra den dag han eller hun ble medlem av pensjonsordningen og fram til aldersgrensen, likevel 
ikke mer enn 40 år og ikke mindre enn 30 år. 

Skyldes uførheten en skade eller sykdom som er en umiddelbar følge av usedvanlig påkjenning eller 
ulykkestilfelle i tjenesten, skal pensjonen beregnes med full medlemstid. 

§ 8-5  Utbetaling av midlertidig uførepensjon og uførepensjon 
Midlertidig uførepensjon og uførepensjon skal utbetales fra og med den måneden medlemmet fyller 
vilkårene. Pensjonen faller bort i den utstrekning det utbetales lønn under sykdom eller sykepenger fra 
folketrygden. Etterbetaling av pensjon til medlem som mottar arbeidsavklaringspenger etter 
folketrygdloven kapittel 11 eller uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12, skal skje med samme 
virkningstidspunkt som for folketrygdens ytelser. 

Retten til midlertidig uførepensjon og uførepensjon faller bort fra og med måneden etter at medlemmet 
når aldersgrensen for stillingen, men senest fra måneden etter fylte 67 år. Ved dødsfall utbetales 
pensjonen til og med måneden etter dødsmåneden. Dersom avdøde etterlater seg ektefelle, løper 
pensjonen ytterligere en måned. 

Dersom arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kapittel 11 er redusert eller stanset av andre 
grunner enn ved samtidig arbeid etter folketrygdloven § 11-18, kan midlertidig uførepensjon reduseres 
eller stanses tilsvarende. 

Et medlem som forsettlig er skyld i at inntektsevnen er nedsatt, har ikke rett til midlertidig uførepensjon 
eller uførepensjon. Medlemmet har heller ikke rett til pensjon dersom han eller hun uten rimelig grunn 
nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak. Det samme gjelder dersom 
medlemmet opptrer på en måte som vedkommende bør forstå kan forverre helsetilstanden eller forlenge 
arbeidsuførheten. 

Dersom medlemmet beholder retten til opprinnelig uføregrad etter folketrygdloven § 12-910 tredje ledd 
(hvilende rett), beholder medlemmet også retten til opprinnelig uføregrad etter bestemmelsene her i 
samme tidsrom. Medlemmet må gi forsikringsgiver melding om at retten til opprinnelig uføregrad fra 
folketrygden er i behold. 
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§ 13-2 Premiebetaling 
 1 Premie 

Pensjonsrettighetene skal i sin helhet være forsikringsmessig dekket i et forsikringsselskap eller en 
pensjonskasse, jf. HTA pkt. 2.1.6. Rettighetene skal være forsikringsmessig dekket ved at det innbetales en 
årlig premie for den del av pensjonsytelsene som er forsikringsbare og en engangspremie når 
forsikringstilfellet inntrer for de ytelser som ikke lar seg forsikringsteknisk beregne før forsikringstilfellet 
inntrer, benevnt ikke-forsikringsbare ytelser. 

Den ordinære årspremie skal utjevnes i den enkelte forsikringsgivers fellesordning, basert på 
pensjonsgrunnlaget. Engangspremier ved pensjonstilfellets inntreden, skal utjevnes i forsikringsgivers 
fellesordning i forhold til pensjonsgrunnlaget. Premie for lønns- og G-regulering skal utjevnes i en 
fellesordning i forhold til premiereserven. Administrasjonstillegget i premien skal utjevnes i en 
fellesordning i forhold til pensjonsgrunnlaget. 

Forsikringsgivers fellesordning for utjevning av alle premieelementene skal utgjøres av samtlige 
kommunekunder og bedriftskunder eller av fylkeskommunekunder. Med partenes samtykke kan 
forsikringsgiver skille ut bedriftskunder organisert som egne juridiske subjekter, som sysselsetter 
arbeidstakere med aldersgrense 60 år, i en egen utjevningsordning.  

Egne pensjonskasser skal utjevne premieelementene innen sitt dekningsområde. 

Premien betales for den tid medlemmet oppebærer lønn for stillingen, eller hvor arbeidsgiver forskutterer 
sykepenger, omsorgspenger, fødselspenger, svangerskapspenger eller adopsjonspenger i henhold til lov 
om folketrygd. 

Pensjonskontoret kan i tillegg innvilge premiefritak (også med tilbakevirkende kraft) i tilfeller der 
arbeidstakere mottar sykepenger, omsorgspenger, opplæringspenger, pleiepenger, fødselspenger, 
svangerskaps- og adopsjonspenger fra folketrygden. 

Ved etterinnmelding kan det innkreves en særskilt beregnet forsikringsteknisk engangspremie for den 
periode etterinnmeldingen gjelder. Det samme gjelder ved andre endringer i medlemskapet tilbake i tid. 
Krav på forsikringsteknisk beregnet premie forfaller på det tidspunkt etterinnmelding foretas. 

2 Premie ved redusert lønn/permisjon 
I den tid medlemmet på grunn av permisjon, redusert arbeidstid eller andre forhold i tjenesten – herunder 
delvis arbeidsuførhet – oppebærer bare en del av lønnen, betales premie (arbeidsgivers andel og 
medlemsinnskudd) bare av denne del. Under pliktig militærtjeneste eller siviltjeneste med delvis lønn 
betales arbeidsgiverens andel ut fra full lønn. 

Ved permisjon uten lønn i kortere tid enn én måned betales full premie. Ved lengre permisjon uten lønn 
stopper premiebetalingen. 

Ved permisjon med lønn skal de likevel meldes ut hvis de er innmeldt i full stilling via en annen 
arbeidsgiver. Ved deltidsstilling hos annen arbeidsgiver skal samlet stilling begrenses til 100 %. 

3 Trekk av medlemsinnskudd 
Forsikringstakeren er ansvarlig for at medlemsinnskuddet blir trukket fra før lønnen blir betalt. Medlemmet 
anses å ha betalt medlemsinnskuddet når det har fått utbetalt lønn eller trygdeytelser som nevnt, med 
fradrag av pliktig medlemsinnskudd. Medlemsinnskudd som er trukket for et kvartal skal tilbakebetales 
dersom medlemmet utmeldes med tilbakevirkende kraft. 

4 Premieforfall – mislighold 
Arbeidsgiver betaler premien til forsikringsgiver. Premien forfaller til betaling med en forholdsmessig 
andel, første gang ved inngangen til det kvartal avtale om deltakelse i fellesordningen, eller individuell TPO, 
etter forsikringsvirksomhetsloven § 10-5 er inngått, og deretter forskuddsvis hvert kvartal. Det kan avtales 
andre forfallstidspunkter. 

Dersom premien ikke betales ved forfall, skal forsikringsgiver sende nytt premievarsel med 14 dagers frist. 
Slikt varsel skal umiddelbart meddeles sekretariatet, jf. § 16-2. Betales ikke premien innen denne fristen, 
bortfaller forsikringsgivers ansvar, jf. forsikringsavtaleloven § 14-2 og forsikringsvirksomhetsloven § 10-9. 
Medlemmene skal i så fall varsles individuelt ved skriftlig melding. For det enkelte medlem opphører 
forsikringen tidligst en måned etter at slikt varsel er gitt, eller medlemmet på annen måte er kjent med 
forholdet, jf. forsikringsavtaleloven § 19-6 annet ledd. 
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VEDLEGG 3 – HTA kapittel 3, 4 og 5 samt vedlegg 1 og 6 til HTA 

 

KS’ forslag til endringer fremkommer i fet kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med 
understrek og er ikke en del av den endelige tariff-teksten.  
 

 
 

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser  
 

3.2  Lokal lønnspolitikk 
Hovedtariffavtalens lønnssystem forutsetter at det utarbeides en lokal lønnspolitikk som må 
gjøres kjent for alle ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å 
innrette seg i henhold til lønnspolitikken.  
 
Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av den lokale lønnspolitikken, for å sikre at 
det er sammenheng med kommunens/fylkeskommunens/virksomhetens mål.  
Den lokale lønnspolitikken og kriterier for lokale lønnstillegg utformes etter drøftinger med de 
ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om kriteriene.  
Det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel. Lønnspolitikken skal bl.a. 
bidra til å: 

 Motivere til kompetanseutvikling  

 Motivere til mer heltid  

 Beholde, utvikle og rekruttere  

 Sikre kvalitativt gode tjenester 

 Fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene 
 

Den lokale lLønnspolitikken skal: 

 utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og 
avansement. 

 Lønnspolitikken skal legge til rette for faglige karriereveier og 
avansementsmuligheter, og vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir 
lønnsmessig uttelling.  

 angi kKriterier for innplassering i eventuelle avansementsstillinger fastsettes som 
en del av den lokale lønnspolitikken. 

 Det skal væreetablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens 
kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 

 vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling.  
 

Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner omfattes av lokale 
forhandlinger. 
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3.3  Kompetanse - læring og utvikling   2. ledd: 
For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere 
den enkelte ansattes formal- og realkompetanse, og stimulere til faglig refleksjon, og 
tilrettelegge for kompetansedeling og andre kompetansehevende tiltak. 
        
       3. ledd: 
Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse, 
samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på målrettet og planmessig 
opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Det må 
legges til rette for arbeidsplassbasert opplæring. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker 
har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. 
 
3.4.0 Innledende merknader og stillingskoder for ledere 

1. Lederstrukturen fastsettes lokalt. 
2. Lønnsfastsettelse for ledere skjer lokalt gjennom vurdering ved tilsetting og på 

grunnlag av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen. 
3. Partene lokalt skal avtale hvilke lederstillinger som omfattes av pkt. 3.4.2 og 3.4.3. 

Ved uenighet avgjør kommunen/fylkeskommunen/virksomheten innplasseringen i 
tråd med vedtatt organisasjonsstruktur. 

4. Ved lønnsfastsettelsen tas det hensyn til kommunens, fylkeskommunens, 
virksomhetens og bedriftens totale situasjon. Forhandlingene gjennomføres 
innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien, 
kommunens, fylkeskommunens, virksomhetens og bedriftens totale situasjon, 
herunder økonomi og krav til effektivitet, samt lønnsutviklingen i KS-området og 
andre sammenlignbare tariffområder.  

5. For ledere som får sin lønn fastsatt etter kap. 3, pkt. 3.4, skal følgende 
stillingskodener i vedlegg 1 benyttes.: 

 
Tabellen med stillingskoder i kap. 3.4 flyttes til vedlegg 1 

 
3.4.2  Lederavlønning – virksomhetsleder Andre ledere - avlønning 
Lønn til ledere som i sin stilling innehar et selvstendig delegert budsjett-, økonomi- og 
personalansvar, fastsettes etter forhandlinger lokalt.  
 
3.4.3 Lederavlønning – leder    Ny, utvidet 
lederlønnsbestemmelse 
Lønn til ledere som i sin stilling innehar delegert budsjett-, økonomi- eller personalansvar, 
fastsettes etter forhandlinger lokalt. 
 
3.4.4. Forhandlingsbestemmelser og tvisteløsning Ny overskrift og nummerering, ellers 

uendret 
Forhandlingene gjennomføres en gang pr. år. Det kan ved forhandlinger avtales at hele eller 
deler av lønnsfastsettelsen foretas av arbeidsgiver. Virkningsdato for lønnsendringer er 1.5 
med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato for iverksetting. Forhandlinger 
etter denne bestemmelsen bør gjennomføres i tidsrommet mellom 01.05 og 01.10 hvert år. 
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Grunnlaget for forhandlingene er blant annet ett eller flere av følgende kriterier: 

 Endret ansvarsområde 

 Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 

 Utøvelse av lederskap 

 Betydelige organisatoriske endringer 

 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 
 
Oppnås ikke enighet, avgjøres tvisten ved lokal nemnd eller pendelvoldgift, jf. Hovedavtalen 
del A § 6-2. Lønnstvister bør være avgjort innen 2 måneder etter gjennomførte forhandlinger. 
Bestemmelsen om anke gjelder ikke når det er avtalt at lønnen fastsettes av arbeidsgiver. 
 
Ved behov kan partene oppta forhandlinger i tillegg til de årlige lønnsforhandlingene. Kommer 
partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. 
 
3.4.35    Endring i nummerering og tilpasning til ny 3.4.3  
3.4.1, og 3.4.2 og 3.4.3 erstatter øvrige forhandlingsbestemmelser i Hovedtariffavtalen for 
berørte stillinger. Ledere omfattet av 3.4.1, og 3.4.2 og 3.4.3 skal normalt være sikret en årlig 
lønnsutvikling. 
 
3.4.46     Kun endring i nummerering 
Den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift fører oversikt over hvilke stillinger som 
omfattes av dette kapittel og utarbeider årlig statistisk materiale over lønnsnivå og 
lønnsutvikling. 
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Kapittel 4 Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser 
 
Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser består av kapittel 4A, 4B og 4C, og inneholder de 
ulike stillingsgruppenes garantilønn ved 0 års lønnsansiennitet, lønnstillegg på bakgrunn av 
fastsatt ansiennitet, lokale forhandlingsbestemmelser, innledende merknader og 
stillingskoder med hovedbenevnelse. 
 
4.0 Innledende merknader hentet fra «Innledende merknader»  i hhv. 4B og 4C 

1. Lønnsfastsettelsen lokalt skjer gjennom vurdering ved tilsetting og på grunnlag av 
bestemmelsene i Hovedtariffavtalen. For ansatte i undervisningsstillinger skal 
lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode skje i samsvar med 
kompetanselønnssystemet, jf. i vedlegg 1 og 6 til HTA. 

2. Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting, jf. kap. 1 § 12. 
3. Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den 

enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. 
4. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens real- og 

formalkompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 
5. Ledere som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjoner, skal avlønnes høyere enn 

dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har 
særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse/spisskompetanse, avlønning i henhold 
til HTAs vedlegg 6, retrettstilling/omplassering eller andre særskilte forhold. 

6. Stillingskoder med hovedbenevnelse framgår av. Se for øvrig vedlegg 1 til HTA. 
 
4.1 Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitetNy tabell kommer 

Kapittel 4.2 A Forhandlingsbestemmelser 
Forhandlingsbestemmelsene i kap. 4 A gjelder stillinger i kap. 4 B og 4 C. 
4.2A.1 – Lokale forhandlinger  Kun endring i 
4.2A.2 - Særskilte forhandlinger nummereringen 
4.2A.3 - Beholde og rekruttere arbeidstakere 
4.2A.4 - Kompetanse 
 
Det innføres to nye stillingskoder knyttet til ny stillingsgruppe for fagarbeiderstilling med krav 
om ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning (minimum 60 fagskolepoeng): 

7718 Fagarbeider med fagskoleutdanning 
7719 Fagarbeider med fagskoleutdanning (med særaldersgrense).  

Aktuelle rapporteringsbenevnelser til denne koden:  

 Hjelpepleier med fagskole 

 Helsefagarbeider med fagskole 

 Brannkonstabel med fagskole 
 
Det innføres ny merknad til stillingskode 6709 Barnehagelærer: 
Brukes også for barnehagelærer uten godkjent utdanning (på dispensasjon).  
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Kapittel 5 Lokale lønns- og stillingsbestemmelser 
 

Pkt. 5.1 – Tabell med stillingskoder i kap. 5 flyttes til vedlegg 1 
 
Det innføres ny rapporteringsbenevnelse til 8530 Rådgiver: 
Pedagogisk-psykologisk rådgiver 
 
5.2   Årlig lønnsforhandling 
Forhandlinger etter denne bestemmelsen bør gjennomføres i tidsrommet mellom 01.05. og 
01.10. hvert år. 
Forhandlingene gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til 
kommuneøkonomien, kommunen, fylkeskommunen, virksomhetens og bedriftens totale 
situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet samt lønnsutviklingen i KS-området og 
andre sammenlignbare tariffområder.  
Ved lønnsregulering for disse stillingene tas det hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet, 
kommunens/fylkeskommunens/bedriftens totale situasjon, herunder økonomi og krav til 
effektivitet. 
Ved forhandlinger kan det avtales både generelle og individuelle tillegg samt avtales at hele 
eller deler av lønnsreguleringen fordeles av arbeidsgiver. 
Virkningsdato for lønnsendringer er 1.5. med mindre partene lokalt kommer til enighet om 
annen dato for iverksetting. 
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Vedlegg 1 til HTA – Stillingskoder med hovedbenevnelse, 
rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger, stillingsgruppe og 
merknader 

KS’ forslag til endringer fremkommer i fet kursiv. Kommentarer er merket med understrek og er ikke en del 
av den endelige tariff-teksten.  
 
KS har gjennom dette forslaget til endringer i lønnskapitlene og vedlegg 1 og 6 til HTA søkt å fremlegge en 
helhetlig løsning, som balanserer forhandlingssammenslutningenes krav og KS’ behov for endringer. KS tar 
derfor et særskilt forbehold om nye og endrede krav til lønnskapitlene og vedlegg 1 og 6. 

 

Oversikten over stillingskoder med hovedbenevnelse nedenfor er sortert etter kapittel i 
Hovedtariffavtalen og viser rapporteringsbenevnelser, avansementsstillinger, stillingsgruppe 
og merknader.  

Andre rapporteringsbenevnelser kan benyttes lokalt. 

 
Stillingskoder for ledere i kapittel 3 

 

Stillingskoder med hovedbenevnelse Rapporteringsbenevnelser Merknader 

9430 Øverste administrative leder  Rådmann 
Fylkesrådmann 

 

9440 Kommunalsjef Ass. rådmann 
Kommunalsjef 
Leder 

 Leder i kap. 3.4.1 

9450 Øverste administrative leder   

9451 Leder/Virksomhetsleder Leder 
Virksomhetsleder 

 Leder i kap. 3.4.2 

9454 Leder Avdelingsleder 
Leder 

Leder i kap. 3.4.3 

9951 Rektor/Virksomhets-leder Rektor 
Virksomhetsleder 

Skoleleder i kap. 3.4.2 

9954 Assisterende rektor/ 
Avdelingsleder/ 
Undervisningsinspektør/Fagleder 

Assisterende rektor 
Avdelingsleder 
Undervisningsinspektør  
Fagleder 

Skoleleder i kap. 3.4.3 
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Stillingskoder i kapittel 4  

Opplistingen er ikke til hinder for at også øvrige rapporteringsbenevnelser tilknyttes romertall 
I som avansementsstilling. 

Stillingskoder med 
hovedbenevnelse 

Rapporterings-
benevnelser 
Avansements-
stillinger 

Fra 01.05.2016-31.07.2017 
Stillingsgruppe. Merknader 

Fra 01.08.2017-30.04.2018 
Stillingsgruppe. Merknader 

7962 Adjunkt  Adjunkt I   Gruppe 2 
Adjunkt og Stilling med krav om 
4-årig U/H-utdanning (min. 240 
st.poeng) 
Merknad:  
For tilsatte i undervisnings-
stilling med godkjent faglig og 
pedagogisk utdanning 

7963 Adjunkt (med 
tilleggsutdanning)  

Adjunkt I (med 
tilleggsutdanning)  

  Gruppe 2 
Adjunkt med tilleggsutdanning 
og Stilling med krav om 5-årig 
U/H-utdanning (min. 300 
st.poeng) 
Merknad:  
For tilsatte i undervisnings-
stilling med godkjent faglig og 
pedagogisk utdanning  

7352 Ambulansesjåfør Ambulansesjåfør I Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

Gruppe 1 
Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

6014 Arbeider Arbeider I  
Badebetjent  
Feier 

Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

Gruppe 1 
Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

6671 Arbeidsterapeut Arbeidsterapeut I  
Aktivitetsleder 

Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

Gruppe 1 
Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

6572 Assistent Assistent I  
Assistent 
(barnehage)  
Assistent 
(SFO/skole)  
Bud  
Kokke-
medarbeider  
Internatassistent 

Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

Gruppe 1 
Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

6709 Barnehagelærer Barnehagelærer I Stilling med krav om 
høgskoleutdanning 
Merknad:  
Brukes også for 
barnehagelærer uten godkjent 
utdanning (på dispensasjon) 

Gruppe 2 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) 
Merknad:  
Brukes også for barnehagelærer 
uten godkjent utdanning (på 
dispensasjon) 

7024 Barnepleier Barnepleier I Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

Gruppe 1 
Fagarbeiderstilling / tilsvarende 
fagarbeiderstilling 
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6508 Barnevern-
pedagog 

Barnevern-
pedagog I 

Stilling med krav om 
høgskoleutdanning 

Gruppe 2 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) 

7026 Bibliotekar Bibliotekar I Stilling med krav om 
høgskoleutdanning 

Gruppe 2 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) 

7237 Brannkonstabel Brannkonstabel I Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

Gruppe 1  
Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

7495 Distriktsmusiker Distriktsmusiker I Merknad:  
Stilling med krav om formell 
utdanning i musikk, dans, 
drama eller andre relevante 
kulturfag tilsvarende 3, 4, 5 
eller 6 år lønnes som hhv. 
lærer, adjunkt, adjunkt med 
tilleggsutdanning, lektor eller 
lektor med tilleggsutdanning. 

Merknad:  
Stilling med krav om formell 
utdanning i musikk, dans, drama 
eller andre relevante kulturfag 
tilsvarende 3, 4, 5 eller 6 år 
lønnes som hhv. lærer, adjunkt, 
adjunkt med tilleggsutdanning, 
lektor eller lektor med 
tilleggsutdanning. 

6517 Ergoterapeut Ergoterapeut I  
Ledende 
ergoterapeut 

Stilling med krav om 
høgskoleutdanning 

Gruppe 2 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) 

7517 Fagarbeider Håndverksmester  
Fagarbeider I 
Aktivitør 
Barne- og 
ungdomsarbeider 
Frisør 
Elektriker 
Kontorfag-arbeider 
Kokk 
Omsorgsarbeider 

Fagarbeiderstilling / 
tilsvarende fagarbeiderstilling 

Gruppe 1 
Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

6986 Fagarbeider (med 
særaldersgrense) 

Fagarbeider I (med 
særaldersgrense) 
Feier 
Renholdsoperatør 

Fagarbeiderstilling / 
tilsvarende fagarbeiderstilling 

Gruppe 1 
Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

7716 Fagarbeider med 
spesialutdanning 

Spesial-fagarbeider Fagarbeiderstilling / 
tilsvarende fagarbeiderstilling 

Gruppe 1 
Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

7718 Fagarbeider med 
fagskoleutdanning 
(ny kode fra 
01.08.2017) 

  Gruppe 1 
Stilling med krav om fagbrev og 
1-årig fagskoleutdanning (min. 
60 fagskolepoeng) 

7719 Fagarbeider med 
fagskole-
utdanning (med 
særaldersgrense) 
(ny kode fra 
01.08.2017) 

Hjelpepleier med 
fagskoleutd. 
Helsefagarbeider 
med fagskoleutd. 
Brannkonstabel 
med fagskoleutd. 

 Gruppe 1 
Stilling med krav om fagbrev og 
1-årig fagskoleutdanning (min. 
60 fagskolepoeng) 
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6910 Fotterapeut Fotterapeut I Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

Gruppe 1 
Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

7066 Fysioterapeut Fysioterapeut I Stilling med krav om 
høgskoleutdanning 

Gruppe 2 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) 

7520 Førstesekretær Førstesekretær I Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

Gruppe 1 
Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

7199 Helsesekretær Helsesekretær I Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

Gruppe 1 
Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

6185 Helsesøster Helsesøster I Stilling med krav om 
høgskoleutdanning med 
ytterligere spesialutdanning 

Gruppe 2 
Lærer og Stilling med krav om 
4-årig U/H-utdanning (min. 240 
st.poeng) 

7076 Hjelpepleier Hjelpepleier I 
Miljøarbeider 
Helsefagarbeider 

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

Gruppe 1 
Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

6190 Hjemmehjelp Hjemmehjelp I 
Husmorvikar 

Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

Gruppe 1 
Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

7592 Klinisk barnevern-
pedagog 

Klinisk barnevern-
pedagog I 

Stilling med krav om 
høgskoleutdanning med 
ytterligere spesialutdanning 

Gruppe 2 
Adjunkt og Stilling med krav om 
4-årig U/H-utdanning (min. 240 
st.poeng) eller tilsvarende 

7619 Klinisk sosionom Klinisk sosionom I Stilling med krav om 
høgskoleutdanning med 
ytterligere spesialutdanning 

Gruppe 2 
Adjunkt og Stilling med krav om 
4-årig U/H-utdanning (min. 240 
st.poeng) eller tilsvarende 

7714 Klinisk spesialist i 
sykepleie 

Klinisk spesialist i 
sykepleie I 

Stilling med krav om 
høgskoleutdanning med 
ytterligere spesialutdanning 

Gruppe 2 
Adjunkt og Stilling med krav om 
4-årig U/H-utdanning (min. 240 
st.poeng) eller tilsvarende 

7713 Klinisk vernepleier Klinisk vernepleier 
I 

Stilling med krav om 
høgskoleutdanning med 
ytterligere spesialutdanning 

Gruppe 2 
Adjunkt og Stilling med krav om 
4-årig U/H-utdanning (min. 240 
st.poeng) eller tilsvarende 

6559 Konsulent Konsulent I 
Førstekonsulent 

Fagarbeiderstilling / 
tilsvarende fagarbeiderstilling  
Merknad:  
Konsulent i stilling med krav 
om høgskoleutdanning: Stilling 
med krav om 
høgskoleutdanning 

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling  
Merknad:  
Konsulent i stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning: Lærer og 
Stilling med krav om 3-årig 
U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) 

7196 Kontor-
medarbeider 

Kontor-
medarbeider I 
Fullmektig 

Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

Gruppe 1 
Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 
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6221 Kontrollør/ 
inspektør 

Kontrollør/ 
inspektør I 
Branninspektør 

Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

Gruppe 1 
Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

7715 Kostøkonom Kostøkonom I Stilling med krav om 
høgskoleutdanning 

Gruppe 2 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) 

7965 Lektor  Lektor I   Gruppe 2 
Lektor og Stilling med krav om 
mastergrad 
Merknad:  
For tilsatte i undervisnings-
stilling med godkjent faglig og 
pedagogisk utdanning og 
godkjent mastergrad/ 
hovedfagseksamen/videre-
utdanning på hovedfags-/ 
mastergradsnivå tilsvarende 
minst 300 studiepoeng. 

7966 Lektor (med 
tilleggsutdanning)  

Lektor I (med 
tilleggsutdanning)  

 Gruppe 2 
Lektor med tilleggsutdanning 
Merknad:  
For tilsatte i undervisnings-
stilling med godkjent faglig og 
pedagogisk utdanning og 
godkjent mastergrad/ 
hovedfagseksamen tilsvarende 
minst 360 studiepoeng. 

7960 Lærer (uten 
godkjent 
utdanning)  

Lærer I (uten 
godkjent 
utdanning)  

 Fagarbeiderstilling/ 
tilsvarende fagarbeiderstilling  
Merknad:  
Tilsatte i undervisningsstilling 
uten pedagogisk utdanning, 
men som fyller de faglige 
kravene til utdanning og har 
fag som er med i læreplanen i 
vedkommende skoleslag, ved 
midlertidig eller fast stilling på 
vilkår eller vikartjeneste, 
innplasseres i stillingskode 7960 
og får minstelønn som om 
vedkommende hadde fullført 
utdanningen i sin helhet. Andre 
uten godkjent utdanning som 
tilsettes i undervisningsstilling, 
innplasseres i stillingskode 7960 
og avlønnes minimum som 
fagarbeider. 
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7961 Lærer  Lærer I   Gruppe 2 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) Merknad:  
For tilsatte i undervisnings-
stilling med godkjent faglig og 
pedagogisk utdanning. 

6293 Maskinist Maskinist I Merknad:  
Maskinister med 
høgskoleutdanning eller 
tilsvarende innplasseres i 
stillingskode 6293 Maskinist 
med minstelønn for «Stilling 
med krav om 
høgskoleutdanning» 

Merknad:  
Maskinister med 3-årig U/H-
utdanning eller tilsvarende 
innplasseres i stillingskode 6293 
Maskinist med minstelønn for 
«Stilling med krav om 3-årig 
U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng)». 

6675 Miljøterapeut Miljøterapeut I Stilling med krav om 
høgskoleutdanning 

Gruppe 2 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) 

6684 Miljøveileder/       -
konsulent 

Miljøveileder/       -
konsulent 

Fagarbeiderstilling / 
tilsvarende fagarbeiderstilling 
Merknad:  
Miljøveileder i stilling med krav 
om høgskoleutdanning: Stilling 
med krav om 
høgskoleutdanning 

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 
Merknad:  
Miljøveileder i stilling med krav 
om 3-årig U/H-utdanning: 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) 

6816 Musikk- og kultur-
medarbeider 

Musikk- og kultur-
medarbeider I 
Instruktør 
Musiker 

Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

Gruppe 1 
Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

6814 Musikk- og 
kulturskolelærer  

Musikk- og 
kulturskolelærer I 
Musikkterapeut 

Merknad:  
Stilling med krav om formell 
utdanning i musikk, dans, 
drama eller andre relevante 
kulturfag tilsvarende 3, 4, 5 
eller 6 år lønnes som hhv. 
lærer, adjunkt, adjunkt med 
tilleggsutdanning, lektor eller 
lektor med tilleggsutdanning 

Merknad:  
Stilling med krav om formell 
utdanning i musikk, dans, drama 
eller andre relevante kulturfag 
tilsvarende 3, 4, 5 eller 6 år 
lønnes som hhv. lærer, adjunkt, 
adjunkt med tilleggsutdanning, 
lektor eller lektor med 
tilleggsutdanning 

7637 Pedagogisk leder Pedagogisk leder I Stilling med krav om 
høgskoleutdanning  
Merknad: 
Pedagogisk leder skal lokalt 
avlønnes høyere enn utregnet 
laveste årslønn for 
stillingskode 6709 
Barnehagelærer 

Gruppe 2 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng)  
Merknad: 
Pedagogisk leder skal lokalt 
avlønnes høyere enn utregnet 
laveste årslønn for stillingskode 
6709 Barnehagelærer 
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7249 Pedagogisk-
psykologisk 
rådgiver 

Pedagogisk-
psykologisk 
rådgiver I 

 Gruppe 2 

6583 Pleiemedarbeider Pleiemedarbeider I Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

Gruppe 1 
Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

7210 Renholder Renholder I Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

Gruppe 1 
Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

7531 Saksbehandler Saksbehandler I Merknad:  
Saksbehandler i stilling med 
krav om høgskoleutdanning: 
Stilling med krav om 
høgskoleutdanning 

Merknad:  
Saksbehandler i stilling med 
krav om 3-årig U/H-utdanning: 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) 

6863 Sekretær Sekretær I Fagarbeiderstilling / 
tilsvarende fagarbeiderstilling 

Gruppe 1 
Fagarbeiderstilling / tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

6912 Service-
medarbeider 

Service-
medarbeider I 
Betjent 
Driftsoperatør 
Kasserer/ 
billettselger 
Kinomaskinist 
Klubbarbeider 
Spesialarbeider 
Tolk 
Trafikkbetjent 
Vakt 

Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

Gruppe 1 
Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

6883 Sjåfør Sjåfør I 
Rutebilsjåfør 

Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

Gruppe 1 
Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

7168 Sosialkurator Sosialkurator I 
Sosialkonsulent 

Stilling med krav om 
høgskoleutdanning 

Gruppe 2 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) 

7534 Sosionom Sosionom I Stilling med krav om 
høgskoleutdanning 

Gruppe 2 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) 

7617 Spesial-
fysioterapeut 

Spesial-
fysioterapeut I 

Stilling med krav om 
høgskoleutdanning med 
ytterligere spesialutdanning 

Gruppe 2 
Adjunkt og Stilling med krav om 
4-årig U/H-utdanning (min. 240 
st.poeng) 

7681 Spesial-
hjelpepleier 

Spesialhjelpepleier 
I 

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

Gruppe 1  
Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

7522 Spesialpedagog Spesialpedagog I 
Logoped 

Stilling med krav om 
høgskoleutdanning med 
ytterligere spesialutdanning 

Gruppe 2 
Adjunkt og Stilling med krav om 
4-årig U/H-utdanning (min. 240 
st.poeng) 
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7523 Spesialsykepleier Spesialsykepleier I 
Fagutviklings-
sykepleier 
Geriatrisk 
sykepleier 
Onkologisk 
sykepleier 
Psykiatrisk 
sykepleier 
Klinisk spesialist i 
spesialsykepleie 

Stilling med krav om 
høgskoleutdanning med 
ytterligere spesialutdanning 

Gruppe 2 
Adjunkt og Stilling med krav om 
4-årig U/H-utdanning (min. 240 
st.poeng) 

7712 Stillinger med krav 
om mastergrad 

Logoped med 
mastergrad 
Musikkterapeut 
med mastergrad 

 Gruppe 2 
Lektor og Stilling med krav om 
mastergrad (min. 300 st.poeng) 

7174 Sykepleier Sykepleier I 
Bedriftssykepleier 
Fagutviklings-
sykepleier 
Hjemme-sykepleier 
Hygiene-sykepleier 

Stilling med krav om 
høgskoleutdanning 

Gruppe 2 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) 

7100 Tannhelse-
sekretær 

Tannhelse-
sekretær I 

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

Gruppe 1 
Fagarbeiderstilling/ tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

7175 Tannpleier Tannpleier I Stilling med krav om 
høgskoleutdanning 

Gruppe 2 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) 

7177 Tekniker Tekniker I 
Driftsleder 
Driftstekniker 

Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

Gruppe 1 
Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

7710 Tverrfaglig 
spesialutdanning 
med høgskole 

Spesialbarnevern-
pedagog 
Spesial-
ergoterapeut 
Spesialsosionom 
Spesial-vernepleier 

Stilling med krav om 
høgskoleutdanning med 
ytterligere spesialutdanning 

Gruppe 2 
Adjunkt og Stilling med krav om 
4-årig U/H-utdanning (min. 240 
st.poeng) 

6541 Vaktmester Vaktmester I Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

Gruppe 1 
Stilling uten særskilt krav til 
utdanning 

6455 Vernepleier Vernepleier I Stilling med krav om 
høgskoleutdanning 

Gruppe 2 
Lærer og Stilling med krav om 
3-årig U/H-utdanning (min. 180 
st.poeng) 
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Stillingskoder for arbeidsleder/formann, leder og fagleder i kapittel 4 B 

Plasseringen av rapporteringsbenevnelse for ledere i denne oversikten er ikke til hinder for 
andre forbindelser mellom rapporteringsbenevnelse og stillingskode for ledere, når dette ut 
fra lokal organisering er mer hensiktsmessig. 

Stillingskoder med 
hovedbenevnelse 

Rapporteringsbenevnelser Merknader 

7003 Arbeidsleder/formann Arbeidsleder 
Bademester/-bestyrer 
Brannformann 
Brannmester 
Daglig leder SFO 
Feierformann 
Formann (med særaldersgrense) 
Husøkonom 
Kantinebestyrer 
Klubbleder 
Oppsynsmann 
Overbrann-/brannmester 
Overbrannmester med utrykningsplikt 
Teknisk leder 
Underbrannmester 
 

 

7451 Ledere Assisterende styrer  
Avdelingsleder  
Avdelingsleder (med særaldersgrense)  
Avdelingssykepleier  
Daglig leder SFO  
Driftsleder  
Fagleder  
Kjøkkensjef  
Klubbleder  
Kommuneergoterapeut  
Kommunefysioterapeut  
Kontorleder  
Ledende helsesøster  
Leder 
Oversykepleier  
Prosjektleder  
Rektor musikk- og kulturskole 
Seksjonsleder  
Sjefergoterapeut  
Sjeffysioterapeut  
Sjefsykepleier  
Soneleder 
Sosialleder 
Styrer 

 

7453 Fagleder  Som for 7451 etter lokal vurdering  

7951 Rektor/Leder Assisterende rektor 
Rektor 

 

7954 Assisterende rektor/ 
Avdelingsleder/ 
Undervisnings-inspektør/ 
Fagleder 

Assisterende rektor 
Avdelingsleder 
Inspektør 
Fagleder 
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Lærlinger, utdanningsstillinger o.l. 

Stillingskoder med 
hovedbenevnelse 

Rapporteringsbenevnelser Merknader 

7666 Lærling  Merknad:  
Avlønning iht. HTA kap. 6. 

7711 Utdanningsstillinger m.m. Fysioterapeut i turnusåret  
Unge arbeidstakere 

Merknad:  
Fysioterapeut i turnusåret 
avlønnes med minimum 90 
prosent av minstelønn for 
stilling med krav om 
høgskoleutdanning (0 års 
lønnsansiennitet). 
Arbeidstakere yngre enn 16 år 
avlønnes med 80 % av 
minstelønn for stilling uten krav 
til utdanning. 
Arbeidstakere fra 16 år til 18 år 
avlønnes med 90 % av 
minstelønn for stilling uten krav 
til utdanning. 

 

Stillingskoder i kapittel 5 

Stillingskoder med 
hovedbenevnelse 

Rapporteringsbenevnelser Merknader 

8001 Advokat    

8535 Arkitekt    

8112 Spesialbibliotekar    

8084 Ingeniør    

8209 Jordmor    

8103 Konservator    

8527 Lege    

8392 Prest    

8470 Psykolog    

8564 Radiograf    

8530 Rådgiver  Pedagogisk-psykologisk rådgiver Merknad:  
Etter 01.05.2008 forutsettes 
som hovedregel at arbeidstaker 
har høyere akademisk 
utdanning eller utdanning 
tilsvarende plassering i en av de 
øvrige stillingskodene i kap. 5. 
Unntak fra hovedregelen skal 
begrunnes skriftlig. 

8301 Tannlege  

  

8533 Veterinær  
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Utdanningsstillinger 

Stillingskoder med 
hovedbenevnelse 

Rapporteringsbenevnelser Merknader 

8711 

Utdanningsstillinger m.m. 

  

 

Stillingskoder for ledere 

Stillingskoder med 
hovedbenevnelse 

Rapporteringsbenevnelser Merknader 

8451 Leder  Merknad:  
Etter 01.05.2008 forutsettes 
som hovedregel at arbeidstaker 
har høyere akademisk 
utdanning eller utdanning 
tilsvarende plassering i en av de 
øvrige stillingskodene i kap. 5. 
Unntak fra hovedregelen skal 
begrunnes skriftlig. 

  



 

42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 6 til HTA – Undervisningspersonalets lønnsfastsettelse og 
innplassering i stillingskode 

 

KS´ forslag til endringer fremkommer i fet kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er 
merket med understrek og er ikke en del av den endelige tariff-teksten.  
 
Øvrige bestemmelser videreføres uendret. 

 

Merknader 

Faglærere i yrkesfaglige utdanningsprogram studieretninger 

Tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig 
utdanning i videregående opplæring, 2 års yrkesteoretisk utdanning ut over videregående 
skoles nivå og 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring og pedagogisk 
kompetanse (PPU) med avlagt eksamen før 01.08.1999, innplasseres i stillingskode 7961 
Lærer. Er pedagogisk kompetanse (PPU) tatt etter 01.08.1999, innplasseres i stillingskode 
7962 Adjunkt. Tilsvarende gjelder for tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent 
fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, 4 års 
yrkespraksis etter fullført videregående opplæring og fullført 3-årig 
yrkesfaglærerutdanning. 

I tillegg til universitets- og høgskoleutdanning skal videreutdanning for faglærere i yrkesfaglige 
studieretninger tatt utenom universitets- og høgskolesystemet (f. eks. ett fagbrev i tillegg til 
det som gir tilsettingskompetanse) godkjennes som videreutdanning og gi grunnlag for 
innplassering i ny stillingskode. Ett ekstra fagbrev vurderes lik 60 studiepoeng. 

Kompetansen faglærere i yrkesfaglige utdanningsprogram tilegner seg gjennom 
videreutdanning utenom universitets- og høyskoleutdanning er en viktig del av 
fylkeskommunenes kompetansebeholdning. Forhandlinger om endret lønn som følge av 
relevant videreutdanning føres av lokale parter i henhold til forhandlingsbestemmelsene i 
HTA kap. 4. 
 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 16/1321    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV TROND HARALD IVERSEN 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ut fra kommunelovens § 15. pkt. 2 som sier: Kommunestyret og fylkestinget kan etter 

søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten 

uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet,  

Innvilges Trond Harald Iversen fritak fra alle politiske verv i inneværende periode. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Trond Harald Iversen. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Rep. Trond Harald Iversen søker om fritak fra sine politiske verv i Frøya kommune fra nå ogg 

ut valgperioden.  

Årsak til søknaden er at Iversen har utvidet sin virksomhet og dette vil bety betydelig utvidet 

drift enn det han har i dag.  Iversen mener da at han ikke vil få nok tid til å ta seg av sine 

politiske verv. 

 

Iversen sitter som fast medlem i kommunestyret. 

3. vara for V i formannskpet. 

1. vara for V i hovedutvalg for forvaltning. 

3 vara i Administrasjonsutvalget. 

Personlig vara for Alf Magne Skarsvåg i overskasttetakstnemnda. 

 

Vurdering: 

 

Dersom Trond Harald Iversen får innvilget fritak vil: 

 

 Tove Merete Vedal tre inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden. 

 



 

 

 

Flg. nyvalg må forestas dersom fritaket innvilges: 

 

Valg på 3. varamedlem i formannskapet fra Venstre ut perioden. 

Valg på 1. varamedlem i hovedutvalg for forvaltning fra Venstre ut perioden. 

Valg på 3. varamedlem i administrasjonsutvalget fra Venstre ut perioden. 

Valg av ny personlig vara for Alf Magne Skarsvåg i overskattetakstnemnda. 

 

Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg.  

«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.» 

Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.» 

 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: PLAN 1620201508  

Arkivsaksnr.: 16/6    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA – 2.gangs høring og 

offentlig ettersyn 

 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag 

til kommunedelplan Sistranda med planbeskrivelse med bestemmelser og tilhørende 

plankart, datert 13.05.16, legges ut på 2.gangs høring og offentlig ettersyn.  

 

 

Vedlegg: 

 

Planbeskrivelse med bestemmelser, datert 13.05.16 

Plankart 2.gangs høring 

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Samlet merknadsbehandling 

Registrerte innspill/merknader/vilkår for egengodkjenning 

Innspill i tråd med gjeldende kommunedelplan 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn:  

Planstrategi for Frøya kommune, vedtatt i 2012, peker på at kommunedelplan for Sistranda 

bør revideres i 2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med 

revidering av kommunedelplan for Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 

25.06.09.  

 

Rådmannen har opprettet en arbeidsgruppe som har fulgt planarbeidet tett. Gruppa har bestått 

av:  

 Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag) 

 Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/Andreas Kvingedal) 

 Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/Silje Meslo Lien/Stian Aspaas Haugen) 

 Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski) 

 Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

 Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 



 Næringsrådgiver (Hjørdis Årvik Smalø) 

 Bolig- og tilflyttingskoordinator (Mattis Aune) 

 

Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-

06-27 nr. 71.) Den rettskraftige delen av planen består av plankart med tilhørende 

bestemmelser. Den juridiske virkningen fremgår av PBL § 11-6. Virkningen er at det ikke er 

tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som er i strid med plankart med 

bestemmelser: 

 Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål. 

 Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, 

hva som må være oppfylt før en plan- eller byggesak kan avgjøres og under hvilke 

rammer utbygging og videre planlegging kan skje.  

 

Bestemmelsene inngår i samme dokument som planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper 

planens juridiske virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har 

den en kort beskrivelse av endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009.  

 

Ny kommunedelplan skal erstatte kommunedelplan fra 2009. Sistranda har vært, og er i rask 

utvikling, og det er knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de 

ulike interessene komme fram og belyses, avveininger skal foretas for å komme fram til gode 

og helhetlige beslutninger om arealbruken. Det er utarbeidet konsekvensutredning (KU) og 

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunnlag for å vurdere endringer i planen. KU og 

ROS følger planen i ett samla dokument.  

 

Formål med prosessen:  

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.15, som er å finne 

på kommunens hjemmeside. Her presiseres at ulike folkehelsetiltak har vært viktige tema ved 

siden av å løse utbyggingsbehov som bl.a. småbåthavner, varierte boligtilbud og varierte 

næringsområder.  

 

Prosess:  

Det har vært gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding 

av planprogram og høringsutkast, jamfør PBL § 5-1. I tillegg til folkemøte og åpne 

kontorkvelder, er det avholdt åpent møte for næringslivet og egne møter med særlige 

interessenter. Rådmannen har også lagt frem planarbeidet i regionalt planforum.Oppstart av 

planarbeidet og 1.gangs høring har vært annonsert i lokale medier, samt på kommunens 

hjemmeside. For utdypende opplysninger, se vedtatt planprogram.  

 

Barn og unges rett til medvirkning er særskilt påpekt i PBL § 5-1. I prosessen er det brukt 

verktøyet Barnetråkk for å sikre dette. Barnetråkk er et digitalt verktøy som gir oppdatert 

lokalkunnskap om barn og unges arealbruk. Registreringene blir til et temakart som passer inn 

i det øvrige plangrunnlaget til kommunen. Å ta i bruk kartgrunnlaget med barn og unges 

preferanser i nærmiljøet gir grunnlag for gode politiske beslutninger og bedre planlegging, 

samt at det dekker sentrale dokumentasjonskrav. Tjenesten registrerer: elevens skolevei, 

steder de liker, aktiviteter og beskrivelser av steder og hva som bør endres: problemer, farer 

eller aktiviteter.  

 

Innspillene kommet i prosessen er vurdert av rådmannens arbeidsgruppe. Vurderingene er 

utdypet i komsekvensutredningen (se vedlegg). Innspillene som rådmannen har tilrådd er 



innarbeidet i planbeskrivelse med bestemmelser og plankart. Det har i tillegg kommet innspill 

som vurderes å være i tråd med gjeldende kommunedelplan. Disse er ikke inkludert i 

konsekvensutredningen, men ligger vedlagt i egen tabell.  

 

Politisk behandling: 

Denne saken ble første gang fremmet i formannskapet, sak 179/15, 08.12.15. Det ble da fattet 

følgende vedtak:  

 Det jobbes videre med kommunedelplana ut fra følgende innspill:  

Det sees på om det er mulig å plassere helsehuset og omsorgsboliger enda nærmere 

sentrumsfunksjonene.  

 

Det er ønskelig at enda flere muligheter for sjønær bebyggelse vurderes, jfr mellom 

Siholmen og Fredagsvika.  

 

Videregående skoles behov for sjøanlegg taes høyde for.  

 

Arealet som den gamle videregående skole i dag ligger på må sees nærmere på. Her 

kan det være aktuelt å dele arealet mellom behovet for en mulig fremtidig utbygging 

av Sistranda skole opp imot behovet for boliger.  

 

Plassering av renseanlegget 

 

Byggegrense mot sjøen, den vil måtte være differensiert. 

 

Gangveien mellom Beinskardet og kommunesenteret må være sammenhengende 

 

Enstemmig. 

 

Saken var deretter oppe i kommunestyret, sak 165/15, 10.12.15. Her ble følgende vedtak 

fattet:  

Saken trekkes da den er send tilbake til plangruppen for videre utredning. 

 

Enstemmig. 

 

Rådmannen innhentet etter disse vedtakene opplysninger og arbeidet videre med innspillene. 

Disse ble vurdert og innarbeidet i saksdokumentene.  

 

Formannskapet, sak 2/16, dato 19.01.16, og kommunestyret, sak 3/16, dato 28.01.16, gjorde 

følgende vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til 

kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Høringsutkastet av planbeskrivelse med bestemmelser og plankart lå deretter ute til høring og 

offentlig ettersyn i perioden 02.02.16-18.03.16. 

 

Rådmann har etter dette gjennomgått alle innspill, merknader og vilkår for egengodkjenning. 

Rådmannens tilrådninger er samlet i vedlagt merknadsbehandling.  

 



Det er utarbeidet konsekvensutredning for alle nye innspill kommet i høringsperioden. Disse 

er inkludert i samlet konsekvensutredning. De innspillene rådmannen har tilrådd etter 1.gangs 

høring, er innarbeidet i planbeskrivelse med bestemmelser og plankart, datert 13.05.16. I 

tillegg er de endringer som er gjort etter 1.gangs høring uthevet i teksten under.  

 

Beskrivelse av 2.gangs høringsutkast 

Forholdet til eldre planer: 

Den nye kommunedelplanen bygger på kommunedelplan vedtatt i 2009. Denne ble utarbeidet 

etter Plan- og bygningsloven 1985. Konvertering til ny plan- og bygningslov (av 27.juni 2008) 

har medført mindre endringer av formål som er utgått ihht. ny lov. Her er det tatt 

utgangspunkt i hvordan områdene faktisk brukes i dag.  

 

I følge § 11-6 i PBL vil framtidig arealbruk fastsatt i kommuneplan være bindende for nye 

tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Der det eventuelt blir motstrid mellom 

kommuneplan og eldre reguleringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder. 

 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner: 

Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommunedelplanområdet. Dette 

gjelder for Ervika, Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhammarvik 

næringspark. Disse er gjengitt i planbeskrivelsen.  

Følgende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde, bortsett fra der det ikke er samsvar mellom 

kommunedelplan og reguleringsplan: 

 Reguleringsplan Ervika havn, godkjent 23.10.2008, skal fortsatt gjelde.  

 Reguleringsplaner for Siholmen vedtatt 05.11.2015 og for Sistranda boligtun vedtatt 

22.09.2010 skal fortsatt gjelde. 

 Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014, skal fortsatt gjelde. 

 Frøya kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, landdelen av planen skal 

fortsatt gjelde, søndre del av sjødelen foreslås endret. 

 Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde, unntatt for 

høydebestemmelser knyttet til områder avsatt til kombinert formål 

forretning/kontor (F1 til F5) og forretning/bolig/offentlig formål. 

 Herredshus, Helsesenter m.m. vedtatt 07.08.1982. Her gjelder kommuneplanen ved 

motstrid med eldre reguleringsplan. Det foreslås endringer med utvidelse av areal til 

idrettsanlegg og endret fordeling av boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau 

og en mindre endring av kjøreatkomst til fotballhallen. 

 Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012, skal fortsatt gjelde. 

 Rabben vest, vedtatt 01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

 Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

 Rabben boligfelt, sist endret/vedtatt 25.02.99, skal fortsatt gjelde. 

 Reguleringsplaner for Nordhammarvik Næringspark, sist endret/vedtatt 20.06.2013, 

skal fortsatt gjelde. 

 

Hovedinnhold i planen: 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

OT1: Beinskardet, avsettes for å dekke behov for fremtidig helsehus/omsorgsboliger på 

bakgrunn av prosjektet Morgendagens omsorg.  

OT4: Innersian, avsettes i tilknytning til Helhetlig idrettspark for å møte fremtidige 

behov for offentlig tjenesteyting; helse, skole og annen tjenesteyting.  



 

Boliger 

- Siholmen - Ervika:  

Boliger på strekningen Siholmen - Ervika er ment å dekke etterspørsel etter mer landlige 

boliger. I tillegg til nye områder, videreføres boligområder og områder for spredt 

boligbygging fra tidligere plan.    

 

B1 er nytt boligområde på 7 daa og ligger ca 1,6  km fra sentrum. Dette erstatter delvis 

område for spredt boligbygging fra kommunedelplan 2009.  

 

B11, B11b og B11c på 44 daa, ligger nedenfor fylkesvegen nord for Siholmen, ca 1,5  km fra 

sentrum. Området er tenkt som et tilbud med nær tilknytning til sjøen. Her kan man se for 

seg en differensiert utbygging av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Detaljer avklares i 

reguleringsplan. 

 

- Sentrumsnære boliger/Sistranda 

Det foreslås 7 nye boligområder på til sammen 80 daa i tilknytning til sentrum. Områdene 

ligger i en avstand på inntil 1,4 km fra skoleområdet i sentrum. Ubebygde områder i B3 egner 

seg til leilighetsbygg/lavblokk. De øvrige områdene til tettere småhusbebyggelse. 

 

B2 og B2b øvre del av Sivegen, 22 daa, med enkel forbindelse til skole/sentrum og 

fritidsaktiviteter. Dette er utvidelse av eksisterende boligområde.  

 

B3 a, b, c utgjør et sammenhengende område for hovedsaklig tett utbygging. Området er på 

19,7 daa hvorav 6,7 daa er bebygd. Dette gir 13 daa uutnytta boligareal i direkte tilknytning 

til sentrum.  B3 b er en omdisponering av gamle videregående skole.   

 

B4 er en tilbakeføring til bolig (2,6 daa) i tilknytning til Grønnskagveien 32. Området ble i 

kommunedelplan 2009 vist til friområde. Området har ingen særskilt verdi som friområde.   

 

B5 er et område på 4,3 daa øst for Beinskaret. Dette ligger inntil eksisterende boliger og er en 

fortetting.  

 

B6 a, b, c utgjør et sammenhengende område på 27,5 daa på Sørrabben.  Dette er en utvidelse 

av eksisterende boligområde. 

 

B7 og B7b Sørrabben på 9 daa ligger i strandsonen like nedenfor fv. 714. Utbyggingen bør 

spesialtilpasses for å løse utfordringer knyttet til beliggenheten i strandsonen og støy. 

Allmennhetens interesser er ivaretatt ved å avsette en sone til LNFR område/Sistien. 

 

B17 er en boligeiendom på 1,6 daa tidligere satt av til offentlig eller privat tjenesteyting. 

Det er ikke noe som tilsier at dagens situasjon ikke kan stadfestes.  

 

Næring 

N1, Sjøtilknytta næring 

Området foreslås som en direkte utvidelse mot nord av Nordhammarvik næringspark. Her er 

det grunt og det ligger til rett for en utfylling. Det er viktig at utfyllingen avrundes mot nord 

slik at en får etablert en mest mulig naturlig kystlinje.  Det må utarbeides reguleringsplan for 

området. 



 

I forrige høringsforslag var det satt av et område for landbasert næring, N2. Dette er nå 

tatt ut av planen. 

 

Småbåthavn - farled 

Behovet for småbåthavn er stort, og antall plasser er anslått til 2-300 plasser i planperioden, 

dette er basert på et betydelig udekt behov. Ut fra konsekvensutredningen konkluderes det 

med at intensjonen fra kommunedelplan 2009 videreføres med tilbud både ved Siholmen og 

Rabbenkaia.  Dette medfører en utvidelse av småbåthavn ved Rabbenkaia ifht. gjeldende plan. 

Se forøvrig beskrivelse av Rabben under annet: KB1. 

 

I tillegg vises et havneområde i sjø/farled utenfor Midtsian/Frøya kultur- og 

kompetansesenter. Utgangspunktet er å vurdere havn med tosidig molo og kaiplass til Frøya 

videregående skole sin båt (fru Inger) og til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I tillegg 

skal det gis muligheter for etablering av gjestehavn for småbåter. Her må det utarbeides 

reguleringsplan som også ivaretar det nære landområde med bl.a. Sistien, jf. retningslinje 

tilknyttet bestemmelse 4.3. 

 

Naust 

I LNFR områdene nedenfor fylkesvegen mellom Nordhammervika og Siholmen vises en sone 

med åpning for spredt naustbebyggelse. Planbestemmelsene fastslår at eksisterende naust i 

LNFR området med åpning for spredt naustbebyggelse, skal inngå i planen, samt at det 

tillates bygd maks 4 nye naust på eiendommen19/9 og 19/20 (jf. innspill naust). Det er ikke 

forventet at denne utbyggingsmåten vil bidra til å privatisere strandsonen vesentlig.  Sistien 

går gjennom området, og vil bidra til å opprettholde tradisjonen der strandsonen og naustene 

er sosiale møteplasser. Det er også kommet innspill om naust i tilknytning til Folkeparken.  

Ivaretakelse av dette går fram av føringer for reguleringsplan, jf. kommunedelplanens 

bestemmelser. 

 

For området gitt benevnelsen Naust 2 ønskes en utbygging av sjøhus/naust i nærheten 

av området for småbåthavn på Siholmen. Dette vil være en samlokalisering i et 

maritimt miljø hvor det er naturlig å legge en slik utbygging. Her åpnes det for en 

tettere utbygging som sjøhusbebyggelse i rekke, eventuelt sjå.  

 

Sentrumsformål 

Planen viser to nye områder til sentrumsformål, S1 utvidelse/fylling i sjø ved Byggeriet på 

Rabben og på deler av Siholmen. Sentrumsformål er et "samleformål" og omfatter bebyggelse 

en vanligvis finner i et sentrum. Dette gjelder forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, 

herunder nødvendige grøntareal og trafikkareal til bebyggelsen. 

 

Annet  

KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 

Allmennyttig formål inngår ikke i PBL 2008, og området vises i forslag til ny plan til 

kombinert bygge- og anleggsformål KB1.  Dette omfatter også en fylling i sjø. Sjøsiden er 

vist til småbåthavn. Dette er en utvidelse av småbåthavn i kommunedelplan fra 2009, jf. 

omtale side 14 under småbåthavn og KU. Det er vedtatt reguleringsplan for området. 

 

Gangveg 



For å ivareta bedre trafikksikkerhet er det foreslått gangveg/fortau langs i Sørveien samt 

Mellomveien mellom Siveien og forbi Internatbakken. Dette ivaretar myke trafikanter på veg 

til sentrum, skole og til fritidsaktiviteter. 

 

I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 

Idrettsanlegget ved Golanskogen foreslås utvidet for å gi plass til fotballhall. Denne er 

planlagt delvis på nåværende utendørs fotballbane. Adkomst til fotballhallen forusettes å skje i 

tilknytning til eksisterende veg i område for tjenesteyting, ev. med en justering av denne.  

 

F1, Friområde  

Frøya folkepark skal være en opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske og 

kulturelle utvikling. Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter. Noen 

historiske bygg blir flyttet til området i tillegg til at typiske sjøhus blir satt opp. I det samme 

området er det etablert et miljø for sjøsport/kiting som innlemmes i folkepark-planene.  

 

Administrasjonsbygg for folkeparken tenkes etablert sør for Frøya kultur- og 

kompetansesenter, innenfor området avsatt til sentrumsformål. Sistien vil være et viktig del av 

folkeparken. God utforming av Sistien mellom F1 og Administrasjonsbygget vil være 

vesentlig, se bestemmelse 3.6. Det skal utarbeides reguleringsplan for folkeparken. 

 

Turveg 1/ utvidelse Sistien 

Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Siholmen til Rabbakaia, videreføres 

fram til Nordhammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og sykkelvegtilbud 

langs fylkesveg 714. Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er også knyttet til 

turveger innover Hauan. Stien binder også sammen ulike områder og aktiviteter som foregår i 

strandsona. Denne vil få en enkel opparbeiding, gruslagt i 2,-2,5 meters bredde.  

 

I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide rasteplass/utsiktspunkt ved endepunktet i 

sør, rett nord for avkjørsla til Nordhammervik næringspark.   

 

Planbestemmelser 

Følgende endringer i planbestemmelsene er foretatt etter 1.gangs høring: 

1.1  Når ikke annet er bestemt, gjelder kommunedelplanen for Sistranda foran tidligere 
vedtatte planer når plankart og bestemmelser ikke samsvarer med kommunedelplanen. 

 

1.2 For underformål til "Bebyggelse og anlegg" stilles det krav om reguleringsplan før oppføring 
av ny bebyggelse kan skje.  
For område F1 er det krav om reguleringsplan før opparbeidelse/utbygging til Folkepark kan 
skje. 

  For småbåthavn SH1 er det krav om reguleringsplan før utbygging kan skje. 
For område avsatt til farled er det krav om reguleringsplan før utbygging kan skje, jf 4.3 

 For området Naust 2 utarbeides felles reguleringsplan med B11, B11b og B11c. 

 

1.7 Ved regulering skal det oppgis minimum antall boliger innenfor planområdet, jfr. 
jordlova § 9. 

 

1.10 Det skal utføres nødvendige støyundersøkelser som legges til grunn for regulering av ny 
bebyggelse med sikte på avbøtende tiltak.  Klima- og miljødepartementets retningslinje 



for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), skal legges til grunn ved 
detaljplanlegging av arealbruken i støyutsatte områder. 

 

1.12 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 gesims-/rafthøyde ikke overstige 16 meter over gjennomsnittlig 
planert terreng. 

 

1.13  Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt mht. kulturminner, jfr.  lov om kulturminner 
av 1978,   § 8. Dersom det under arbeid påtreffes kulturminner iht. lov om kulturminner 
av 1978, skal arbeidet stanses og varsel sendes kulturvernmyndighetene umiddelbart. 

 

1.15 For alle tiltak og planer som berører områder i sjø eller vassdrag, skal det under 

forberedelsen av tiltaket eller planprosessen utarbeides konsekvensutredning for 

etablering og/eller drift av akvakulturtiltak, jfr. plan- og bygningsloven kap. 14. 

 

3.4  Ved oppføring av ny boligbebyggelse i B3 a, b og c, skal % BRA  være minimum 50 %. Det 
tillates 2- 3 etasjer. 

 Ved oppføring av boliger i B7 og B7b skal BYA (bebygd areal) være 30-50 % av tomtearealet. 
Det tillates maks én et. pluss sokkel. Det vises også til § 1.4. 

 Retningslinje for regulering av øvrige boligområder:  
Ved oppføring av ny boligbebyggelse på Sistranda forøvrig (fra Melkstaden til Siholmen) legges 
det i hovedsak til rette for tett småhusbebyggelse/lavblokk. 

  I området Siholmen til Ervika legges det til rette for differensiert utbygging. 
 

4.1 I LNFR-områder med åpning for spredt naust skal eksisterende naust inngå i planen. 
Det tillates oppført inntil 4 nye naust på eiendommene gnr./bnr. 19/9 og 19/20. Nye naust skal 
ikke hindre allmennhetens tilgang til strandsonen og det skal tas særlig hensyn til Sistien. Det 
skal være mulig for allmennheten å ferdes foran og mellom naustene. 

 Naust skal benyttes til oppbevaring av redskap, utstyr og båt.   

 Nye naust skal bygges i én etasje med saltak, takvinkel 32-37 grader.   

 Det er ikke tillatt med gjerder, levegg eller altan/utkraging.  

 Maks gesimshøyde er 200cm og maks grunnflate er 35 m2.  

For området Naust 2 åpnes det for utbygging av sjå/sjøbod, jf. bestemmelse 3.10 i 

kommuneplanens arealdel (2011).  

For området satt av til Naust 2 åpnes for tett utnyttelse av arealet. Området reguleres 
sammen med område B11, B11b og B11c. 

 

4.3 Eksisterende boligeiendommer i LNFR-områder inngår i kommunedelplanen. Det kan 

tillates oppført erstatningsbolig, tilbygg, påbygg eller underbygging i tilknytning til 

eksisterende bolig innenfor disse områdene. Det forutsettes at antall boenheter 

opprettholdes. 

 

For utdypende begrunnelser for tilrådninger henvises til planbeskrivelse med bestemmelser, 

konsekvensutredning og merknadsbehandling. 



 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av innspill til planarbeidet, innspill og merknader etter 1.gangs høring, 

konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse innstiller rådmannen til at Frøya 

kommunestyre vedtar å legge forslag til planbeskrivelse med bestemmelser og plankart, datert 

13.05.16, ut på 2.gangs høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Høringsforslag for kommunedelplan Sistranda er forankret i kommuneplanens samfunnsdel: 

 Levekår og folkehelse: 

 Utvikle gode areanaer for organisert og uorganisert aktivitet, både lokalt og 

sentralt i kommunen 

 Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud 

 Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og sentralt 

 Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg gjerne i samarbeid med andre 

 Arbeide for medvirkning fra alle grupper i befolkningen 

 Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de sunne valgene i hverdagen 

 

 Samfunn, næring og kultur: 

 Utvikle havbyen Sistranda som et sterkt kommunesentrum 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og 

fritidsbygging 

 Legge til rette for et mangfold av fritidaktiviteter, på og ved sjø, og i hauan 

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten 

 Frøya kommune vil jobbe for at offentlige bygg, private virksomheter, 

kollektivtransport og uteområder er universelt utformet 

 Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og 

sykkelveier 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Flere av tiltakene vil føre til investeringsutgifter for Frøya kommune. Dette gjelder blant 

annet: 

 Sistien 

 Rasteplass 

 Utvidelse av Nordhammarvik næringspark 

 Erverv av areal for offentlig tjenesteyting 

 Anlegg av fortau 
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INNLEDNING 

Planstrategi for Frøya kommune, vedtatt i 2012, peker på at kommunedelplan for Sistranda bør revide-
res i 2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med revidering av kommundel-
plan for Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 25.06.09. 
 

Rådmannen har opprettet en arbeidsgruppe som har fulgt planarbeidet tett. Gruppa har bestått av:  

 Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag)  

 Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/ Andreas Kvingedal)  

 Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/ Silje Meslo Lien/Stian Aspaas Haugen) 

 Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski)  

 Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

 Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 

 Næringsrådgiver (Hjørdis Årvik Smalø) 

 Bolig- og tilflyttingskoordinator (Mattis Aune) 
 
Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-06-27 nr. 71.)  
Den rettskraftige delen av planen består av plankart med tilhørende bestemmelser. Den juridiske virk-
ningen framgår av PBL § 11-6.  Virkningen er at det ikke er tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksite-
rende tiltak som er i strid med plankart med bestemmelser: 

 Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål.  

 Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, hva som 
må være oppfylt før en plan- eller byggesak kan avgjøres og under hvilke rammer utbygging og 
videre planlegging kan skje.  

 
Bestemmelsene inngår i samme dokument som planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper planens juri-
diske virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har den en kort beskrivelse 
av endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009. 
 
Ny kommunedelplan skal erstatte kommunedelplan fra 2009. Sistranda har vært og er i rask utvikling og 
det er knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de ulike interessene komme 
fram og belyses, avveininger skal foretas for å komme fram til gode og helhetlige beslutninger om areal-
bruken. Det er utarbeidet konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunn-
lag for å vurdere endringer i planen. KU og ROS følger planen i ett samla dokument. 
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PLANBESKRIVELSE 

1 Planprosessen 

Det er redegjort for opplegget for planarbeidet med deltakelse og medvirkning m.v. i planprogram fast-

satt av kommunestyret i sak 80/15 den 26.august 2015. I forbindelse med høring av planprogrammet 

kom det inn flere innspill til ny arealbruk. Disse er behandlet i Konsekvensutredningen (KU) og innspill 

som ønskes inntatt framgår av plankartet og planbeskrivelsen. Forøvrig bygger kommunedelplanen på 

behov som kommunen har registrert.   Det vises til Planprogrammet som finnes på kommunes hjemme-

side.  

 

Kommunestyret vedtok i sak 3/16 den 28. januar 2016 å sende planforslaget ut på høring og å legge det 

ut til offentlig ettersyn. Under første høringsrunde kom det inn merknader, varsel om innsigelser og nye 

innspill. Planen blir derfor lagt ut til 2.gangs høring i sin helhet.  

 

2 Formål med planarbeidet  

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.2015, som er å finne på 

kommunes hjemmeside. Her presiseres at ulike folkehelsetiltak har vært viktige tema ved siden av å løse 

utbyggingsbehov som bl.a. småbåthavner, varierte boligtilbud og varierte næringsområder. 

 



 

 

 

 

 

 

6 

 

3 Forholdet til eldre planer og behandling av innkomne innspill 

 
 

Kommunedelplan for Sistranda,  vedtatt i 2009 
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Utsnitt fra kommunedelplan Midtsian2009 

 

Den nye kommunedelplanen bygger på kommunedelplan vedtatt i 2009. Denne ble utarbeidet etter 

Plan- og bygningsloven 1985. Konvertering til ny plan- og bygningslov (av 27.juni 2008) har medført 

mindre endringer av formål som er utgått ihht. ny lov. Her er det tatt utgangspunkt i hvordan områdene 

faktisk brukes i dag.  

 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner  

Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommuneplanområdet. Dette gjelder for Er-

vika, Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhamarvik næringspark. Disse er gjengitt 

på de neste sidene. De er dessuten tilgjengelige i kommunens karttjeneste. 

 

I følge § 11-6 i PBL vil framtidig arealbruk fastsatt i kommuneplan være bindende for nye tiltak eller utvi-

delse av eksisterende tiltak. Der det eventuelt blir motstrid mellom kommuneplan og eldre regulerings-

planer, er det kommuneplanen som gjelder. 

 

I ny kommunedelplan er i hovedsak vedtatte eldre reguleringsplaner vist som hensynssone etter PBL 

 § 11-8f, Sone hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde. I den delen av sentrum som omfatter bl.a. id-

rettsanlegg, kommunehus og skoleanlegg, er det noen endringer/justeringer i arealbruken. Her gjelder 

derfor kommunedelplanen der det er motstrid med reguleringsplanvedtatt 07.08.1982.  
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Reguleringsplan Ervika havn, godkjent 23.10.2008, skal fortsatt gjelde.  
 

  
Reguleringsplaner for Siholmen vedtatt 05.11.2015 og for Sistranda boligtun vedtatt 22.09.2010 skal fortsatt gjelde. 

SIHOLMEN 

SISTRANDA 

BOLIGTUN 

ERVIKA HAVN 
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Reguleringsplaner for  
 Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014, skal fortsatt gjelde. 

 Frøya kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, landdelen av planen skal fortsatt gjelde, søndre del av 
sjødelen foreslås endret. 

 Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde, unntatt for høydebestemmelser knyttet til 
områder avsatt til kombinert formål forretning/kontor (F1 til F5) og forretning/bolig/offentlig formål. 

 Herredshus, Helsesenter m.m. vedtatt 07.08.1982. Her gjelder kommuneplanen ved motstrid med eldre 

reguleringsplan. Det foreslås endringer med utvidelse av areal til idrettsanlegg og endret fordeling av 

boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau og en mindre endring av kjøreatkomst til fotballhallen. 

BLÅTT KOMPETANSESEN-

TER 

SISTRANDA SENTRUM 

FRØYA KULTUR- OG  

KOMPETANSESEN-

TER 

HERREDSHUS, 

HELSESENTER m.m. 
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Reguleringsplan for  

 Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012 , skal fortsatt gjelde. 

 Rabben vest, vedtatt  01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

 Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

 Rabben boligfelt, sist endret/vedtatt 25.02.99,skal fortsatt gjelde. 
 

 

BEINSKARDET BOLIG-

FELT 

RABBEN 

VEST 

RABBENFELTET 

RABBEN BO-

LIGFELT 
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Reguleringsplaner for Nordhammarvik Næringspark, sist endret/vedtatt 20.06.2013, skal fortsatt gjelde. 

  

NORDHAMMARVIK  

NÆRINGSPARK 
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4 Hovedinnhold i planen 

Offentlig eller privat tjenesteyting 
Det er vurdert tre områder til framtidig helsehus/boliger til pleietrengende: Grønnskaget øst for fylkes-

vegen, Beinskardet og Gulosmyran.  

 

Beinskardet vurderes å være beste alternativ da det ligger nært sentrum på Midtsian og området er stort 

nok til å samle pleie- og omsorgstjenesten på ett sted. Her kan det legges til rette for å benytte ressur-

sene bedre, dette gjelder både ansatte og utstyr. Den sentrale beliggenheten gjør at pasienter og bebo-

ere lettere kan benytte seg av tilbud i sentrum og det er enklere for pårørende å komme på ”snarvisitt” i 

forbindelse med andre gjøremål i. Beinskardet er dessuten nært dagens base for helsetjenester. Arealet 

er stort nok til å dekke behovet ut over kommuneplanperioden (10-12 år). Dette er viktig for å kunne 

sikre en effektiv, samlet tjeneste også på lang sikt. Utbyggingen oppfattes som naturlig fortetting av et 

allerede utbygd område.  

 

På bakgrunn av den store veksten Frøya kommune opplever, ønskes det også satt av arealer i tilknytning 

til Helhetlig idrettspark for å kunne møte behov innenfor annen av kommunens tjenesteyting; helse, 

skole og annen tjenesteyting. Dette lokaliseres også i nærheten av sentrum. Dette området ligger nord 

for fotballhallen som er under bygging.  

 
Områder som i kommunedelplanen fra 2009 var disponert til allmennyttig formål er nå vist som eksiste-

rende områder for offentlig eller privat tjenesteyting. Dette gjelder utbygde barnehager på nedsida av 

fylkesvegen på Grønnskaget, samt på Nordrabben. I tillegg er områder som tidligere var vist til offentlig 

formål på Midtsian nå vist til offentlig eller privat tjenesteyting, med unntak av noen mindre områder 

som er tilbakeført/omdisponert til boliger (B3 og B17). 

 
 
Boliger 
Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra 4634 per 

01.01.2015 til 5500 i 2040.  Dette har sammenheng med stor vekst innenfor næringslivet. Det er viktig å 

legge til rette for stabilitet både med tanke på det sosiale miljøet og for næringslivet som har behov for 

stabil arbeidskraft. Attraktivt og variert boligtilbud og et attraktivt sentrum med varierte tilbud, vil bidra 

positivt til dette.  

 
Erfaringer viser at de fleste ønsker å bo på Sistranda der det er et stort tilbud av offentlige og private tje-

nester samt svært gode fritids- og aktivitetstilbud. 

 

 ÅR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Folkemengde 
Frøya kommune 4144 4215 4314 4326 4369 4506 4547 
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Antall byggetillatelser på 
boliger/leiligheter  24 29 21 12 35 61 45 

 Tabell: sammenheng befolkningsutvikling og boligbygging på Frøya i perioden 2008 – 2014  

 

Utviklingen i boligbygging og befolkningstall henger sammen.  Tallene over gjelder hele kommunen. 

Med bakgrunn i erfaringer er det anslått at ca halvparten av boligbyggingen skjer på Sistranda.  Her er 

det et stort tilbud av offentlige og private tjenester samt svært gode fritids- og aktivitetstilbud. Med ut-

gangspunkt i gjennomsnittet av boligbygging de tre siste år, gir dette et boligbyggetall på 47 boliger/lei-

ligheter per år i hele kommunen. Framskrevet boligbyggeprognose for Sistranda gir ut fra dette et tilret-

teleggingsbehov for ca 25 boliger/leiligheter i året, dvs. 300 boliger i 12-årsperioden.  

 

Det er behov for flere og varierte boligområder. Etterspørselen etter rimelige boliger er stor. Dette tilsier 

tett utbygging i flere områder. Det er videre stort behov for leiligheter i sentrum. Samtidig er det også 

mange som ønsker eneboligtomter. Svært mange ønsker å bo sjønært. Det er også etterspørsel etter 

mer landlige eneboligtomter, også her med ønske om sjøkontakt.  

 

Innenfor vedtatte reguleringsplaner ligger det pr. i dag ca 90 boenheter som ikke er realisert.  

 

I tillegg ligger det en arealreserve til boligformål i gjeldende kommunedelplan på 150 daa hvor det ikke 

er utarbeidet reguleringsplan. Av dette er ca 50 daa i Ervika og 100 daa på Sistranda. På Sistranda ligger 

denne reserven i tilknytning til eldre, etablert boligbebyggelse.  

 

Det er nødvendig å utarbeide reguleringsplaner for områdene, inklusive for de eldre, etablerte boligom-

rådene på Sistranda. Dette sikrer en optimal utnyttelse av arealene, samtidig som viktig felles infrastruk-

tur som vegatkomst, lek og uteoppholdsareal m.v. blir løst. 

 

Til sammen er vel 360 daa fordelt på 17 områder er utredet til boligformål. Av dette tilrås 9 områder tatt 

inn i kommuneplanen, flere i redusert omfang. Disse tilsvarer 131 daa utbyggingsområde. 

 
Dette gir følgende reserve: 
 

Bolig/tomtereserve Sistranda Siholmen- Ervika 

Ferdigregulerte områder 90 tomter  0 tomter 

Avklart i tidligere kommu-

neplan – ikke regulert 

100 daa (delvis for-

tetting) 

50 daa 

Ny kommuneplan 2015 80 daa 51 daa 

 

 
Følgende nye boligområder foreslås: 
 
- Siholmen - Ervika:  
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Boliger på strekningen Siholmen - Ervika er ment å dekke etterspørsel etter mer landlige boliger. I tillegg 

til nye områder, videreføres boligområder og områder for spredt boligbygging fra tidligere plan.    

 

B1 er nytt boligområde på 7 daa og ligger ca 1,6  km fra sentrum. Dette erstatter delvis område for spredt 

boligbygging fra kommunedelplan 2009.  

 

B11, B11b og B11c på 44 daa, ligger nedenfor fylkesvegen nord for Siholmen, ca 1,5  km fra sentrum. Om-

rådet er tenkt som et tilbud med nær tilknytning til sjøen. Her kan man se for seg en differensiert utbyg-

ging av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Detaljer avklares i reguleringsplan. 

 

- Sentrumsnære boliger/Sistranda 

Det foreslås 7 nye boligområder på til sammen 80 daa i tilknytning til sentrum. Områdene ligger i en av-

stand på inntil 1,4 km fra skoleområdet i sentrum. Ubebygde områder i B3 egner seg til leilighets-

bygg/lavblokk. De øvrige områdene til tettere småhusbebyggelse. 

 

B2 og B2b øvre del av Sivegen, 22 daa, med enkel forbindelse til skole/sentrum og fritidsaktiviteter. 

Dette er utvidelse av eksisterende boligområde.  

 

B3 a, b, c utgjør et sammenhengende område for hovedsaklig tett utbygging. Området er på 19,7 daa 

hvorav 6,7 daa er bebygd. Dette gir 13 daa uutnytta boligareal i direkte tilknytning til sentrum.  B3 b er en 

omdisponering av gamle videregående skole.   

 

B4 er en tilbakeføring til bolig (2,6 daa) i tilknytning til Grønnskagveien 32. Området ble i kommunedel-

plan 2009 vist til friområde. Området har ingen særskilt verdi som friområde.   

 

B5 er et område på 4,3 daa øst for Beinskaret. Dette ligger inntil eksisterende boliger og er en fortetting.  

 

B6 a, b, c utgjør et sammenhengende område på 27,5 daa på Sørrabben.  Dette er en utvidelse av eksis-

terende boligområde. 

 

B7 og B7b Sørrabben på 9 daa ligger i strandsonen like nedenfor fv. 714. Utbyggingen bør spesialtilpasses 

for å løse utfordringer knyttet til beliggenheten i strandsonen og støy. Allmennhetens interesser er ivare-

tatt ved å avsette en sone til LNFR område/Sistien. 

 

B17 er en boligeiendom på 1,6 daa tidligere satt av til offentlig eller privat tjenesteyting. Det er ikke noe 

som tilsier at dagens situasjon ikke kan stadfestes.  

 
 
Næring 
For videre næringsutvikling er det tatt utgangspunkt i at området ved Nordhammarvik næringspark kan 

være et godt utgangspunkt. Området ligger midt mellom de største bosettingsområdene på Frøya: 



 

 

 

 

 

 

15 

 

Hammarvik og Sistranda. Det ligger i akseptabel gang-/sykkelavstand fra disse og lokaliseringen vil mini-

malisere biltransport ifbm. arbeidsreiser. 

 

En stor del av næringslivet på Frøya er knytta til sjøbasert virksomhet, og det er derfor behov for utvidet 

areal til dette, jf. at Nordhammarvik næringspark allerede er fylt opp av interessenter. Følgende næ-

ringsområder er foreslått: 

 
N1, Sjøtilknytta næring 
Området foreslås som en direkte utvidelse mot nord av Nordhammarvik næringspark. Her er det grunt 

og det ligger til rett for en utfylling. Det er viktig at utfyllingen avrundes mot nord slik at en får etablert 

en mest mulig naturlig kystlinje.  Det må utarbeides reguleringsplan for området. 
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Småbåthavn - farled 
Behovet for småbåthavn er stort, og antall plasser er anslått til 2-300 plasser i planperioden, dette er ba-

sert på et betydelig udekt behov. Ut fra konsekvensutredningen konkluderes det med at intensjonen fra 

kommunedelplan 2009 videreføres med tilbud både ved Siholmen og Rabbenkaia.  Dette medfører en 

utvidelse av småbåthavn ved Rabbenkaia ifht. gjeldende plan. Se forøvrig beskrivelse av Rabben under 

annet: KB1. 

 

I tillegg vises et havneområde i sjø/farled utenfor Midtsian/Frøya kultur- og kompetansesenter. Utgangs-

punktet er å vurdere havn med tosidig molo og kaiplass til Frøya videregående skole sin båt (fru Inger) og 

til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I tillegg skal det gis muligheter for etablering av gjestehavn 

for småbåter. Her må det utarbeides reguleringsplan som også ivaretar det nære landområde med bl.a. 

Sistien, jf. retningslinje tilknyttet bestemmelse 4.3. 

 

Naust 
Det er kommet inn innspill om naust, både ønske om nye naust og anmodning om å sikre eksisterende 

naust slik at disse kan bygges opp igjen/restaureres ved behov.  

 

Eksisterende naust framstår som relativt spredt. Det ikke er tradisjon for å bygge mange naust i sam-

menhengende rekke, men heller ett naust på hver eiendom. Dette landskapsbildet er det ønske om å be-

vare. 

  
 
 

I LNFR områdene nedenfor fylkesvegen mellom Nordhammervika og Siholmen vises en sone med åp-

ning for spredt naustbebyggelse. Planbestemmelsene fastslår at eksisterende naust i LNFR området med 

åpning for spredt naustbebyggelse, skal inngå i planen, samt at det tillates bygd maks 4 nye naust på eien-

dommen19/9 og 19/20 (jf. innspill naust). Det er ikke forventet at denne utbyggingsmåten vil bidra til å 

privatisere strandsonen vesentlig.  Sistien går gjennom området, og vil bidra til å opprettholde tradisjo-

nen der strandsonen og naustene er sosiale møteplasser. 

 

For området gitt benevnelsen Naust 2 ønskes en utbygging av sjøhus/naust i nærheten av området for 

småbåthavn på Siholmen. Dette vil være en samlokalisering i et maritimt miljø hvor det er naturlig å 

legge en slik utbygging. Her åpnes det for en tettere utbygging som sjøhusbebyggelse i rekke, eventuelt 

sjå.  
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Det er også kommet innspill om naust i tilknytning til Folkeparken.  Ivaretakelse av dette går fram av fø-

ringer for reguleringsplan, jf. kommunedelplanens bestemmelser. 

 

Sentrumsformål 
Planen viser to nye områder til sentrumsformål, S1 utvidelse/fylling i sjø ved Byggeriet på Rabben og på 

deler av Siholmen. Sentrumsformål er et "samleformål" og omfatter bebyggelse en vanligvis finner i et 

sentrum. Dette gjelder forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, herunder nødvendige grøntareal og 

trafikkareal til bebyggelsen. 

 
S1 er en mindre utvidelse av eksisterende sentrumsformål.  

Her inngår forretningsbebyggelse og Sistien. Det vises til konsekvensutredningen hvor det konkluderes 

med at dette er en liten utvidelse som med avbøtende tiltak/aktsomhet lar seg løse: Det må undersøkes 

for kvikkleire og det må tas hensyn til stormflonivå og avbøtende tiltak iverksettes. Sistien må innpasses 

og tydeliggjøres i byggesaken. Området er imidlertid sårbart med tanke på ytterligere utvidelser, dette 

gjelder både samfunnssikkerhet, landskap og friluftsliv.  

 
S2 Siholmen 
Dette er et uregulert område hvor det har vært stor aktivitet i mange år. Dette har vært et knutepunkt 

for båttrafikk som har utviklet seg videre med reiseliv, bolig, handel og tjenesteyting. Den faktiske areal-

bruken er fortsatt reiseliv, bolig, forretning og tjenesteyting. I tillegg arrangeres Frøyafestivalen ved 

Siholmen hver sommer. 

 
Kommunedelplanen fra 2009 viste området til havneområde, erverv og naust/sjøhus, mens naboområ-

det var vist til senterområde. I 2014 ble det godkjent reguleringsplan for naboområdet, som ble regulert 

til forretning/kontor samt område med sjøhus, naust, og bygg tilknyttet Frøya videregående skole/ fiske-

rivirksomhet.  

 

Det er en intensjon om å opprettholde variert aktivitet på Siholmen, og det er mest hensiktsmessig å be-

nytte sentrumsformål for å ivareta dette, jf. bilder fra Siholmen under. 

   
Siholmen fra sør    Restaurant på Siholmen       Overnattingsberdrift på Siholmen 
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Annet  
KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 
Dette er et uregulert område som i kommunedelplan 2009 ble vist som annet byggeområde: Allmennyttig 

formål. Formålet er presisert i bestemmelsene: undervisning, barnehagedrift, kultur/idrettsaktiviteter, 

reiselivsbasert aktivitet, museal aktivitet, forsamlingsfunksjoner ol. I tillegg er det åpnet for hotelldrift og 

bespisning. Allmennyttig formål inngår ikke i PBL 2008, og området vises i forslag til ny plan til kombinert 

bygge- og anleggsformål KB1.  Dette omfatter også en fylling i sjø. Sjøsiden er vist til småbåthavn. Dette 

er en utvidelse av småbåthavn i kommunedelplan fra 2009, jf. omtale side 14 under småbåthavn og KU. 

Det pågår reguleringsarbeid for området. 

Gangveg 
For å ivareta bedre trafikksikkerhet er det foreslått gangveg/fortau langs i Sørveien samt Mellomveien 

mellom Siveien og forbi Internatbakken. Dette ivaretar myke trafikanter på veg til sentrum, skole og til 

fritidsaktiviteter. 

 
I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 
Idrettsanlegget ved Golanskogen foreslås utvidet for å gi plass til fotballhall. Denne er planlagt delvis på 

nåværende utendørs fotballbane som nå erstattes med en mindre sjuerbane. Adkomst til fotballhallen 

forusettes å skje i tilknytning til eksisterende veg i område for tjenesteyting, ev. med en justering av 

denne.  

 
F1, Friområde  

Frøya folkepark skal være en opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske og kulturelle utvik-

ling. Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter. Noen historiske bygg blir flyttet til 

området i tillegg til at typiske sjøhus blir satt opp. I det samme området er det etablert et miljø for sjøs-

port/kiting som innlemmes i folkepark-planene. Etablering av Folkepark kombinert med kiting vil bidra 

positivt til det sosiale og kulturelle miljøet på Frøya. Folkeparken blir liggende sentralt på Sistranda og vil 

virke samlende for alle grupper i befolkningen og vil bidra positivt til integrering av innvandrere.   

 

Administrasjonsbygg for folkeparken tenkes etablert sør for Frøya kultur- og kompetansesenter, innen-

for området avsatt til sentrumsformål. Sistien vil være et viktig del av folkeparken. God utforming av Sis-

tien mellom F1 og Administrasjonsbygget vil være vesentlig, se bestemmelse 3.6. 

 

Det skal utarbeides reguleringsplan for folkeparken. 

 



 

 

 

 

 

 

19 

 

 
 
Turveg 1/ utvidelse Sistien 

Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Siholmen til Rabbakaia, videreføres fram til Nord-

hammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og sykkelvegtilbud langs fylkesveg 714. 

Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er også knyttet til turveger innover Hauan. Stien bin-

der også sammen ulike områder og aktiviteter som foregår i strandsona. Denne vil få en enkel opparbei-

ding, gruslagt i 2,-2,5 meters bredde. Dette skal gjøre stien brukbar for syklister og rullestoler/barnevog-

ner. Det er samtidig viktig å innordne stien til landskapet og unngå å overdimensjonere den. Turstien er 

både ment å være et tiltak som skal fremme rekreasjon og friluftsliv, samtidig som det utgjør en attraktiv 

veg for gående og syklende på veg til og fra daglige gjøremål.  Stien skal ha en høyere standard mellom 

folkeparken og Administrasjonsbygget sør for Frøya kultur- og kompetansesenter.  

 

I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide rasteplass/utsiktspunkt ved endepunktet i sør, rett 

nord for avkjørsla til Nordhammervik næringspark.  Her ligger en del av den gamle fylkesvegen i en kurve 

på utsida av dagens veg.  Det forutsettes at bilatkomst til området skjer via atkomstvegen til industriom-

rådet, og at området ellers opparbeides som en rasteplass med utsikt mot sjøen.  
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BESTEMMELSER TIL KOMMUNEDELPLAN 

Bestemmelser med juridisk virkning framgår i ramme  

Forklarende tekst eller retningslinjer gjengis i kursiv og er ikke juridisk bindende  

 

Dato for utarbeidelse av reguleringsbestemmelsene: 13.05.2016 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  

Dato for godkjenning av Kommunestyret:  

 
 

1 GENERELLE BESTEMMELSER PBL  § 11-9 
 
 Krav om reguleringsplan, jf. Pbl § 11-9 pkt 1 

1.1  Når ikke annet er bestemt, gjelder kommunedelplanen for Sistranda foran tidligere vedtatte pla-
ner når plankart og bestemmelser ikke samsvarer med kommunedelplanen. 

 

1.2 For underformål til "Bebyggelse og anlegg" stilles det krav om reguleringsplan før oppføring av ny 
bebyggelse kan skje.  
For område F1 er det krav om reguleringsplan før opparbeidelse/utbygging til Folkepark kan skje. 

  For småbåthavn SH1 er det krav om reguleringsplan før utbygging kan skje. 
For område avsatt til farled er det krav om reguleringsplan før utbygging kan skje, jf 4.3 

 For området Naust 2 utarbeides felles reguleringsplan med B11, B11b og B11c. 

  
  For unntak fra reguleringsplikten, se § 3.1 og 3.2. Unntaket gjelder I1, S1 og Turveg1 Sistien. 
 

Byggegrense mot sjø i aktuelle byggeområder nedenfor fv. 714: 

Byggegrenser er fastsatt i reguleringsplan, for områder der det foreligger vedtatte reguleringsplaner. 

Byggegrense mot sjø skal fastsettes i reguleringsplaner for nye byggeområder, her forutsettes at 

deler av 100-metersbeltet blir bebygd: 

-   Boligområde B11, B11b og B11c 

-  Siholmen 

-   Folkeparken 

-   Grønnskaget – sentrumsformål og tjenesteyting mellom Frøya kultur og kompetansesenter  til og 

med Sistranda kystbarnehage 

- Område Naust 2 

-   Rabbakaia småbåthavn 

-   Boligområde B7 og B7b 

-   Næringsområde N1 

Naust kan bygges i strandsonen med de hensyn som er angitt i § 4.1.  
 
Det skal tas hensyn til at Sistien skal gå gjennom byggeområdene. Sistien bør ha tilstrekkelig side-
areal til at intensjonen om en naturopplevelse tilknyttet hav/sjø blir ivaretatt. 
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Krav til universell utforming og uteoppholdsareal, jf. Pbl § 11-9 pkt 5 
 

1.3 Områder avsatt til tjenesteyting skal legges til rette med universell utforming. 
Sistien, mellom område F1 til område for sentrumsformål sør for Frøya kultur- og kompetansesen-
ter, skal opparbeides etter prinsippene for universell utforming, se § 3.5. 

 

1.4 Alle boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsareal etter følgende areal- og kvalitetskrav: 

 Minimum 6 m2 privatareal for leilighetsbygg/blokkbebyggelse. 

 Minimum 30 m2 privatareal for annen type bebyggelse. 

 Minimum 25 m2 fellesareal per boenhet for leilighetsbygg/blokkbebyggelse (ved 4 eller flere  
 enheter). 

 Minimum 50 m2 fellesareal per boenhet for annen type bebyggelse. 

 Fellesareal skal tilrettelegges for allsidig lek og aktiviteter for ulike brukergrupper. De skal til 
 rettelegges med universell utforming og ha en skjermet plassering med gode sol, terreng og  
 miljøforhold. Fellesarealene skal ha en trafikksikker og tydelig atkomst fra boligområdene de 
 tilhører. 

 
Felles uteoppholdsareal, inklusive lekeareal, skal inngå i reguleringsplaner for nye boliger. Rikspoli-

tiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen legges til grunn. 

  
 

 Miljøkvalitet, estetikk, natur og landskap, jf. Pbl § 11-9 pkt 6 
 

1.5  Nye bygg og anlegg skal tilpasses naturgitte omgivelser og kulturlandskap og med minst mulig 
terrenginngrep. Karakteristiske trekk i landskapet med særegen vegetasjon og sammenhengende 
vegetasjonsbelter skal inngå i planene.  

  
 
 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplan, jf. Pbl § 11-8 a) 
 

1.6 Plan for veg/adkomst, herunder atkomst fra offentlig veg, samt for vann- og avløpsnett skal inngå 
i alle reguleringsplaner.  

 

1.7 Ved regulering skal det oppgis minimum antall boliger innenfor planområdet, jfr. jordlova § 9. 

 

1.8 I reguleringsplan for byggeområdene som er berørt av "hensynssone, fare for stormflo", må risiko 
for stormflo vurderes og legges til grunn ved vurdering av plassering og dimensjonering av ny be-
byggelse. 

  

1.9 Det skal utføres nødvendige grunnundersøkelser som legges til grunn for regulering av ny bebyg-
gelse og med sikte på avbøtende tiltak.  
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1.10 Det skal utføres nødvendige støyundersøkelser som legges til grunn for regulering av ny bebyg-
gelse med sikte på avbøtende tiltak.  Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling 
av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), skal legges til grunn ved detaljplanlegging av arealbruken 
i støyutsatte områder. 

 

1.11 For nye næringsområder må det i reguleringsplanene settes rammer for virksomhetene som re-
flekterer både omgivelsens og naturgrunnlagets tåleevne. 

 

1.12 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 gesims-/rafthøyde 
ikke overstige 16 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

1.13  Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt mht. kulturminner, jfr.  lov om kulturminner av 1978,   
§ 8. Dersom det under arbeid påtreffes kulturminner iht. lov om kulturminner av 1978, skal arbei-
det stanses og varsel sendes kulturvernmyndighetene umiddelbart. 

 

1.14 F1 Folkepark er et tilbud til alle grupper i befolkningen, og i reguleringsplanen skal følgende byg-
getiltak innpasses, BYA skal ikke overstige 20 %:  

 Sistien. 

 Bygninger som kan brukes til historie- og kulturformidling.  

 Bygninger som tradisjonelt har hatt plass i strandsonen, sjøhus/naust.  

 

1.15 For alle tiltak og planer som berører områder i sjø eller vassdrag, skal det under forberedelsen av 

tiltaket eller planprosessen utarbeides konsekvensutredning for etablering og/eller drift av akva-

kulturtiltak, jfr. plan- og bygningsloven kap. 14. 

 
 

2 HENSYNSSONER PBL § 11-8 
 

2.1 I "hensynssone, fare for stormflo", må risiko vurderes nærmere i reguleringsplan. Jf. §1.6. 

   
 

2.2 Vedtatte reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er vist i plankartet med hensynssone og   
planID. 
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3  BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL PBL § 11-10   
  
 Unntak fra krav om reguleringsplan, jf. Pbl § 11-10 pkt 1 
 

3.1 For område I 1 kreves ikke reguleringsplan. Område I 1 er en mindre utvidelse av eksisterende id-
rettsanlegg. Hele området skal ombygges, med ny fotballhall og en utendørs 7´er fotballbane.  

  
 

3.2 For område S 1 kreves ikke reguleringsplan. Det kan settes opp en lagerhall på maks 100m2 i til-
knytning til eksisterende byggvareforretning under forutsetning av at vurdering av fare for storm-
flo legges til grunn for endelig behandling av byggesak. 

 
 

3.3 For turvei 1, Sistien, kreves ikke reguleringsplan. Traseen framgår av plankartet. 
 Jf. også § § 1.2 og 3,7. 

 
 
 Krav til fysisk utforming av anlegg, jf. Pbl § 11-10 pkt 2 
 

3.4  Ved oppføring av ny boligbebyggelse i B3 a, b og c, skal % BRA  være minimum 50 %. Det tillates 
2- 3 etasjer. 

 Ved oppføring av boliger i B7 og B7bskal BYA (bebygd areal) være 30-50 % av tomtearealet. Det 
tillates maks én et. pluss sokkel. Det vises også til § 1.4. 

 Retningslinje for regulering av øvrige boligområder:  
Ved oppføring av ny boligbebyggelse på Sistranda forøvrig (fra Melkstaden til Siholmen) legges det i 
hovedsak til rette for tett småhusbebyggelse/lavblokk. 

  I området Siholmen til Ervika legges det til rette for differensiert utbygging. 
 
 

3.5 Ved utfylling i sjø i N1 skal tilpassing til landskapet løses ved å etablere en mest mulig naturlig 
kystlinje. 

  
  

3.6  Turvei 1 Sistien, mellom Siholmen og Nordhammarvik næringspark, skal, der den ikke følger eksis-
terende veg, bygges ut på en mest mulig skånsom måte, og skal ikke innebære utfylling i sjø eller 
andre omfattende terrenginngrep i strandsonen. Med denne forutsetning, skal den bygges ut med 
tanke på at den gjøres tilgjengelig for så mange brukergrupper som mulig og med følgende stan-
dard: 

 Stien skal ha et fast/jevnt grusdekke og bygges ut i en bredde på 2-2,5 meter, unntatt: 

 Mellom Folkeparken (F1) og sentrumsformål sør for Frøya kultur- og kompetansesenter skal 
den bygges ut i 3 meters bredde og gis et mer urbant preg. 
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4  BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL PBL § 11-11 
 

4.1 I LNFR-områder med åpning for spredt naust skal eksisterende naust inngå i planen. 
Det tillates oppført inntil 4 nye naust på eiendommene gnr./bnr. 19/9 og 19/20. Nye naust skal 
ikke hindre allmennhetens tilgang til strandsonen og det skal tas særlig hensyn til Sistien. Det skal 
være mulig for allmennheten å ferdes foran og mellom naustene. 

 Naust skal benyttes til oppbevaring av redskap, utstyr og båt.   

 Nye naust skal bygges i én etasje med saltak, takvinkel 32-37 grader.   

 Det er ikke tillatt med gjerder, levegg eller altan/utkraging.  

 Maks gesimshøyde er 200cm og maks grunnflate er 35 m2.  
For området Naust 2 åpnes det for utbygging av sjå/sjøbod, jf. bestemmelse 3.10 i kommunepla-
nens arealdel (2011).  

For området satt av til Naust 2 åpnes for tett utnyttelse av arealet. Området reguleres sammen med område 
B11, B11b og B11c. 
 

4.2 I LNFR-områder med åpning for spredt bolig i Ervika, skal det tillates nye boliger med inntil 180m2 
BYA og inntil 2 et. For lokaliseringskriterier vises til § 1.4. 

 I LNFR 1 tillates inntil 1 bolig. 

 I LNFR 2 tillates inntil 2 boliger. 

 I LNFR 3 tillates inntil 1 bolig. 

 I LNFR 4 tillates inntil 1 bolig. 

 I LNFR 5 tillates inntil 2 boliger. 

 Dette er en videreføring fra kommunedelplan 2009. 

 

4.3 Eksisterende boligeiendommer i LNFR-områder inngår i kommunedelplanen. Det kan tillates opp-

ført erstatningsbolig, tilbygg, påbygg eller underbygging i tilknytning til eksisterende bolig innen-

for disse områdene. Det forutsettes at antall boenheter opprettholdes. 

 

4.4 I område for farled, bruk og vern av sjø, tillates havn i tilknytning til Blått kompetansesenter og 

Frøya kultur- og kompetansesenter samt gjestehavn. 

Det er krav om reguleringsplan før utbygging kan skje, jf. 1.1.  

Reguleringsplanen skal også ivareta landområdet med Sistien, og utforming av denne. Det bør tas 

utgangspunkt i at Sistien skal kunne brukes som atkomst til moloen til gjestepalssene.  

Estetisk utforming og tilrettelegging for ulike former for bruk av området, må inngå i arbeid med de-

taljplaner. 
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Kommuneplan-Begyggelse og anlegg (PBL2008 §11-7 NR. 1)

Grønnstruktur - fremtidig

Friområde - nåværende

Friområde - fremtidig

Kommuneplan-Grønnstruktur (PBL2008 §11-7 NR.3)

LNFR-areal - nåværendeN
LNFR-areal ,Spredt bolig-,fritids-og næringsbebygge lse - fremtidig

LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse - nåværendeC

Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL2008 §11-7 NR.5)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende stra ndsone - nåværende

Farleder - fremtidig

Småbåthavn - nåværende

Småbåthavn - fremtidig

Kommuneplan-Bruk og vernav sjø og vassdrag(PBL2008 §11-7 NR.6)

Faresone - Annen fare

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjeld e

Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §11-8)

Faresone grense

Båndlegginggrense nåværende

Detaljeringgrense

Kommuneplan-Linje- og punktsymboler(PBL2008)

Planområde

Planens begrensning

Grense for arealformål

Hovedveg - nåværende

Samleveg - nåværende

Adkomstveg - nåværende

Adkomstveg - framtidig

Gang-/sykkelveg - nåværende

Gangveg - nåværende

Gangveg - framtidig

Turveg/turdrag - nåværende

Turveg/turdrag - framtidig

Kommune(del)plan - påskrift Abc

Felles for kommuneplan PBL 1985 og 2008
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INNLEDNING 
 
Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 
plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens arealdel.  
I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap (DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i planlegging, revidert desember 2011. 
 
Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering av 
utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås.  
 
I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hele planområdet, særlig relatert til klima- og naturba-
serte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/avbøtende tiltak som ev. må tas. Dette gjelder f.eks. fare 
for ekstremnedbør med risiko for flom, ekstremvær med sterk vind, fare for skog-, gress- eller lyng-
brann osv. Forøvrig vises det til KU og Plan for kommunal beredskapsledelse, 26.02.15 i sak, PS 14/15, 
oppdatert 20.10.15 samt Risiko- og Sårbarhetsanalyse 2015. 
 
I konsekvensutredningen (KU) blir en rekke tema vurdert, jf. metodebeskrivelse på side 6 og 7. Samla 
vurdering etter hvert formål oppsummerer og konkluderer. Hensyn som må tas ved videre planleg-
ging/utbygging og avbøtende tiltak framgår av plankart og bestemmelser/retningslinjer.  Planforsla-
gets samla virkninger er kort beskrevet fra side 75.  
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INNHOLD 
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Konsekvensutredning av enkeltområder, metode    s. 6 
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KONSEKVENSUTREDNING 
 
-  UTREDNING ENKELTOMRÅDER 

-  UTREDNING SAMLA ETTER AREALFORMÅL  
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Konsekvensutredning av enkeltområder, metode 

Her presenteres og vurderes konsekvenser for miljø og samfunn av nye byggeområder og områder der 
det blir lagt opp til vesentlig endring i arealbruk i nåværende byggeområder. Utredningene er basert på 
kjente registreringer i kommunen, analyser, faglig skjønn, befaringer og andre kjente opplysninger. 
Metodikken er beskrevet i Miljøverndepartementets veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommu-
neplanens arealdel.  
Fargebruken angir hvilken konflikt som kan forventes mellom foreslått arealbruk og berørte verdier og 
interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår under: 

Ingen negative konsekvenser 
Middels negative konsekvenser 
Store negative konsekvenser 

 
Følgende tema utredes, listen er utvidet og mer nyansert enn det som ble meldt i planprogrammet. 

TEMA MILJØ PRESISERING AV VIRKNINGER.  METODE – KILDER. 
Landbruk Dyrka mark, dyrkbar mark, beite, kulturlandskap og produktivt skogareal 

Ved omdisponering av jord- og skog ressurser skal følgende utredes: 

 Arealomfang  

 Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet)  

 Dyrkbarhet 

 Driftsmessige konsekvenser 
Utredninger tar utgangspunkt i AR50, beitekart. 

Naturmangfold I hvilken grad foreslått arealbruk påvirker nasjonalt og regionalt viktige naturtyper og 
arter samt viktige lokale forekomster.  
Utredninger tar utgangspunkt i prinsippene i naturmangfoldloven og gjøres ut fra 
kjent kunnskap/ registreringer i naturbasen. 

Vann og vassdrag Vurdere hvordan vannressursene blir berørt av foreslått arealbruk, herunder drikke-
vannskilder.  
Utredninger tar utgangspunkt kjent kunnskap/ registreringer i nve-atlas og vann-nett. 

Strandsone Særskilt vurdering av allmennhetens interesser av friluftsliv, landskap, kulturminner 
og naturverdier i strandsonen.  
Utredninger tar utgangspunkt i: 
Friluftsliv: Lokal kartlegging med verdsetting av friluftsområder, jf. naturbasen. 
Landskap: Viktige kulturlandskap (naturbasen) og Oppfølging særlig verdifulle kultur-
landskap (Fylkesmannen).  
Kulturminner: databasen Askeladden.  
Naturverdier: kjent kunnskap/ registreringer i naturbasen. 

Landskap og estetikk Påvirkning av landskapstype, nær og fjernvirkninger av tiltak.  
Utredninger tar utgangspunkt i Viktige kulturlandskap (naturbasen) og Oppfølging 
særlig verdifulle kulturlandskap (Fylkesmannen) samt faglig skjønn*. 

Kulturminner og kul-
turmiljø 

I hvilken grad foreslått arealbruk påvirker kulturminner og kulturmiljø.  
Utredninger tar utgangspunkt i registreringer i databasen Askeladden. 

Forurensning: luft, 
jord og vann 

Vurdere om foreslått arealbruk i seg selv vil medføre forurensning. 
Vurdere om området allerede er forurenset.  
Utredninger tar utgangspunkt i Grunnforurensing miljødirektoratet: http://grunn.mil-
jodirektoratet.no/ og www.miljøstatus.no samt faglig skjønn*. 

Støy Vurdere i hvilken grad foreslått arealbruk vil føre til økt støy.  
Vurdere om området allerede er støyutsatt sett i forhold til foreslått arealbruk.  
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Utredninger tar utgangspunkt i SVV sitt støyvarselkart: http://www.vegve-
sen.no/Fag/Fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-Trondelag samt 
faglig skjønn*. 

Sammenheng areal-
bruk -transportbehov 

Vurdere om foreslått arealbruk fører til vesentlig økt transportbehov, jf. Statlige plan-
retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
Utredninger tar utgangspunkt i faglig skjønn*. 

TEMA SAMFUNN PRESISERING AV VIRKNINGER.  METODE – KILDER. 
Barn og unges opp-
vekstvilkår 

Hvordan foreslått arealbruk vil påvirke barn og unges muligheter til lek og opphold i 
trygge og trafikksikre omgivelser.  
Utredninger tar utgangspunkt i barnetråkkregistreringer og faglig skjønn*. 

Friluftsliv  Hvordan foreslått arealbruk vil påvirke muligheter for å drive med friluftsliv. 
Utredninger tar utgangspunkt Lokal kartlegging med verdsetting av friluftsområder, jf. 
naturbasen. 

Øvrig folkehelsetema  Vil foreslått arealbruk hemme eller fremme kriminalitetsforebygging? 

 Vil foreslått arealbruk påvirke befolkningens helse og helsens fordeling i befolk-
ningen? 

 I hvilken grad påvirker foreslått arealbruk trafikksikkerheten? Spesielt om hvor-
dan foreslått arealbruk vil påvirke trafikken på fylkesveg 714 (gang-, sykkel- og 
biltrafikk samt avkjørselsforhold). 

 
Temaene kriminalitetsforebygging, universell utforming samt befolkningens helse og 
helsens fordeling i befolkningen er stort sett av mer generell karakter og omtales 
nærmere under kap 3: Vurdering av virkninger av de samlede arealbruksendringene i 
planforslaget.  
Utredningen bygger på barnetråkk, lokal kunnskap og faglig skjønn*. 

Risiko og sårbarhet  
 

Vurdere om foreslått arealbruk i seg selv vil medføre risiko.  
Vurdere om det allerede er knyttet risiko til området; kvikkleire, stormflo, radon. 
 
For mer detaljert omtale av ekstrem nedbør med fare for flom, ekstremvær med sterk 
vind og fare for skog, gress, lyngbrann, vises til kap.: ROS-analyse – vurdering av ri-
siko, farer som gjelder hele planområdet. 
 
Utredninger vedr. vær hentes fra nve-vindatlas. Opplysning om vindroser som viser 
dominerende vindretning hentes fra eKlima som er portalen til Meteorologisk insti-
tutts klimadatabase. Opplysningene suppleres med lokale erfaringer. 

Økonomi/Infrastruk-
tur (skole, barnehage 
veger) 

Vil foreslått arealbruk gi god tilgang til kollektivtrafikk.  
Vil foreslått arealbruk utnytte eksisterende infrastruktur eller blir det behov for ny.  
Utredninger tar utgangspunkt i kommunens registreringer og faglig skjønn*. 

Samfunn, kultur,og 
næringsliv 

Effekten av foreslått arealbruk på folketallsutvikling, arbeidsplasser/næringsutvikling, 
kultur og generelt aktivitetsnivå.  
Utredninger tar utgangspunkt i lokal kunnskap og faglig skjønn*. 

 
*Ansvarlig for å utøve det faglige skjønnet i plan og utredningsarbeidet har vært arbeidsgruppa som har deltatt i 
kommunedelplanarbeidet. Arbeidsgruppa har bestått av teknisk sjef/ brannsjef, kommuneplanlegger, kultursjef, næ-
ringsrådgiver og folkehelsekoordinator. Andre ansatte i kommunen er involvert ved behov. 
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Innspill offentlig tjenesteyting 

 

Behov 
Frøya kommune gjennomførte i 2015 en større utredning av kommunens helse- og omsorgstjenester. 
På bakgrunn av nasjonale føringer innenfor Morgendagens omsorg ble det gjort en full gjennomgang 
av kommunens tjenester på området. Analysen viste at en omlegging av tjenestene i forhold til kapasi-
tet på omsorgsboliger, samt tidsriktige bygg er påkrevd. Kommunen driver pr. i dag tjenestene lite bæ-
rekraftig i forhold til ressurser og kompetanse. Dagens beliggenhet er ikke hensiktsmessig og langt 
unna sentrum. Det er heller ikke mulig å samlokalisere tjenestene på området.  
 
Det er behov for areal til nytt helsehus samt til omsorgsboliger for pleietrengende inklusive til boliger 
for ungdom med omsorgsbehov. Antall eldre over 80 år forventes å øke med vel 55 % fram mot 2040 
(kilde SSB). Man forventer også en sterk økning i antall demente. Boliger for denne gruppen er plass-
krevende ut fra faglige begrunnelser i forhold til utforming av byggene.  
 
Sentral beliggenhet vil være nødvendig for å minimalisere arbeidsreiser med bil. Av hensyn til beboere 
og pasienter er slik beliggenhet også positivt med tanke på at privat og offentlig tjenesteyting finnes i 
nærheten og at det er enklere for pårørende å komme på besøk. En samling av pleie- og omsorgstje-
nesten vil gi effektive tjenester og er derfor ønskelig. I følge Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging skal: 

 Publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud lokaliseres ut fra en helhetsvurdering til-
passet eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. 

 Planleggingen skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og ta hensyn til 
den delen av befolkningen som har lav mobilitet. 

 
I kommuneplanen skal det være tilstrekkelig areal for å dekke behovet for offentlig tjenesteyting. 
Større areal vil gi mulighet for en samling av tjenestetilbudet. Det bør avsettes areal på minimum 20-25 
daa med sikte på et voksende behov innenfor helse- og omsorgssektoren. På bakgrunn av den store 
veksten Frøya kommune opplever, ønskes det også satt av arealer i tilknytning til Helhetlig idrettspark 
for å kunne møte behov innenfor annen av kommunens tjenesteyting; helse, skole og annen tjeneste-
yting. Dette lokaliseres også i nærheten av sentrum.  
 
Mulige alternativer: 

1. OT 1  Beinskardet 
2. OT 2  Gulosmyran  
3. OT 3  Grønnskaget.  
4. OT 4 Innersian 
5. Det kan også være aktuelt å bygge ut Helsehus m.v. på tomta til dagens Herredshus og området 

bak Stjernesenteret (øst for Mellomvegen), se avgrensning i kartskisse under. Dette arealet er 
planmessig avklart og er på til sammen nesten 25 daa.  Bak Herredshuset, går også atkomst til 
idrettsanlegg/framtidig fotballhall. Atkomst til fotballhallen må i så fall legges om slik at areal til 
tjenesteyting ikke blir delt opp uhensiktsmessig. 

 
OT 1, OT 2,  OT 3 og OT 4 er konsekvensutredet mens alt. 5 allerede er godkjent til offentlig formål, 
delvis kombinert med bolig og forretning. Dette området har en svært sentral beliggenhet med mange 
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tilbud i nærheten, bl.a. legetjeneste.  En slik løsning vil imidlertid kreve areal til nytt Herredshus, jf. om-
råder som er utredet under.  
 

 

OT 1  AREAL TIL OFFENTLIG TJENESTEYTING ALTERNATIV 1 VED BEINSKARET 
AKTUELLE BEHOV: HELSEHUS OG BOLIGER TIL PLEIETRENGENDE, EV. HERREDSHUS  
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 20/3, 20/30,20/7, 20/35, 20/2, 20/9, 20/11, 20/4, 

20/5, 21/258 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Området er aktuelt til tjenesteyting med tanke på etable-
ring av helsehus og boliger til pleietrengende. 

Dagens bruk Fulldyrka jord og åpen fastmark 

Områdets størrelse og avgrensning 47,8 daa 
Området ligger inneklemt mellom eksisterende boligbe-
byggelse og LNFR-område. Det ligger nært Beinskaret om-
sorgsboliger. 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 
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Landbruk.  Området omfatter 38,3 daa fulldyrka mark og 9,4 daa 
dyrkbar mark. De områdene som er registrert som 
dyrkbar mark er flate og lette å dyrke opp. Området 
består av flere smale eiendomsteiger som ligger i til-
knytning til gårdsbebyggelsen. For hver enkelt eien-
dom vil ikke omdisponeringen medføre vesentlig tap 
av dyrket mark. Området ligger omsluttet av eksiste-
rende bebyggelse. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Dette vurderes som en naturlig fortetting som ikke vil 
ha særskilte negative landskapsmessige konsekven-
ser, jf. at området ligger klemt mellom eksisterende 
bebyggelse. Utbyggingen vil imidlertid bidra til gjen-
bygging av grønn lunge/ landbruksområde. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  

Forurensning: luft, jord og vann 
  

 Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området.  

Støy   Foreslått utbygging medfører ikke økt støy.  
Den delen av innspillsområdet som ligger nærmest 
fylkesvegen ligger i gul støysone. Dette arealet vil 
neppe omfattes av bebyggelse, dette vil uansett 
måtte bli et tema når reguleringsplanen skal utarbei-
des.    

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Flere ansatte kan gå/sykle til jobben da området ligger 
svært sentralt. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra 
Melkstaden til Dyrvika. 
Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- og 
sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. 
På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det utar-
beidet reguleringsplan, som har vært til høring og of-
fentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert friluftslivsinteresser i området. 

Øvrige folkehelsetema 
  Den sentrale beliggenheten muliggjør at beboere/pa-

sienter kan benytte sentrumstilbudene på Midtsian. 
Områdets størrelse gir god anledning til å avsette 
areal til uteareal/park 
På dette plannivået har det ingen relevans ifht. krimi-
nalitetsforebygging, trafikksikkerhet og utjevning av 
helseforskjeller i befolkningen. 

Risiko og sårbarhet 

 

 
 

Området ligger ikke utsatt til i forhold til stormflo, 
steinsprang, skred eller flom. 
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Området ligger i et område stor mulighet for marin 
leire. Nærmere vurdering må utføres i detaljplanleg-
ging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger nært veg og øvrig kommunalteknisk 
infrastruktur.  
Eksisterende base for helsetjenester på Beinskardet 
ligger vel 300 meter fra nordre del av det foreslåtte 
området langs kjørbar veg. Dette gir muligheter for 
bedret effektivitet i tjenesteutførelsen. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Tiltaket er nødvendig for å møte utfordringer innen 
pleie og omsorg. Antall eldre over 80 år forventes å 
øke med vel 55% fram mot 2040 (kilde SSB). 
Området forventes å dekke behovet i 20-30 år. 

Oppsummering:  Området synes godt egnet, med tilfredsstillende nærhet til sentrale tilbud. Arealet 
gjør det mulig å få samlet hele pleie- og omsorgstjenesten. Størrelsen på området gir også mulighet 
både til framtidige utvidelser og til etablering av uteområde/park. 
Formålet har svært høg samfunnsnytte og det anses som akseptabelt å omdisponere fulldyrka/dyrk-
bar mark. Arealet består av flere smale teiger som ikke utgjør noe stort areal per eiendom. Arealet er 
et naturlig fortettingsområde i sentrum. 
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OT 2  AREAL TIL OFFENTLIG TJENESTEYTING ALTERNATIV 2 GULOSMYRAN 
AKTUELLE BEHOV: HELSEHUS OG BOLIGER TIL PLEIETRENGENDE, EV. HERREDSHUS  
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/6, 19/12, 19/4 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Området er aktuelt til tjenesteyting med tanke på etable-
ring av helsehus og boliger til pleietrengende. 

Dagens bruk Fulldyrka jord, innmarksbeite og skog 

Områdets størrelse og avgrensning 67,8 daa. Området grenser mot eksisterende boliger i nord 
og øst, mot et skogkledd område i sørvest, og mot dyrka 
mark/innmarksbeite i sør.  

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  36,7 daa fulldyrka jord, 1,7 daa beite 15,4 daa dyrkbar 
jord. 
Området består av tre smale teiger. Området er en 
del av et sammenhengende område med landbruks-
jord som strekker seg fra Sørrabben til Nordrabben.  
Området med dyrkbar jord er et flatt og skogkledd 
område som er nokså lett å dyrke opp.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant.  

Landskap og estetikk  Tiltaket vil åpne et nytt område for utbygging i ytter-
kanten av det som oppleves som sentrum. For å få et 
kompakt og tydelig sentrum er det viktig å fylle rele-
vante tomme arealer innenfor sentrumsområdet. Det 
vurderes imidlertid som positivt at en eventuell utbyg-
ging legger seg inntil dagens avgrensning av tettste-
det dersom sentrumsområdet må utvides. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy.  
Området er ikke støyutsatt. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Mange ansatte kan gå/sykle til jobben da området lig-
ger svært sentralt. Det er gang- sykkelveg langs fv. 
714 fra Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt 
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reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkes-
veg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melk-
staden - Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan 
som har vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya 
kommune er i ferd med å forberede sluttbehandling 
av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge 

Friluftsliv  Det går ei turløype gjennom den vestre delen av om-
rådet. Turstien kan enten legges om eller integreres i 
det nye området.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Beliggenheten gjør det vanskeligere for beboere/pasi-
enter å benytte sentrumstilbudene på Midtsian, enn 
alt 1 ved Beinskaret. Områdets størrelse gir god an-
ledning til å avsette areal til uteareal/park. 
På dette plannivået har det ingen relevans ifht. krimi-
nalitetsforebygging, trafikksikkerhet og utjevning av 
helseforskjeller i befolkningen. 

Risiko og sårbarhet 

 

 Området ligger ikke utsatt til i forhold til stormflo, 
steinsprang, skred eller flom. 
Området ligger i et område med stor mulighet for ma-
rin leire. Nærmere vurdering må utføres i detaljplan-
legging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger) 
  

 Området ligger nært veg og øvrig kommunalteknisk 
infrastruktur. 
Avstanden til den etablerte basen for helsetjenester 
på Beinskaret omsorgsboliger vil imidlertid bli for lang 
til å oppnå ønsket effektivitet i tjenesteutførelsen. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Tiltaket er nødvendig for å møte utfordringer innen 
pleie og omsorg. Antall eldre over 80 år forventes å 
øke med vel 55% fram mot 2040 (kilde SSB). 
Området forventes å dekke behovet langt ut over 
2040. Det kan være aktuelt å redusere området noe. 

Oppsummering: Området ligger for langt unna sentrale tjenestetilbud. Beliggenheten er gunstig i fht. 
til å gå/sykle til jobben. Størrelsen på området gir gode muligheter til å ivareta behov i overskuelig 
fremtid, og kan kanskje reduseres dersom det skal inngå i planforslaget. Arealet er også en del av et 
større landbruksområde. 
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OT 3  AREAL TIL OFFENTLIG TJENESTEYTING ALTERNATIV 3 GRØNNSKAGET 
AKTUELLE BEHOV: HELSEHUS OG BOLIGER TIL PLEIETRENGENDE, EV. HERREDSHUS  
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/301, 21/4, 21/6 med mulig utvidelse på 21/46, 

21/30 og 21/182. 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Området (totalt ca 15 daa) er aktuelt til tjenesteyting med 
tanke på etablering av helsehus og boliger til pleietreng-
ende. 
Arealet ligger delvis innenfor sentrumsformål og tjeneste-
yting i gjeldende kommuneplan. Det er kun deler ev arealet 
på 21/6 som ikke er godkjent omdisponert. 
 
Utredningen under omfatter den delen av 21/6 som ikke er 
omdisponert i tidligere plan. 

Dagens bruk Fulldyrka jord. 

Områdets størrelse og avgrensning 7 daa. Området ligger inneklemt mellom eksisterende be-
byggelse  

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk.  Området omfatter ca 7 daa lettdrevet fulldyrka mark. 
Det ligger imellom områder som allerede er omdispo-
nert til sentrumsareal og tjenesteyting. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Det er satt av en buffer ned mot strandsonen og Si-
stien for å ivareta allmennhetens interesser. 

Landskap og estetikk  Utbyggingen vil bidra til gjenbygging av grønn lunge/ 
landbruksområde. Dette bryter med tidligere prinsipp 
om å opprettholde grønne lunger ned mot sjøen. Ut-
bygging her kan også vurderes som en naturlig fortet-
ting i et område med stort utbyggingspress.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  

Forurensning: luft, jord og vann 
  

 Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området.  

Støy   Foreslått utbygging medfører ikke økt støy.  
Den delen av innspillsområdet som ligger nærmest 
fylkesvegen ligger i gul støysone. Støy og avbøtende 
tiltak vil være et tema når reguleringsplanen skal utar-
beides.    

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger sentralt og ansatte kan gå/sykle til 
jobben da området har gode gang-/sykkelvegfor-bin-
delser. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melk-
staden til Dyrvika. 
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Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- og 
sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. 
På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det utar-
beidet reguleringsplan, som har vært til høring og of-
fentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Barnetråkk-rapporten sier at fjæra på Sistranda er noe 
brukt av barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert friluftslivsinteresser i området. 
Men området grenser til et svært viktig friluftsom-
råde. Ingen negative konsekvenser i forhold til dette 

Øvrige folkehelsetema  Den sentrale beliggenheten er positiv med tanke på at 
tilgjengeligheten er god for brukere. 

Risiko og sårbarhet 

 

 
 

Området ligger ikke utsatt til for stormflo, stein-
sprang, skred eller flom. 
Området ligger i et område med stor mulighet for ma-
rin leire. Nærmere vurdering skal utføres i detaljplan-
legging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger nært veg og øvrig kommunalteknisk 
infrastruktur.  
Området har kapasitet til å samle tjenesten på ett 
sted. Den sentrale beliggenheten er positiv for an-
satte, beboere og besøkende.  
Området er også svært godt egnet for utbygging av 
nytt herredshus dersom det skulle bli aktuelt.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Areal til offentlig tjensteyting er nødvendig for å møte 
framtidas utfordringer, særlig innen pleie og omsorg. 
Antall eldre over 80 år forventes å øke med vel 55% 
fram mot 2040 (kilde SSB). 

Oppsummering: Området synes godt egnet til offentlig tjenesteyting pga nærhet til andre sentrums-
tilbud. Det er ikke stort nok til å dekke framtidig behov for helsetjenester, men det egner seg godt til 
nytt herredshus. Utnytting til herredshus vil dessuten gjøre at området fortsatt bli tilgjengelig for all-
menn bruk.  
Formålet har svært høg samfunnsnytte og det anses som akseptabelt å omdisponere fulldyrka mark i 
strandsonen dersom det tas hensyn til allmennhetens interesser/Sistien. Arealet er dessuten in-
neklemt, og kan ses på som et naturlig fortettingsområde i sentrum.   

 

TJENESTEYTING (OT4) INNERSIAN 
Gårds- og bruksnummer Deler av 21/43, 21/9 og 21/95 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen på vegne av grunneier 

 

Ønsker å legge til rette for funksjoner tilknyttet etable-
ringen av Frøya Storhall. Åpen for at formålsdelingen mel-
lom bolig og privat tjenesteyting forskyves, eventuelt kom-
biformål.  
 
Innspillet vil vurderes under samlet innspill for OT 4.  
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Innspill  

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

 

OT 4 INNERSIAN; AREAL SATT AV FOR KOMMUNENS BEHOV FOR AREAL FOR TJENES-
TEYTING 
Gårds- og bruksnummer Deler av 21/43, 21/9, 21/95, 22/7 og 22/3 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill  

Avsettes til område for Offentlig eller privat tjenesteyting. 
Dette for å møte kommunens behov i forhold til arealer 
satt av til kommunens tjenesteyting innenfor helse,  skole, 
eventuelt utvidelse av Helhetlig idrettspark. 

Dagens bruk Ubebygd område med myr og skog.  

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 28 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant. 

Naturmangfold  En liten del området mot vest er registrert som torv-
myr.   

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone  Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Utbygging vil fremstå som en utvidelse i bakkant av 
boligbebyggelse. Mot sør er det en større utbygging 
av fotballhall i forbindelse med Helhetlig idrettspark. 
Videre utbygging vil ikke endre områdets samlede 
preg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer. I området er det kjente tidlige 
bosettinger. Det bør utvises aktsomhet i forbindelse 
med utbygging i området, jf Kulturminneloven.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken i seg selv medfører ikke fare for foruren-
sing. Det er ikke registrert forurenset grunn i området.  

Støy  Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. Det er gang- og sykkelveg langs fv. 714 
fra Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt re-
guleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 
714 fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melk-
staden – Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan 
som har vært på høring og offentlig ettersyn. Frøya 
kommune er i ferd med å forberede sluttbehandling 
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av planen. Området er også sentralt i forhold til kol-
lektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  Deler av innspillet berører Golanskogen som er mye 
brukt til aktiviteter/lek for barn og unge både sommer 
og vinter. Det går dessuten en snarveg/turveg mellom 
Midtsian og Yttersia øst i området, se under friluftsliv.  

Friluftsliv  Kommuneplan fra 2009 viser en snarveg/tursti gjen-
nom området, den er videreført i ny kommuneplan. 
Denne må ev. innarbeides i reguleringsplan for områ-
det. Stien er også viktig for å nå ut til turområdene i 
hauan.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle for de som skal til om-
rådet. Det er positivt at området ligger i tilknytning til 
sentrum slik at det er lett og trafikksikker tilgang til 
området. Snarveg/gangveg fra Siveien til Innersivegen 
bør inngå i reguleringsplan. Det forutsettes at eksiste-
rende avkjørsel fra fylkesveg 714 kan benyttes, samt 
at regulert forlengelse av Mellomveien med fortau ut-
bygges for tilgang til B2, B2b og OT4.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette planni-
vået.  

Risiko og sårbarhet  Usikre verdier av radon. Deler av området ligger i et 
område med stor mulighet for marin leire. Nærmere 
vurdering må utføres i detaljplanlegging/byggesak. Jf. 
kap. Om ROS-analyse.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial infrastruktur i 
sentrum. Det må påregnes opparbeidelse av teknisk 
infrastruktur for området, men dette kan sannsynlig-
vis knyttes til eksisterende anlegg i tilstøtende områ-
der. Atkomst til området for kjørende trafikk forutset-
tes å skje via Mellomveien.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Områder for tjenesteyting i tilknytning til sentrums-
områder er i tråd med nasjonale føringer for planleg-
ging.  

 

Oppsummering:  
Frøya kommune er en vekstkommune med behov for større arealer til kommunens tjenesteyting. Å 
legge dette i tilknytning til utbygging av Helhetlig idrettspark, vil legge til rette for å utnytte synergief-
fekter mellom tjenester. Området ligger i tillegg sentralt i forhold til gang/sykkeladkomst for de som 
skal benytte arealene. Tursti må inkluderes i regulering av området. Området forutsetter utbygging av 
forlengelse av Mellomveien med fortau for å ivareta trafikksikker tilgang til området.  
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Samla vurdering offentlig tjenesteyting  
 
Når det gjelder helsehus m.v. er gangavstand til sentrumstilbud svært viktig for livskvaliteten til bebo-
ere/pasienter og dette bør være en viktig lokaliseringsfaktor i tråd med statlig planretningslinje for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanelgging. Det er dessuten svært viktig å legge til rette for å 
samle pleie- og omsorgstjenesten på ett sted for slik å kunne benytte ressursene bedre, dette gjelder 
både ansatte og utstyr.  
 
Fire nye områder for offentlig tjenesteyting er utredet: ved Beinskaret, Gulosmyran, Grønnskaget øst 
for fylkesvegen og Innersian.  
 
 
 

Anbefaling: OT 1, ved Beinskardet og OT 4, Innersian 

 
Beliggenheten til OT 1 vurderes å være svært gunstig for en samlet utbygging innenfor helse- og om-
sorgstjenestene: 

 Området ligger i tilfredsstillende nærhet til sentrum på Midtsian slik at pasienter og beboere 
får lett tilgang til sentrumstilbud. Beliggenheten gjør det enkelt for pårørende å komme på 
”snarvisitt” i forbindelse med at andre gjøremål i sentrum skal utføres.  

 Arealet har utvidelsesmuligheter og vil derfor dekke behovet i lang tid.  

 Utbygging ved Beinskardet oppfattes som naturlig fortetting i sentrum på Sistranda.  

 Da det er stor mulighet for forekomst av marin leire, må dette undersøkes i forbindelse med 
detaljplanleggingen. 

 
Beliggenheten til OT 4 vurderes å være svært gunstig: 

 Området er ikke inneklemt av bebyggelse og vil derfor gi kommunen mulighet for utvidelse 
ved eventuelle fremtidige behov 

 Området er en naturlig utvidelse av sentrumsområdet på Sistranda 

 Området er i nær tilknytning til utbyggingen av Helhetlig idrettspark 

 Sentral i forhold til gang-/sykkel- og kollektivtilbud.  

 Tursti må ivaretas i reguleringplan 
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Innspill boliger 

B1  BOLIGFORMÅL DØRVIKAN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 24/10, 24/12 

Forslagsstiller Geir Wærø 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon  

 
Ønsker å regulere eiendommen til boligformål. Det er ikke 
gitt signaler om avgrensning boligområdet. Her vises hele 
eiendommen. 

Dagens bruk Eiendommen er bebygd med enebolig og uthus. Ellers noe 
dyrket mark samt beiteområder, myr og kystlynghei.  

Områdets størrelse og avgrensning Ca. 54 daa.  

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og LNFR med åpning for spredt utbygging 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   4,8 daa fulldyrka jord, 18,4 daa innmarksbeite og 16,5 
daa dyrkbar mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant.  

Landskap og estetikk  Omdisponering av arealene lengst mot øst vurderes 
ikke å ha negative landskapsmessige konsekvenser. 
Eiendommen strekker seg langt vestover inn mot Er-
vikvatnet. Etablering av boliger på den vestre delen av 
eiendommen påvirker et uberørt landskap, som delvis 
består av kystlynghei.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det.  

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger 2 km fra sentrumskjernen. Avstanden 
er lang sammenlignet med de fleste andre innspillene, 
men vurderes likevel å være innenfor rimelig gang- og 
sykkelavstand. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra 
Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt regule-
ringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 
fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melkstaden - 
Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan som har 
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vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya kommune 
er i ferd med å forberede sluttbehandling av planen.  
Etablering av boliger i området vurderes ikke å gi ve-
sentlig økt transport.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
gode muligheter for å legge til rette for attraktive 
leke- og oppholdsarealer for barn.  

Friluftsliv  De vestligste delene av området ligger innenfor et vik-
tig markaområde jf. DN håndbok 25 – 2004 Kartleg-
ging og verdsetting av friluftslivsområder.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået 

Risiko og sårbarhet  Deler av eiendommen har høy aktsomhetsgrad for ra-
don. Før utbygging må dette utredes nærmere. Deler 
av området har løsmassedekke av torv/myr hvor det 
er stor mulighet for marin leire. Storparten av eien-
dommen har et tynt humus/torvdekke der det ikke er 
sannsynlig å finne marin leire. Nærmere vurdering må 
utføres i detaljplanlegging/byggesak. Jf. kap. om 
ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Det er ikke teknisk infrastruktur i området.  
Området ligger relativt nært tilbud/sosial infrastruktur 
på Midtsian. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Attraktive boliger vurderes å bidra positivt med tanke 
på Sistrandas attraktivitet for tilflytting. 

Oppsummering: Av hensyn til landskapet og konsekvenser for friluftsliv, foreslås området redusert til 
den østlige delen. Utbyggingsområdet vil da bli ca 7 daa. Nærmere undersøkelse med tanke på radon 
og kvikkleire må utføres. 
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B2  BOLIGFORMÅL ØVRE DEL AV SIVEIEN OG VIDERE NORDOVER/I FORTSETTELSEN 
AV SKARDAVEIEN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/43, 22/7 og 22/3 

Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Arealet ønskes omregulert til boligformål.  
 
 

Dagens bruk Fulldyrka jord, myr og skog 

Områdets størrelse og avgrensning 34 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og idrettsanlegg 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Den nordlige delen av området omfatter 21,1 daa full-
dyrka mark og 2 daa dyrkbar mark. Jorda er flat og 
lettdrevet. Innenfor gnr/bnr 21/43 langs Siveien finnes 
det ikke dyrket mark. Forslaget berører en del av et 
større et sammenhengende landbruksområde.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Utbyggingen vil fremstå som en naturlig utvidelse av 
eksiterende boligområde sentralt på Sistranda. Det 
bør vurderes hvor langt vestover ny bebyggelse skal 
trekkes, bl.a. av hensyn til Golanskogen.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra 
Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt regule-
ringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 
fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melkstaden - 
Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan som har 
vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya kommune 
er i ferd med å forberede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
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Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Deler av innspillet berører Golanskogen som er mye 
brukt til aktiviteter/lek for barn og unge både sommer 
og vinter. Det går dessuten en snarveg/turveg mellom 
Midtsian og Yttersian øst i området, se under frilufts-
liv. 

Friluftsliv  Kommuneplan fra 2009 viser en snarveg/tursti gjen-
nom området, den er videreført i ny kommuneplan. 
Denne må ev. innarbeides i reguleringsplan for bolig-
området. Stien er også viktig for å nå ut til turområ-
dene i Hauan. 

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Det er positivt at området ligger i tilknytning til sen-
trum slik at det er naturlig for myke trafikanter å fer-
des i boliggater. Snarveg/gangveg fra Siveien til Inner-
siveien bør inngå i reguleringsplan. 
Det forutsettes at eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 
714 kan benyttes. Utbygd boligområde øst for forsla-
get er ikke regulert og bør også inngå i en framtidig 
reguleringsplan for å sikre atkomstforhold og gang-
veg til sentrum. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet  Deler av området ligger i et område med stor mulig-
het for marin leire. Nærmere vurdering må utføres i 
detaljplanlegging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger) 
 

 Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial infrastruktur i 
sentrum.  
Det må påregnes opparbeidelse av teknisk infrastruk-
tur for området, men dette kan sannsynligvis knyttes 
til eksisterende anlegg i tilstøtende områder. Atkomst 
til området for kjørende trafikk forutsettes å skje via 
Mellomveien.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Attraktive og sentrumsnære boligområder vurderes å 
bidra positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet for 
tilflytting. 

Oppsummering: Området har en attraktiv beliggenhet nært sentrumsfunksjonene på Sistranda, og 
slutter seg naturlig til allerede utbygde områder i sør og øst.  
 
Av hensyn til landskapet, dyrka mark og Golanskogen, foreslås området redusert mot vest til totalt å 
omfatte 13,5 daa. Dette medfører at 6 daa dyrka mark omdisponeres. Turveg i øst må innarbeides i 
reguleringsplan. 
Nærmere undersøkelse med tanke på kvikkleire må utføres i fbm. reguleringsplan.  
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B2B UTVIDELSE AV OMRÅDE B2 
Gårds- og bruksnummer 21/9 og 21/43 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen på vegne av grunneier 

 
Innspill  

Ønskes omregulert til boligformål, sammenheng med for-
slag om privat tjenesteyting (se B17B). Grunneier er åpen 
for annen fordeling mellom bolig og «privat tjenesteyting» 
enn inntegnet.  

Dagens bruk Dyrkbar jord, myr og skog 

Områdets størrelse og avgrensning Ca 12,1 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

Oppsummering: Området er i sin helhet tidligere konsekvensvurdert under B2. Det vises derfor til 
disse vurderingene. Boligfelt B2 utvides til å omfatte deler av gnr/bnr 21/9 – 21/43, område B2b. Områ-
det begrenses vestover i flukt med grensen til eksisterende bebyggelse i Øvre Innersian og inkluderer 
også to tilgrensende eiendommer 22/3 og 22/7. Bakgrunnen for denne begrensningen er bygging av 
fotballhallen. Man ønsker ikke å legge til rette for boligbebyggelse for nærme denne. 

 

B3 A  BOLIGFORMÅL BAK FRØYAHALLEN, HENGER SAMMEN  B3 B 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 211/118 og 21/225.  

Forslagsstiller Einar Steinvik og Stein Terje Eriksen 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Innspillet gjelder to eksisterende boliger beliggende rett 
vest for Frøyahallen. I gjeldende kommunedelplan inngår 
eiendommene i et større areal vist til offentlige bygninger. 
Eierne ønsker boligene tilbakeført til boligformål. 

Dagens bruk Arealet er bebygd med to eneboliger.  

Områdets størrelse og avgrensning 2,3 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig bygning 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold  Ikke relevant. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Tilbakeføring til bolig gjør at det blir en kile med bolig-
formål inne i et område vist til offentlig tjenesteyting. 
Tilbakeføring gir ingen uheldig landskapseffekt, jf 
også innspill B3 b. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 
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Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Foreslått arealbruk samsvarer med dagens situasjon 
og vil ikke medføre økt støy. Området er ikke støyut-
satt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Boligtomtene ligger midt i sentrum med gode mulig-
heter for å gå/sykle fra området. Området er også 
sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området ligger nært skoleanlegg og svømmehall/id-
rettshall og øvrige idrettsanlegg. I tillegg ligger det 
nært turområder og Golanskogen som er viktig om-
råde for barn, jf. Barnetråkk. 

Friluftsliv  Ikke relevant. 

Øvrige folkehelsetema  Ikke relevant. 

Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire i området, dette 
bør avklares før ev. ny bygging i området. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial/teknisk infra-
struktur i sentrum.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere boliger i sentrum vil bidra til å styrke sentrum og 
vurderes positivt med tanke på Sistrandas attraktivi-
tet. 

Oppsummering: Ingen konkrete behov tilsier at boligene skal opprettholdes til tjenesteyting. 

 

B3 B  BOLIGFORMÅL RÅDHUSGATA 12,  HENGER SAMMEN MED B3 A 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/226   

Forslagsstiller Helge Gåsø 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål på eiendommen 21/226. 
Dette vil kunne danne et sammenhengende boligområde 
langs Mellomvegen sammen med innspill B3 a og B3c.   

Dagens bruk Tidligere videregående skole. 

Områdets størrelse og avgrensning 8,5 daa  

Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig tjenesteyting 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
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Strandsone   Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Ved å omregulere dette sammen med område B3 a til 
boligformål får man et belte med boliger langs Mel-
lomveien øst for barneskolen. Endringen vil ikke gi 
noen negativ effekt på landskapet. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området ligger nært barne/ungdomsskolen og id-
rettsanlegg/svømmehall. Området er beskrevet som 
mørkt i barnetråkkrapporten.  Bedre belysning i områ-
det mellom videregående og skolen er tiltak som vil 
bedre forholdene.  

Friluftsliv  Ikke relevant. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområde. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet  Den sørlige spissen av område har høy aktsomhets-
grad av radon og bør undersøkes nærmere før ev. ny 
utbygging med tanke på avbøtende tiltak.  
Det er mulighet for marin leire i området, dette bør 
avklares før ny bygging. Forøvrig ingen spesielle for-
hold. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende so-
sial infrastruktur. Det er atkomst til tomta fra både 
rådhusgata og Mellomveien.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Flere boliger i sentrum vil styrke sentrum og vurderes 
positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området ligger i sentrum i tilknytning til eksiterende boligtomter, ingen negative 
konsekvenser. Det er stort behov for sentrumsnære boliger. 
Nærmere undersøkelse med tanke på radon og kvikkleire må utføres før ny utbygging. 
 
Alternativ bruk: Arealet har også vært diskutert med tanke på utvidelse av barne- og ungdomsskolen. 
Kapasitetsproblemer på skolen møtes med: 

 Mer effektiv bruk av skolens arealer. 

 Utnytte ledig kapasitet på andre skoler – vurdering av dagens skolegrenser. 

 I tillegg settes av område OT 4, Innersian til offentlig eller privat tjenesteyting for å kunne 
møte fremtidens behov for kommunal tjenesteyting. 
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B3 C BOLIGFORMÅL NORD FOR  HERREDSHUSET 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/268, 21/288, 21/267  

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Innspillet gjelder arealet på nordsida av Ørndalsveien nord 
for kommunehuset. Frøya kommune ønsker området regu-
lert til boligformål. Dette er i stor grad i tråd med dagens 
bruk av området. På gnr/bnr 21/288 står det i dag en ene-
bolig,  21/268 er bebygd med et større leilighetskompleks, 
mens 21/267 er ubebygd.  
 

Dagens bruk Leilighetsbygg og våningshus. 

Områdets størrelse og avgrensning 8,9 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig bygning 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold  Ikke relevant. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Området har fra før både et leilighetskompleks og et 
våningshus, og ligger i tillegg inntil et utbygd bolig-
område. Omregulering til boligformål vurderes ikke å 
gi negative konsekvenser for landskap og estetikk.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Foreslått arealbruk samsvarer med dagens situasjon 
og vil ikke medføre økt støy. Området er ikke støyut-
satt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området ligger nært skoleanlegg og svømmehall/ id-
rettshall og øvrige idrettsanlegg. I tillegg ligger det 
nært turområder og Golanskogen som er viktig om-
råde for barn, jf. Barnetråkk. 

Friluftsliv  Ikke relevant. 

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområde..  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire i området, dette 
bør avklares før ev. ny bygging i området. 
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Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial/teknisk infra-
struktur i sentrum.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Tomtene kan være attraktivt framtidig. Flere boliger i 
sentrum vil bidra til å styrke sentrum og vurderes posi-
tivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Det er ingen konkrete behov som tilsier at arealet skal opprettholdes til offentlig tje-
nesteyting, og omdisponering til boligformål vurderes å være i tråd med dagens bruk av området. Gitt 
områdets sentrale beliggenhet bør det legges opp til høy utnyttelsesgrad.  
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B4  BOLIGFORMÅL I FRIOMRÅDE I TILKNYTNING TIL GRØNNSKAGVEIEN 32 
Gårds- og bruksnummer Del av Gnr/bnr 21/15 

Forslagsstiller Hans Anton Grønskag 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneier ønsker en del av en privat boligeiendom (2,6 
daa) tilbakeført fra offentlig friområde til boligformål.  
Det går ikke fram av innspillet at han ønsker større bygge-
tiltak på eiendommen.  

Dagens bruk Ubebygd del av en tomt 

Områdets størrelse og avgrensning 2,6 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig friområde 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk 
 

  Arealet består av uproduktiv skog, skog med lav boni-
tet og myr. Boligtomta er ikke fraskilt fra eiendom-
men gnr/bnr 21/15 

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant  

Strandsone   Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Ikke relevant.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Ikke fare for forurensning. Det er ikke registrert for-
urenset grunn. 

Støy  Ikke relevant.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Ikke relevant.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Området er en del av et større friområde som knytter 
boligområdet til markaområdet/Hauan. Området er 
ikke en viktig del av denne grønnstrukturen.  

Øvrige folkehelsetema  Ikke relevant. 

Risiko og sårbarhet  Ikke relevant. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Ikke relevant. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Ikke relevant. 

Oppsummering: Eiendommen 21/15 på 12,1 daa er en større eiendom hvor det ikke foreligger regule-
ringsplan. Dette gjelder stort sett hele området mellom kommunehuset og Beinskardet boligfelt. Der-
som det i dette området skulle komme behov for fortetting, vil dette måtte skje etter godkjent regule-
ringsplan. Temaene over vil bli vurdert når ev. utbyggingstiltak blir fremmet i reguleringsplan. 
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B5  BOLIGFORMÅL ØST FOR BEINSKARET 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 20/3 og 20/6 

Forslagsstiller Grunneierne Per Arne Gustad og Per Haugnes 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneierne av de to eiendommene ønsker området omre-
gulert fra LNFR til boligformål. Dette vil også gi muligheter 
til å etablere ny atkomst til gnr. 20 bnr. 19, som pr. i dag har 
ugunstig atkomst over gnr. 20 bnr. 6.  
Det vises også til at det er flere eiendommer nord for det 
markerte området som har tilsvarende atkomstproblem.  

Dagens bruk Dyrka mark (deler av arealet) 

Områdets størrelse og avgrensning 4,3 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   3,6 daa fulldyrka mark og 0,7 daa dyrkbar mark. Om-
rådet ligger inneklemt mellom boligtomter og veger 
og er lite arronderingsmessig gunstig.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Området er omgitt av boligbebyggelse, men med et 
mer åpent landskap mot øst. Ev. omdisponering til 
boliger vil ikke ha vesentlige negative konsekvenser. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann   Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. Det er gode muligheter for å gå og 
sykle. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melk-
staden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt regulerings-
plan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra 
Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melkstaden - 
Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan som har 
vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya kommune 
er i ferd med å forberede sluttbehandling av planen. 
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 
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Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Trafikksikkerhet vurderes som tilfredsstillende med 
trygge veier for myke trafikkanter. Ingen relevans ifht. 
kriminalitetsforebygging og utjevning av helsefor-
skjeller i befolkningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet 

 
Området består av marin strandavsetning med stor 
mulighet for marin leire, dette bør avklares før byg-
ging. Forøvrig ingen spesielle forhold. Jf. kap. om 
ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger sentralt, og har god tilgang til eksiste-
rende sosial/teknisk infrastruktur. Ved å regulere om-
rådet til boligformål kan man løse atkomstproblema-
tikken til g.nr/b.nr 20/6. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Flere boliger i sentrum vil styrke sentrum og vurderes 
positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Arealet er sentralt beliggende og langt på veg omsluttet av eksisterende boligbebyg-
gelse. Det er velegnet til bolig. Nærmere undersøkelse med tanke på kvikkleire må utføres. 
 
Det er påpekt at flere eiendommer i området rundt har utfordringer med atkomst. Mangler når det 
gjelder felles infrastruktur, som atkomst fra offentlig veg og lekeareal for barn, er typisk for mange 
gamle boligområder som er utbygd uten reguleringsplan. Situasjonen bør vurderes løst gjennom en 
mer omfattende reguleringsplan.  

 
 
 

B6 A  BOLIGFORMÅL SØR-RABBEN, HENGER SAMMEN MED B6 B OG B6 C 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr. 19/1   

Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål. 
 
Arealet ligger nord for og inntil område B6 b og c. 

 
 

Dagens bruk Innmarksbeite. 

Områdets størrelse og avgrensning 10,1 daa vest for eksisterende boliger 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 
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Landbruk   10,7 daa innmarksbeite/dyrkbar mark. Området er en 
del av et stort område med innmarksbeite. Området 
er åpent og lett å dyrke opp 

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Ingen vesentlig virkning.   

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, ca 1,4 km fra sentrum, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helles-
vik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.   
Området ligger på ”sentrumssida” av fylkesvegen, og 
at det er ikke nødvendig å krysse fylkesvegen for å 
komme til sentrum. Ingen relevans ifht. kriminalitets-
forebygging og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet 

 

 Et lite område i vest har høy aktsomhetsgrad av radon 
og bør undersøkes nærmere før eventuell utbygging.  
Det er mulighet for marin leire i området, dette bør 
avklares i detaljplanleggingen. Jf. kap. om ROS-ana-
lyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende so-
sial infrastruktur.  
Området ligger inntil eksisterende boligområder. Det 
antas at ny infrastruktur i området kan knyttes til ek-
sisterende anlegg. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området er sentralt og godt egent til bolig. Nærmere undersøkelse med tanke på 
kvikkleire må utføres. 
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B6 B  BOLIGFORMÅL SØR-RABBEN, HENGER SAMMEN B6 A OG B6 C 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/9  

Forslagsstiller HDR AS v/ Hallgeir Bremnes  

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål. 
 
 
 

 

Dagens bruk Innmarksbeite/dyrbar mark 

Områdets størrelse og avgrensning 7,5 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   3,8 daa innmarksbeite/dyrkbar mark. Området er en 
del av et sammenhengende jordbruksområde. Det er 
kun arealene som ligger lengst unna dagens bebyg-
gelse, som er innmarksbeite.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone   Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Ingen vesentlig virkning. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann 
  

 Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, ca 1,4 km fra sentrum, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helles-
vik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår   Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 

for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 
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Øvrige folkehelsetema, bl.a. 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.   
Området ligger på ”sentrumssida” av fylkesvegen, og 
det er ikke nødvendig å krysse fylkesvegen for å 
komme til sentrum. Ingen relevans ifht. kriminalitets-
forebygging og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet.  Nedre del av området har høy aktsomhetsgrad for ra-
don og må undersøkes nærmere før utbygging. 
Det er mulighet for marin leire i området, dette bør 
avklares før detaljplanlegging av området. Forøvrig 
ingen spesielle forhold. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende so-
sial infrastruktur.  
Området ligger inntil eksisterende boligområder. Det 
antas at ny infrastruktur i området kan knyttes til ek-
sisterende anlegg.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området er sentralt og godt egent til bolig. Nærmere undersøkelse med tanke på 
kvikkleire må utføres. 

 
 

B6 C  BOLIGFORMÅL SØR-RABBEN, HENGER SAMMEN MED B6 A OG B6B 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/20   

Forslagsstiller Terje-Ørnulf Korsnes 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål. 

Dagens bruk Hovedsaklig innmarksbeite.  

Områdets størrelse og avgrensning 9,9 daa.  
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   5,3 daa innmarksbeite/dyrkbar mark. 

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Ingen vesentlig virkning.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
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Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-

ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-

det. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy. 

Deler av området ligger i gul støysone. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, ca 1,4 km fra sentrum, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helles-
vik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen. Området er også 
sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.   
Området ligger på ”sentrumssida” av fylkesvegen, og 
det er ikke nødvendig å krysse fylkesvegen for å 
komme til sentrum. Ingen relevans ifht. kriminalitets-
forebygging og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået 

Risiko og sårbarhet 

 

 Nedre del av området har høy aktsomhetsgrad for ra-
don og må undersøkes nærmere før utbygging. 
Det er mulighet for marin leire i øvre del av området, 
dette bør avklares ved detaljplanlegging av området. 
Forøvrig ingen spesielle forhold. Jf. kap. om ROS-ana-
lyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende so-
sial infrastruktur.  
Området ligger inntil eksisterende boligområder. Det 
antas at ny infrastruktur i området kan knyttes til ek-
sisterende anlegg.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området er sentralt og godt egent til bolig. Nærmere undersøkelse med tanke på 
støy og kvikkleire må utføres. 
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B7  BOLIGFORMÅL SØRRABBEN ØST 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/1   

Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål på eiendommen 19/1 vest for 
fylkesveg 714 

Dagens bruk Strandsone, delvis åpen jorddekt fastmark. Det ligger et 
naust i tilknytning til området.  

Områdets størrelse og avgrensning 7,5 daa ved sjøen.  

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   5,3 daa dyrkbar mark. Området ligger i et skrint om-
råde ned mot sjøen  

Naturmangfold 
  

 Det er registrert 17 observasjoner av rødlistearter 
(Norsk rødliste 2010) på området som er lagt inn i 
artsdatabankens artskart.  Registrertingene ligger 
ikke inne i Miljødirektoratets base Arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Det betyr at kvaliteten og/eller 
relevansen på registreringen ikke er god nok.  
Artene er registrert som næringssøkende og omfatter 
krykkje (sterkt trua), stær (nær trua), sjøorre (nær 
trua), svartand (nær trua), teist (sårbar), tyrkerdue 
(sårbar) og storspove (nær trua). 
Lokaliteten vurderes ikke til å ha en vesentlig verdi for 
de registrerte artene. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Området ligger i sin helhet i strandsonen, det bør ev. 
settes av et område på ca 30 meter langs sjøen til 
grønnstruktur og Sistien 

Landskap og estetikk  Denne delen av strandsonen på Sistranda er preget av 
spredt naustbebyggelse i et åpent landskap. En ut-
bygging vil endre dette. Det er mulig å ha noen boli-
ger her samtidig som den nedre delen av strandsonen 
bevares for allmennheten. Dette forutsetter en særlig 
vektlegging av at bebyggelsen tilpasses omgivelsene.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy. Store deler av 
området ligger i gul støysone, noe også i rød sone.   
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Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, vel 1 km fra Midtsian, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helles-
vik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen. Området er også 
sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Barnetråkk-rapporten sier at fjæra på Sistranda er noe 
brukt av barn og unge.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger på sjøsida av fylkesvegen, og beboere 
i området vil måtte krysse fylkesvegen. Ved etablering 
av Sistien, vil en kunne bruke denne til å gå/sykle til 
sentrum. Kryssing av fylkesvegen der det er bygd mil-
jøgate anses ikke som spesielt problematisk .  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette planni-
vået.  

Risiko og sårbarhet  Areal som omfattes av stormflo vil i sin helhet ligge in-
nefor 30 meters-beltet. Det er mulighet for marin 
leire, dette bør avklares ved detaljplanlegging av om-
rådet . 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Det finnes ikke eksisterende kommunalteknisk infra-
struktur i området. Området ligger imidlertid nært so-
sial infrastruktur i sentrum.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området er sentrumsnært og svarer på et ønske om sjønære boliger. De negative 
konsekvensene som er beskrevet ovenfor vil for en stor del la seg løse gjennom avbøtende tiltak.  
Den delen av området som ligger nærmest fylkesvegen er støyutsatt og det vil være behov for avbø-
tende tiltak.  
For å ivareta allmennhetens interesser, jf. også barn og unges bruk av fjæra, bør området redusers og 
avgrenses mot sjøen slik at en får et turdrag/friområde på ca 30 meter her. Det er også foreslått videre-
føring av Sistien fram til Nordhammarvik industriområde. Sistien er i dag er klarert fram til Rabbakaia, 
jf. innspill Turveg 1.. 
 
I sum gir dette et relativt lite areal til boliger. Utbyggingsområdet foreslås redusert til ca 5,2 daa. Med 
tett utnytting lar det seg gjøre å få inne én rekke spesialtilpassede boliger.  Av hensyn til de som bor på 
andre sida av fylkesvegen bør det settes begrensning på høyden slik at utsikten for disse blir ivaretatt. 
Kommuneplanen må ha bestemmelse om rammer for reguleringsplanarbeide, følgende må inngå: 

 Området må undersøkes for kvikkleire og det må utføres støyvurdering med bestemmelser om    
 avbøtende tiltak. 

 Det tillates ikke mer enn én et. pluss sokkel. 

 Arealet må gis høy utnytting.  
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B7B: UTVIDELSE AV B7 SØROVER 
Gårds- og bruksnummer 19/9 og 19/20 

Forslagsstiller THM Invest as v/Svein Jarle Midtøy 

 
Innspill 

Innspillet omfatter utvidelse av boligområde B7. Ønskes ut-
bygd til boligformål. 

Dagens bruk Strandsone, delvis åpen jorddekt fastmark.  

Områdets størrelse og avgrensning  4,8 daa ved sjøen.  

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   4,6 daa jorddekt fastmark. Området ligger i et skrint 
område ned mot sjøen.  

Naturmangfold  Det er registrert 17 observasjoner av rødlistearter 
(Norsk rødliste 2010) på området som er lagt inn i 
artsdatabankens artskart. Registreringene ligger ikke 
inne i Miljødirektoratets base av Arter av nasjonal for-
valtningsinteresse. Det betyr at kvaliteten og/eller re-
levansen av registreringen ikke er god nok. Artene er 
registrert som næringssøkende og omfatter krykkje 
(sterkt trua), stær (nær trua), sjøorre (nær trua), svar-
tand (nær trua), teist (sårbar), tyrkerdue (sårbar) og 
storspove (nær trua).  
Lokaliteten vurderes ikke til å ha en vesentlig verdi for 
de registrerte artene.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Området ligger i sin helhet i strandsonen, det bør ev. 
settes av et område på ca 30 meter langs sjøen til 
grønnstruktur og Sistien. 

Landskap og estetikk  Denne delen av strandsonen på Sistranda er preget av 
spredt naustbebyggelse i et åpnet landskap. En ut-
bygging vil endre dette. Det er mulig å ha noen boli-
ger her samtidig som den nedre delen av strandsonen 
bevares for allmennheten. Dette forutsetter en særlig 
vektlegging av at bebyggelsen tilpasses omgivelsene.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-

ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det.  

Støy  Arealbruken vil ikke føre til økt støy. Store deler av 
området ligger i gul støysone, noe også i rød sone.  
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Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, vel 1 km fra Midtsian, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- og sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til 
Dyrvika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for 
gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til 
Hellesvik. På strekningen Melkstaden – Hammarvik er 
det utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring 
og offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å 
forberede sluttbehandling av planen. Området er 
også sentralt i forhold til kollektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  Barnetråkk-rapporten sier at fjæra på Sistranda er noe 
brukt av barn og unge.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger på sjøsida av fylkesveien, og beboere i 
området vil måtte krysse fylkesvegen. Ved etablering 
av Sistien, vil en kunne bruke denne til å gå/sykle til 
sentrum. Kryssing av fylkesveien der det er bygd mil-
jøgate anses ikke som spesielt problematisk. Ingen re-
levans ifht. kriminalitetsforebygging og utjevning av 
sosiale helseforskjeller i befolkningen på dette planni-
vået.  

Risiko og sårbarhet  Areal som omfattes av stormflo vil i sin helhet ligge in-
nenfor 30-metersbeltet. Det er mulighet for marin 
leire, dette bør avklares ved detaljplanlegging av om-
rådet. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Det finnes ikke eksisterende kommunalteknisk infra-
struktur i området. Området ligger imidlertid nært so-
sial infrastruktur i sentrum. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet.  

Oppsummering: Innspillet tas til følge og legges inn i høringsutkastet.  
Området er sentrumsnært og svarer på et ønske om sjønære boliger. De negative konsekvensene som 
er beskrevet ovenfor vil for en stor del la seg løse gjennom avbøtende tiltak.  
Den delen av området som ligger nærmest fylkesveien er støyutsatt og det vil være behov for avbø-
tende tiltak. For å ivareta allmennhetens interesser, jf. barn og unges bruk av fjæra, bør området redu-
seres og avgrenses mot sjøen slik at en får et turdrag/friområde på ca 30 meter her. Det er også fore-
slått videreføring av Sistien fram til Nordhammarvik industriområde. Sistien er i dag klarert fram til 
Rabbakaia, jf. innspill Turveg 1. 
 
Arealet føyer seg til område B7 og vil dermed utgjøre en større samlet utbygging. Med tett utnytting 
lar det seg gjøre å få inn en rekke spesialtilpassede boliger. Av hensyn til de som bor på andre sida av 
fylkesvegen bør det settes begrensning på høyden slik at utsikten for disse blir ivaretatt. 
Kommuneplanen må ha bestemmelse om rammer for reguleringsplanarbeidet, følgende må inngå:  

 Området må undersøkes for kvikkleire og det må utføres støyvurdering med bestemmelser 

om avbøtende tiltak. 

 Det tillates ikke mer enn èn etasje pluss sokkel.  

 Arealet må gis høy utnytting. 
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B8  BOLIGFORMÅL VED GARTNERIET, NORD FOR BLÅTT KOMPETANSESENTER 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 22/3 og 22/7 

Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Arealet ønskes omregulert til boligformål, inklusive naust, 
med friområde langs strandlinja.  

Dagens bruk Strandsone/ dyrka mark med drivhus (ikke i bruk) med til-
hørende parkering, atkomstveg og lagerareal.  

Områdets størrelse og avgrensning 6,5 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og idrettsanlegg 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk 
 

  Ca halvparten er fulldyrka mark. Hele området er 
imidlertid dyrkbart. Området er en del av et sammen-
hengende jordbruksområde på nedsiden av fylkesve-
gen. Omdisponering av området vil gi få driftsmessige 
konsekvenser. 

Naturmangfold  Det er registrert fire observasjoner av rødlista arter in-
nenfor område(Svarthalespove sterkt trua, Stær Nær 
trua, Brushane sårbar, Makrellterne sårbar). Registre-
ringene ligger imidlertid ikke inne i arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Dette betyr at kvaliteten og/el-
ler relevansen på registreringen ikke er god nok.   
Boliger i området vurderes til ikke å gi negativ konse-
kvens i forhold til naturmangfold forutsatt at det blir 
bevart en sone ned til sjøen som ikke blir bebygd. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone 
  

 100-meters-beltet her er kartlagt som svært viktig 
strandsone, og sjøområdet er registrert som egnet for 
kiting. Sistien går gjennom området, og bør ev. inn-
passes.  

Landskap og estetikk  Arealet framstår som åpent ned mot sjøen. Selv om 
det finnes bebyggelse i tilstøtende områder, vil en ut-
bygging endre karakteren her.  
Utbygging vil også kunne endre utsiktsforholdene til 
boligene på motsatt side av fylkesvegen.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Området må undersøkes for forurenset grunn 
(på grunn av drivhuset).  
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Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy. 
Den delen av området som ligger nærmest fylkesve-
gen er noe støyutsatt (gul støysone strekker seg nes-
ten halvvegs mellom vegen og sjøen)  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er svært sentrumsnært, og vurderes ikke å 
bidra til økt transport. Det er gang- sykkelveg langs fv. 
714 fra Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt 
reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkes-
veg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melk-
staden - Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan 
som har vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya 
kommune er i ferd med å forberede sluttbehandling 
av planen. Området er også sentralt i forhold til kol-
lektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Barnetråkkrapporten sier at fjæra på Sistranda er noe 
brukt av barn og unge. 

Friluftsliv  Deler av området ligger i et svært viktig friluftsom-
råde.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner.  
I et trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som ne-
gativt at området ligger på sjøsida av fylkesvegen, slik 
at bosatte i området vil måtte krysse fylkesvegen. Ved 
utvikling av Sistien, vil en kunne ferdes på denne til 
sentrumskjernen for så å krysse fylkesvegen der den 
er ombygd til miljøgate.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette plan-
nivået. 

Risiko og sårbarhet  Nedre del av området er utsatt for stormflo, jf. hen-
synssone på plankartet Det er mulighet for marin 
leire, dette bør avklares ved detaljplanlegging av om-
rådet 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger).  

 God tilgang til sosial infrastruktur.  
Det må påregnes ny teknisk infrastruktur til området.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv   Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet.  

Oppsummering: Det er positivt med sentrumsnære boliger og flere av de negative konsekvensene lar 
seg løse med avbøtende tiltak, f.eks. støy og forurensning. Alternativ bruk av område er etablering av 
Folkepark (jf. innspill F1og fastsatt Planprogram) kombinert med tilrettelegging for kiting. Dette er 
tiltak som på en bedre måte lar seg innpasse i det særegne landskapet og som på en god måte ivaretar 
allmennheten/ barn og unges interesser, herunder friluftsliv. 
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B9  BOLIGFELT STRANDHEIM 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 22/9 

Forslagsstiller Judith Liaøy Eriksen 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneier ønsker boligformål på eiendommen. Det er ikke 
oppgitt hvor mye av eiendommen som ønskes omregulert. 
 

Dagens bruk Utmark 

Områdets størrelse og avgrensning 44 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Området består av mark som ikke egner seg til jord- 
eller skogbruk.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk 
  

 Eiendommen strekker seg langt opp i det åpne 
heilandskapet som omgir Sistranda. En eventuell be-
byggelse opp mot Rabbaheia vil bli eksponert over et 
større område. Området videre innover består av en 
viktig landskapstype med kystlynghei.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy. Eksisterende bo-
liger i området ligger innenfor gul støysone. Ev. boli-
ger på platået over disse, vil ikke bli støyutsatt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er ca 2 km fra sentrum på Midtsian. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helles-
vik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen. Flere boliger i om-
rådet vil ikke bidra til vesentlig økt transport. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
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gode muligheter for å legge til rette for attraktive 
leke- og oppholdsarealer for barn. 

Friluftsliv  Øvre deler av området er registrert som viktig frilufts-
område Stutvassdalen - Sistranda – Gurvikdalen. 

Øvrige folkehelsetema, bl.a. 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner.  
I et trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som po-
sitivt at området ligger på vestsida av fylkesvegen, slik 
at bosatte i området ikke må krysse fylkesvegen for å 
komme til sentrum.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette plan-
nivået. 

Risiko og sårbarhet  I deler av området er det høy aktsomhet for radon. 
Før utbyggig må dette undersøkes nærmere. Områ-
det har stor mulighet for marin leire. Jf. kap. om ROS-
analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 og ca 2 
km fra sentrum og har dermed god tilgang til sosial 
infrastruktur.  
 
Området ligger på et høyere terrengnivå enn boligene 
mot fylkesvegen, med en markert skrent ned mot 
disse. Det vurderes som teknisk krevende å føre fram 
en atkomstveg med tilfredsstillende stigningsforhold 
via området med eksisterende boliger. Ny avkjørsel vil 
måtte plasseres lenger sør (mellom boligene på 
Strandheim og avkjørsla til gravplassen), og det må 
følgelig påregnes en forholdsvis lang atkomstveg over 
flere naboeiendommer fram til området.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Hensynet til landskap/estetikk og friluftsliv tilsier at en eventuell omdisponering bør 
avgrenses til nedre del av eiendommen, i tilknytning til eksisterende boliger ved fylkesvegen. Det vil 
imidlertid være teknisk krevende å etablere atkomst til området gjennom det eksisterende boligområ-
det mot fylkesvegen.  
 
Det er også i planprogrammet pekt på at området innover Hauan skal opprettholdes som viktig land-
skapstype kystlynghei.  
 
Områdets attraktivitet vil kunne svekkes av Nordhammervik industriområde, og en ev. utvidelse her, 
jf. N1. Etablering av nytt industriområde like sør for B9, jf. N2, vil kunne svekke attraktiviteten ytterli-
gere. Både utsikt, støy og næringstrafikk vil bidra til dette. 
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B10  BOLIGFELT GNR/BNR 27/8 MELLOM KONGENSTJØNNA OG ERVIKA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 27/8 

Forslagsstiller Jorunn Halfrid Ervik 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneier ønsker boligformål på eiendommen. Deler av ei-
endommen ligger utenfor planområdet til kommunedelpla-
nen.  
 

Dagens bruk Utmark 

Områdets størrelse og avgrensning 8,3 daa innenfor planområdet, totalt 15,9 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Området består av mark som ikke egner seg til jord- 
eller skogproduksjon; myr og impediment (ikke driv-
verdig) skog. 

Naturmangfold  En mindre del av området i vest (0,4 daa) ligger innen-
for en viktig naturtypelokalitet med rikmyr. Utbygging 
av område vil kunne virke noe negativt på naturtype-
lokaliteten dersom det blir drenert i området.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk 
  

 Eiendommen strekker seg langt opp i det åpne 
heilandskapet som omgir Sistranda. Det ligger en bo-
ligeiendom på tilvarende høyde som nedre del av ei-
endommen, men det finnes ikke bebyggelse lenger 
opp i landskapet på tilstøtende eiendommer.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy, og området er 
ikke støyutsatt.   

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger ca 2,6 km fra sentrum på Midtsian. 
Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til 
Dyrvika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for 
gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til 
Hellesvik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er 
det utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring 
og offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å 
forberede sluttbehandling av planen. Et mindre antall 
boliger i området vil ikke bidra til vesentlig økt trans-
port. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
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Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
gode muligheter for lek og aktivitet. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser innenfor 
området. 

Øvrige folkehelsetema, bl.a. 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Området ligger i ca. 2,6 km fra skole- og idrettsan-
legg, samt øvrige sentrumsfunksjoner. Det er gang- 
og sykkelveg langs fylkesvegen fra Ervika til Sist-
randa, og videre til Nordhammarvika.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette plan-
nivået. 

Risiko og sårbarhet  I deler av området er det høy aktsomhet for radon. 
Før utbyggig må dette undersøkes nærmere.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 og ca 2,6 
km fra sentrum. Dette er relativt stor avstand sam-
menlignet med øvrige innspill. 
Området er ikke tilrettelagt med teknisk infrastruktur 
og det vurderes som krevende å føre fram en at-
komstveg med tilfredsstillende stigningsforhold.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området ligger noe usentralt, men vil styrke sentrum 
på Sistranda.  

Oppsummering: Hensynet til landskap/estetikk og arrondering av bebygd areal mot natur-/friluftsområdene 
tilsier at området ikke bør bygges ut. Omdisponering vil "ta hull på" nye områder for utbygging forholdsvis langt 
fra sentrum. Jf. også at det i planprogrammet er pekt på at området innover Hauan skal opprettholdes som vik-
tig landskapstype kystlynghei.  En utbygging vil også kunne virke noe negativt på forekomsten av rikmyr. 
 
Det er relativt langt til sentrum med sosiale/kulturelle tilbud. Det vil også være krevende, både teknisk og kost-
nadsmessig, å etablere atkomst til området. 
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B11 BOLIGFELT MELLOM SIHOLMEN OG FREDAGSVIKA, SES I SAMMENHENG MED 
B11B OG B11C 
Navn, gårds- og bruksnummer 24/3, 24/35, 24/18 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Utsnitt: gjeldende plansituasjon 

Forslaget gjelder boligformål på sjøsida av fylkesvegen i 
området mellom Siholmen og Fredagsvika.  

Dagens bruk Ubebygde områder, foruten én bolig på gnr. 24 bnr 18. 

Områdets størrelse og avgrensning 15,5 daa 
Formål i kommuneplanens arealdel LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk.   Innenfor gnr. /bnr. 24/3 og 24/35 er 4,2 daa er regi-
strert som innmarksbeite (AR50). Dette er små lapper 
av landbruksjord som ligger mellom bergknauser, og 
som er tungdrevne arealer. 

Naturmangfold. 
 

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag.  Det går et vannsig gjennom området, fra myrområdet 
på vestsida ev vegen og ned til sjøen. Det er ikke regi-
strert særskilte verdier i tilknytning til dette. 

Strandsone. 
 

 Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet 
og det er jf pbl § 1-8 ikke tillatt med andre tiltak enn 
fasadeendringer i området  

Landskap og estetikk.  Landskapet i området er småkupert og i liten grad be-
bygd. Det ser ikke ut til at hele området egner seg for 
utbygging ut fra terrengmessige forhold. Eksponering 
mot sjøen vil avhenge av utbyggingsform og husplas-
sering. Dette må vurderes i reguleringsplan. 

Kulturminner og kulturmiljø.  Ingen registreringer 

Forurensning: luft, jord og vann.   Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy. 
  

 Den delen av området som ligger nærmest fylkesve-
gen ligger i gul støysone jf. støyvarselkart (Statens 
vegvesen).  

Sammenheng arealbruk og transportbehov. 

 
 Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til 

Dyrvika. Området ligger om lag 1,5 km fra sentrums-
kjernen på Midtsian, og omdisponering til boligformål 
vurderes ikke å føre til vesentlig økt transportbehov.   

TEMA- SAMFUNN   
Barn og unges oppvekstvilkår. 
 

 En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold. Området har gode naturgitte 
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forhold for tilrettelegging for barns leik og godt bo-
miljø.  

Friluftsliv.  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i områ-
det.  

Øvrige folkehelsetema.  

 
 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  

Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner.  
I et trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som noe 
negativt at bosatte i området vil måtte krysse fylkes-
vegen for å bruke gang- sykkelvegen til sentrum. 
Dette er også skoleveg. 
 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette plan-
nivået. 

Risiko og sårbarhet. 
 

 Høy aktsomhet for radon. Ingen fare for ras, skred el-
ler stormflo. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 om lag 
1,5 km fra sentrumskjernen. Det er opparbeidd gang- 
sykkelveg og det ligger til rette for at beboere i områ-
det kan benytte seg av eksisterende sosial infrastruk-
tur i sentrum.  
Det er ikke eksisterende teknisk infrastruktur i områ-
det, området er dermed relativt kostbart å bygge ut.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv. 
 

 Området vil kunne utgjøre et annerledes botilbud enn 
områdene i sentrum, særlig med tanke på natur/ sjø-
tilknytning. Slik bidrar det til mer variasjon i boligtil-
budet. 

 

Oppsummering: Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet fra sjøen, et belte på om lag 25 meter 

nederst mot sjøen er avsatt til LNFR. Terrenget er småkupert og det ser ikke ut til at hele området egner seg for 

utbygging. Dette vil kunne gi mindre boligklynger med grøntområder i mellom. Atkomst til området ser ut til å 

kunne løses ved grensa mellom 24/35 og 24/18.  

Det er ikke registrert verdier knyttet til naturmangfold eller kulturminner/-miljø i området. Ved regulering av 

området må det særlig legges vekt på: 

 Utsikt og landskapsmessig eksponering. Det kuperte landskapet vil kunne bidra til å dempe ekspone-

ringen av bebyggelsen samtidig som utsikt tas vare på. 

 Allmennhetens interesser, inkludert god tilgjengelighet til sjøarealene.  

 Et trafikksikkert krysningspunkt på fylkesvegen for gående og syklende som skal nå gang- og sykkelve-

gen. 

 Vurdere behov for støyreduserende tiltak.   
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B11 B SJØNÆRE BOLIGER FRA SIHOLMEN TIL FREDAGSVIKA 
Gårds- og bruksnummer Deler av 23/7, samt 23/8.  

Forslagsstiller 
 

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen as på vegne av Frøy 
eiendom  

 
Innspill  

Ønsker å omregulere til boligformål. Ses i sammenheng 
med forslag til utbygging av sjøhus/naust, for en samlet ut-
bygging. (Se naust 2)  

Dagens bruk Ubebygd strandsone. Avgrenset av fylkesvei og sjø.  

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 11,6 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Ikke relevant  

Naturmangfold  Ikke registrert særskilt viktige naturverdier i området.  

Vann og vassdrag   Ingen registrerte  

Strandsone  Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet 
og det er jf PBL § 1-8 ikke tillatt med tiltak 

Landskap og estetikk  Landskapet i området er småkupert og ubebygd. Det 
ser ikke ut til at hele området egner seg til utbygging 
ut fra terrengmessige forhold. Eksponering mot sjøen 
vil avhenge av utbyggingsfom og husplassering.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer 

Forurensning: luft, jord og vann  Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 
Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  

Støy  Den delen av området som ligger nærmest fylkesve-
gen ligger i gul støysone, jf støyvarselkart (SVV) 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Det er gang- og sykkelveg langs fv.714 fra Melkstaden 
til Dyrvika. Området ligger om lag 1,5 km fra sen-
trums-kjernen på Midtsian, og omdisponering til bo-
ligformål vurderes ikke å føre til vesentlig økt trans-
portbehov.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold. Området har gode naturgitte 
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forhold for tilrettelegging for barns leik og godt bo-
miljø.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i områ-
det.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner. I et 
trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som noe ne-
gativt at bosatte i området vil måtte krysse fylkesve-
gen for å bruke gang- og sykkelvegen til sentrum. 
Dette er også skoleveg. Samtidig kan det tenkes en 
utbygging av intern gangvei/sti langs planlagt sjø-
hus/naustbebyggelse, som ender på Siholmen. Her er 
det fotgjengerovergang til gang- og sykkelvei, samt at 
Sistien vil ha sitt utløp her.  
Ingen relevans i forhold til kriminalitetsforebygging 
og utjevning av helseforskjeller i befolkningen på 
dette plan-nivået.  

Risiko og sårbarhet  Høy aktsomhet for radon. Ingen fare for ras, skred el-
ler stormflo. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 om lag 
1,5 km fra sentrumskjernen. Det er opparbeidet gang- 
sykkelveg og det ligger til rette for at beboere i områ-
det kan benytte seg av eksisterende sosial infrastruk-
tur i sentrum. 
Det er ikke eksisterende teknisk infrastruktur i områ-
det.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området vil kunne utgjøre et annerledes botilbud enn 
områdene i sentrum, særlig med tanke på natur/sjøtil-
knytning. Slik bidrar det til mer variasjon i boligtilbu-
det.  

Oppsummering: Området ligger sammen med område B11 og B11c i sin helhet innenfor 100-meters-
beltet fra sjøen. Terrenget er småkupert og det ser ikke ut til at hele området egner seg for utbygging. 
Dette vil kunne gi mindre boligklynger med grøntområder i mellom. Sammen med utbygging av sjø-
hus/naust ved Siholmen vil dette utgjøre et samlet utbyggingsområde som knyttes mot funksjoner på 
Siholmen. Det anbefales at det utarbeides en samlet reguleringsplan for området fra Fredagsvika til 
Siholmen. Atkomst til området ser ut til å kunne løses ved grensa mellom 24/35 og 24/18. 
Det er ikke registrert verdier knyttet til naturmangfold eller kulturminner/-miljø i området. Ved regule-
ring av området må det legges særlig vekt på: 

 Utsikt og landskapsmessig eksponering. Det kuperte landskapet vil kunne bidra til å dempe 

eksponeringen av bebyggelsen samtidig som utsikt tas vare på. 

 Allmennhetens interesser, inkludert god tilgjengelighet til sjøarealene. 

 En trafikksikker samlet avkjørsel for området i sin helhet 

 Et trafikksikkert krysningspunkt på fylkesvegen for gående og syklende som skal nå gang- og 

sykkelvegen på oversiden av fylkesveien. 

 Legge til rette for gangvei/sti på nedsiden av fylkesveien for å knytte boligområdet til sjø-

hus/naustutbygging på Siholmen. Dette vil gi tilgang til gangfelt ved Siholmen, samt Sistien 

fra boligområdet. 

 Vurdere behov for støyreduserende tiltak. 
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B11 C BOLIGOMRÅDE FRA SIHOLMEN TIL FREDAGSVIKA 
Gårds- og bruksnummer 24/11 

Forslagsstiller Tommy Hammer og Anna Grønskag 

 
Innspill  

Ønsker hele sin eiendom (på begge sider av veien) regulert 
for boligbygging 

Dagens bruk Spredt bebygd med små landbruksarealer 

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 18 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Nedenfor fylkesveien: 0,6 fulldyrka jord, 2,7 innmarks-
beite.  
Overfor fylkesveien: 0,6 fulldyrka jord og skog.   

Naturmangfold  Ingen registrerte verdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet 
og det er jf. PBL § 1-8 ikke tillatt med andre tiltak enn 
fasadeendringer i området.  

Landskap og estetikk  Landskapet i området er småkupert og ubebygd. Det 
ser ikke ut til at hele området egner seg til utbygging 
ut fra terrengmessige forhold. Eksponering mot sjøen 
vil avhenge av utbyggingsform og husplassering.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for foruren-
sing. Det er ikke registrert forurenset grunn i området.  

Støy  Den delen av området som ligger nærmest fylkesve-
gen ligger i gul støysone, jf støyvarselkart (SVV) 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Det er gang- og sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden 
til Dyrvika. Området ligger om lag 1,5 km fra sen-
trumskjernen på Midtsian, og omdisponering til bolig-
formål vurderes ikke å føre til vesentlig økt transport-
behov.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold. Området har gode naturgitte 
forhold for tilrettelegging for barns leik og godt bo-
miljø.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i områ-
det.  
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Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner. I et 
trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som noe ne-
gativt at bosatte i området vil måtte krysse fylkesve-
gen for å bruke gang- og sykkelvegen til sentrum. 
Dette er også skoleveg. Samtidig kan det tenkes en 
utbygging av intern gangvei/sti langs planlagt sjø-
hus/naustbebyggelse, som ender på Siholmen. Her er 
det fotgjengerovergang til gang- og sykkelvei, samt at 
Sistien vil ha sitt utløp her.  
Ingen relevans i forhold til kriminalitetsforebygging 
og utjevning av helseforskjeller i befolkningen på 
dette plan-nivået. 

Risiko og sårbarhet  Høy aktsomhet for radon. Ingen fare for ras, skred el-
ler stormflo.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 om lag 
1,5 km fra sentrumskjernen. Det er opparbeidet gang- 
sykkelveg og det ligger til rette for at beboere i områ-
det kan benytte seg av eksisterende sosial infrastruk-
tur i sentrum. 
Det er ikke eksisterende teknisk infrastruktur i områ-
det. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området vil kunne utgjøre et annerledes botilbud enn 
områdene i sentrum, særlig med tanke på natur/sjøtil-
knytning. Slik bidrar det til mer variasjon i boligtilbu-
det.  

Oppsummering: Området nedenfor fylkesveien vil sammen med B11 og B11b utgjøre et sammen-
hengende utbyggingsområde, og inkluderes i høringsforslaget. Området overfor fylkesveien inklude-
res ikke.  
Området ligger sammen med område B11 og B11c i sin helhet innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. 
Terrenget er småkupert og det ser ikke ut til at hele området egner seg for utbygging. Dette vil kunne 
gi mindre boligklynger med grøntområder i mellom. Sammen med utbygging av sjøhus/naust ved 
Siholmen vil dette utgjøre et samlet utbyggingsområde som knyttes mot funksjoner på Siholmen. Det 
anbefales at det utarbeides en samlet reguleringsplan for området fra Fredagsvika til Siholmen. At-
komst til området ser ut til å kunne løses ved grensa mellom 24/35 og 24/18. 

Det er ikke registrert verdier knyttet til naturmangfold eller kulturminner/-miljø i området.  
Ved regulering av området må det legges særlig vekt på: 

 Utsikt og landskapsmessig eksponering. Det kuperte landskapet vil kunne bidra til å 

dempe eksponeringen av bebyggelsen samtidig som utsikt tas vare på. 

 Allmennhetens interesser, inkludert god tilgjengelighet til sjøarealene. 

 En trafikksikker samlet avkjørsel for området i sin helhet 

 Et trafikksikkert krysningspunkt på fylkesvegen for gående og syklende som skal nå gang- 

og sykkelvegen på oversiden av fylkesveien. 

 Legge til rette for gangvei/sti på nedsiden av fylkesveien for å knytte boligområdet til sjø-

hus/naustutbygging på Siholmen. Dette vil gi tilgang til gangfelt ved Siholmen, samt Sis-

tien fra boligområdet. 

 Vurdere behov for støyreduserende tiltak. 
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B12 BOLIGFELT I FORLENGELSEN AV BEINSKARDET, NED MOT SJØEN 
Navn, gårds- og bruksnummer Deler av 20/4, 20/11, 20/9, 20/13, 20/2, 20/7, 20/3, 20/20, 

20/17, 20/6, 21/18, 21/19, 21/3, 21/27 og 21/65 

Forslagsstiller Bjørnar Johansen 

 
Utsnitt: innspill 

Forslaget gjelder boligformål på sjøsida av fylkesvegen i 
forlengelsen av Beinskardet. Vises som skravert felt i kart-
utsnittet. Det beskrives ønske om lavblokkbebyggelse.  

Dagens bruk Delvis bebygd område med eneboliger og naust. Landbruk. 

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 25,1 daa. Avgrenset mot fylkesveien i vest og sjø i øst. 

Formål i kommuneplanens arealdel LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk.   20,3 fulldyrka jord.  
Området består i hovedsak av fulldyrka mark med be-
byggelse. Hver teig er i seg selv liten. Området utgjør 
et sammenhengende jordbruksareal med høy kvalitet.  

Naturmangfold. 
 

 I naturbasen oppgis observasjon av art med særlig 
stor forvaltningsinteresse; Storspove. Denne står opp-
ført som sårbar på Norsk rødliste 2015. Landskap som 
Storspoven oppholder seg, er under nedbygging in-
nenfor planområdet.  

Vann og vassdrag.  Ikke relevant. 

Strandsone. 
 

 Området ligger i sin helhet innenfor strandsonen. En 
åpning for boligbygging vil medføre privatisering på 
en sentral del av planområdet. I verdsetting av frilufts-
områder er området vedsatt som et svært viktig om-
råde. Strandsonen er i Barnetråkk et viktig område for 
aktivitet blant barn og unge.  

Landskap og estetikk.  Området har et kysthistorisk særpreg med smale ei-
endomsteiger, landbruk og spredt naustbebyggelse. 
Området inviterer til nærhet og utsyn til havet, og er 
en del av Sistrandas identitet. Området er en av de 
siste større åpne grøntområdene ned mot sjø innenfor 
planområdet og derfor særlig viktig å bevare. Utbyg-
ging vil også påvirke bakenforliggende bebyggelses 
utsiktsforhold.  

Kulturminner og kulturmiljø.  I området er det i Askeladden markert ett kultur-
minne: id 16453; Bekkaskaget. Det er funnet et red-
skap fra steinalderen.  

Forurensning: luft, jord og vann.   Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 
Arealbruk i seg selv vil ikke medføre økt forurensning. 
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Støy. 
  

 Området ligger innenfor gul sone i SVV støykart. Fo-
reslått utbygging medfører ikke økt støy.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov. 

 
 Området ligger sentralt innenfor planområdet med 

gode muligheter til å gå/sykle til jobb/skole/fritidsakti-
viteter, samt i nærheten av kollektivtransport. 

TEMA- SAMFUNN   

Barn og unges oppvekstvilkår. 
 

 I Barnetråkk-undersøkelsen er Sistrandsfjæra bemer-
ket som et viktig område for barn og unges lek og ak-
tivitet. 

Friluftsliv.  I lokal kartlegging av friluftsområder er området mer-
ket som svært viktig område; Fjære, nærområde for 
barnehage og skoler.  

Øvrige folkehelsetema.  

 
 I forhold til avkjørsel kan man benytte eksisterende 

avkjørsel. Man må krysse fylkesveien for å nå gang- og 
sykkel, noe som vurderes negativt i et trafikksikker-
hetsperspektiv. På dette plannivået er kriminalitetsfo-
rebygging, universell utforming og utjevning av helse-
forskjeller i befolkningen på dette plan-nivået.  

Risiko og sårbarhet. 
 

 Nedre del av området er utsatt for stormflo, jf. hen-
synssone på plankartet. Det er mulighet for marin 
leire, dette bør avklares ved detaljplanlegging av om-
rådet. Området ligger innenfor moderat til lav akt-
somhetsgrad i Nasjonalt aktsomhetskart for radon. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 God tilgang til sosial infrastruktur. Det må påregnes 
oppgradering av teknisk infrastruktur til området.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv. 
 

 Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering:  

Tas ikke til følge.  

I planprogram vedtatt 26.08.2015 trekkes strandsonen fram som et område som bør forvaltes med 

omhu. Sistranda har historisk sett et særskilt kystlandskap. Samtidig skal det vurderes sjønære bo-

ligområder. Det skal tas hensyn til grøntarealer ved fortetting av boligområder.  

Innspillet omhandler et område innenfor strandsonen som er regulert til LFNR. Arealet benyttes nå 

til landbruk, med fulldyrket jord av god kvalitet. Området er et relativt stort sammenhengende 

grøntområde i strandsonen. Sistrandsfjæra har gjennom Barnetråkk-undersøkelsen blitt trukket 

fram som et viktig aktivitetsområde for barn og unge. Med sin sentrale beliggenhet er dette en ak-

tuell problemstilling for området. Området har et karakteristisk kystlandskapspreg og er relativt 

flatt. Utbygging av dette området vil kunne påvirke utsiktsforhold for bakenforliggende boliger. På 

bakgrunn av dette tas innspillet ikke til følge. 
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B13 BOLIGOMRÅDE TUVNESET 
Gårds- og bruksnummer 27/4 og 27/14 

Forslagsstiller Torbjørn Hammernes, på vegne av grunneiere 

 
Innspill  

Ønskes regulert til boligområde.  

Dagens bruk Fraflyttet landbrukseiendom, senere år benyttet som fri-
tidsbolig.  

Områdets størrelse og avgrensning  15,8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   6 daa fulldyrka jord, 3,6 daa innmarksbeite. Området 
er ikke en del av et større sammenhengende jord-
bruksareal.  

Naturmangfold  Ingen registrerte funn. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone  Området ligger i sin helhet innenfor strandsonen. Om-
rådets beskaffenhet tilsier at man vil få lav utnytting 
av et større område i strandsonen, noe som vil med-
føre privatisering.  

Landskap og estetikk  Eventuell begrenset og spredt boligbygging ser ikke ut 
til å påvirke landskapstypen i særlig grad. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken i seg selv vil ikke medføre forurensning. 

Støy  Området mot fylkesvei 714 ligger innenfor gul sone i 
SVVs støykart. Arealbruken i seg selv medfører ikke 
økt støy. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger ca 1,7 km  fra sentrumsfunksjoner, 
skole og arbeidsplasser. Det er gang- og sykkelvei 
langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyrvika.  Arealbruken i 
seg selv vurderes ikke å bidra til vesentlig økt trans-
port.  Man må krysse fylkesveien for å nå gang- og 
sykkelvei.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
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Barn og unges oppvekstvilkår  En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold. Området har gode forutset-
ninger for å kunne bli et godt oppvekstmiljø for barn- 
og unge.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i området.  
Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 

Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner. I et 
trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som noe ne-
gativt at bosatte i området vil måtte krysse fylkesve-
gen for å bruke gang- og sykkelvegen til sentrum. 
Dette er også skolevei. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av sosiale helseforskjeller i befolkningen på dette 
plan-nivået.  

Risiko og sårbarhet  Store deler av området ligger innenfor hensynssone 
for flom. Aktsomhetsgrad for radon er høy.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 om lag 
1,7 km fra sentrumskjernen. Det er opparbeidet gang- 
og sykkelveg og det ligger til rette for at beboere i om-
rådet kan benytte seg av eksisterende sosial infra-
struktur i sentrum.  
Det er bebyggelse i området med teknisk infrastruk-
tur.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området vil kunne utgjøre et annerledes botilbud enn 
områdene i sentrum, særlig med tanke på natur/sjøtil-
knytning. Slik bidrar det til mer variasjon i boligtilbu-
det.  

Oppsummering: Tas ikke til følge. 
Rådmannen opprettholder administrasjonens innstilling fra sak 9/16 i Hovedutvalg for drift. Tiltaket 
vil til tross for utvidelse av området, gi en liten utnyttelse på bakgrunn av at store deler ligger innen-
for aktsomhetsområdet for flom. Terrengmessig er det også utfordrende og vil gi en liten utnyttings-
grad av området. Området ligger i sin helhet innenfor strandsonen.  
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B14 BOLIGOMRÅDE ERVIKA 
Gårds- og bruksnummer 24/20, samt 24/4, 24/23, 24/32 og 24/33 

Forslagsstiller Jan Olav Mathisen og Wenche Mathisen 

 
Innspill 

Området ønskes regulert til boligformål. 

Dagens bruk Spredt boligbebyggelse, noe jordbruk.  

Områdets størrelse og avgrensning  14,8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   1,6 daa fulldyrka jord, 0,9 innmarksbeite. 

Naturmangfold  Ingen registreringer. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone  Ikke relevant. 
Landskap og estetikk  Åpning for boligformål, vil ikke påvirke landskapet i 

forhold til dagens bruk.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer.  

Forurensning: luft, jord og vann  Ikke registrert forurenset grunn. Arealbruken vil ikke 
føre til økt forurensning.  

Støy  Området er ikke støyutsatt. Arealbruken vil ikke med-
føre støy. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Det er gang- og sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden 
til Dyrvika. Området ligger om lag 2,3 km fra sen-
trumskjerne på Midtsian, og omdisponering til bolig-
formål vurderes ikke å føre til vesentlig økt transport-
behov.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
gode muligheter for lek og aktivitet.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser innenfor 
området.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger ca 2,3 km fra skole- og idrettsanlegg, 
samt øvrige sentrumsfunksjoner. Det er gang- og syk-
kelveg langs fylkesvegen fra Ervika til Sistranda, og vi-
dere til Nordhammarvika. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette plan-
nivået.  
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Risiko og sårbarhet  Området er ikke flom- eller stormfloutsatt. I Nasjonalt 
radonkart ligger området i høy og usikker aktsom-
hetssone.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 og ca 2,3 
km fra sentrum. Det er relativt stor avstand sammen-
lignet med andre innspill. Området er tilrettelagt med 
teknisk infrastruktur.    

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området ligger i utkant av planområdet, men vil 
styrke sentrum av Sistranda.  

Oppsummering:  
Tas ikke til følge.  
I området Ervika blir det videreført flere LFNR B-områder fra forrige kommunedelplan som åpner for 
spredt utbygging. Rådmannen ønsker at disse områdene videreføres og utbygges før det åpnes for 
nye boligområder i Ervika. Det legges i tillegg inn planbestemmelse som ivaretar eksisterende boliger i 
LFNR-områder sitt ønske om gjenreisning, påbygg, tilbygg og underbygg.  
 

 

B 15 BOLIGOMRÅDE RABBEN 
Gårds- og bruksnummer 19/6 og 19/12 

Forslagsstiller Advokatfirma Stokholm Svendsen AS på vegne av grunnei-
ere 

 
Innspill  

Området foreslås regulert til boligområde. 

Dagens bruk Fulldyrka jord og skog 

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 25 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  22,1 daa fulldyrka jord. 
Området består av to smale teiger. Området er en del 
av et sammenhengende område med landbruksjord 
som strekker seg fra Sørrabben til Nordrabben.  
Området med dyrkbar jord er et flatt og skogkledd 
område som er nokså lett å dyrke opp.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant.  

Landskap og estetikk  Tiltaket vil åpne et nytt område for utbygging i ytter-
kanten av det som oppleves som sentrum. For å få et 



 
 
 
 
 
 

57 
 

kompakt og tydelig sentrum er det viktig å fylle rele-
vante tomme arealer innenfor sentrumsområdet. Det 
vurderes imidlertid som positivt at en eventuell utbyg-
ging legger seg inntil dagens avgrensning av tettste-
det dersom sentrumsområdet må utvides. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy.  
Området er ikke støyutsatt. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Beboere  kan gå/sykle til jobb/skole/fritidsaktiviteter 
da området ligger svært sentralt. Det er gang- sykkel-
veg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyrvika. Det fore-
ligger vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg 
langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. På strek-
ningen Melkstaden - Hammarvik er det utarbeidet re-
guleringsplan som har vært til høring og offentlig et-
tersyn. Frøya kommune er i ferd med å forberede 
sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser i områ-
det. Området ligger nærme etablerte turstier som vil 
kunne benyttes av beboere i området.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter til å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger på «sentrumsiden» av fylkesvegen for 
å komme til sentrum, og det er ikke nødvendig å 
krysse fylkesvegen for å komme til sentrum. På dette 
plannivået har det ingen relevans ifht. kriminalitetsfo-
rebygging, trafikksikkerhet og utjevning av helsefor-
skjeller i befolkningen. 

Risiko og sårbarhet 
 

 Området ligger ikke utsatt til i forhold til stormflo, 
steinsprang, skred eller flom. 
Området ligger i et område med stor mulighet for ma-
rin leire. Nærmere vurdering må utføres i detaljplan-
legging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger) 
  

 Området ligger nært veg og øvrig kommunalteknisk 
infrastruktur. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet.  

Oppsummering: Rådmannen frarår og legge til rette for boligbygging i området på dette tids-

punkt.  Bakgrunnen er at dette er et sammenhengende landbruksareal. Fylkesmannen som 

landbruksmyndighet har også i sin uttalelse etter 1.gangs høring meldt at de vil komme med 

innsigelse mot bruk av området med begrunnelse i nasjonalt jordvern.  
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B16 BOLIGEIENDOM I ERVIKA 
Gårds- og bruksnummer 27/11 

Forslagsstiller Lena Skagen, Åge Skagen og Nina Skagen 

 
Innspill  

Ønsker å regulere eiendommen til boligformål. 

Dagens bruk  Fulldyrka jord med boligbebyggelse. Del av et større sam-
menhengende landbruksareal 

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 11,8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk    3,2 daa fulldyrka jord  og 0,7 utmarksbeite 

Naturmangfold   Ingen registreringer 

Vann og vassdrag  Det går en bekk gjennom området; Ervikelva. Ikke 
omtalt i NVE-atlas. Står omtalt under risiko for å ikke 
oppfylle vilkår i Vanndirektivet i Vann-nett.  

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Området består av spredt bebyggelse med landbruks-
virksomhet. Omregulering vil ikke ha vesentlig påvirk-
ning av landskap og estetikk. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer  

Forurensning: luft, jord og vann  Ikke registrert forurenset grunn. Arealbruken vil ikke 
føre til økt forurensning. 

Støy  Området er ikke støyutsatt. Arealbruken vil ikke med-
føre støy. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Det er gang- og sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden 
til Dyrvika. Området ligger om lag 2,3 km fra sen-
trumskjernen på Midtsian, og omdisponering til bolig-
formål vurderes ikke å føre til vesentlig økt transport-
behov. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
gode muligheter for lek og aktivitet.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser innenfor 
området.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger ca 2,3 km fra skole- og idrettsanlegg, 
samt øvrige sentrumsfunksjoner. Det er gang- og syk-
kelveg langs fylkesveien fra Ervika til Sistranda, og vi-
dere til Nordhammarvika.  
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Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av sosiale helseforskjeller i befolkningen på dette 
plan-nivået.  

Risiko og sårbarhet  Ervikelva har unntaksvis hatt høy vannføring i perio-
der med mye nedbør. Lavt til moderat radon-nivå. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 og ca 2,3 
km fra sentrum. Det er relativt stor avstand sammen-
liknet med andre innspill. Området er tilrettelagt med 
teknisk infrastruktur.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området ligger i utkant av planområdet, men vil 
styrke sentrum av Sistranda.  

Oppsummering: Tas ikke til følge. 
I området Ervika blir det videreført flere LFNR B-områder fra forrige kommunedelplan som åpner for 
spredt utbygging. Rådmannen ønsker at disse områdene videreføres og utbygges før det åpnes for 
nye boligområder i Ervika. Det legges i tillegg inn planbestemmelse som ivaretar eksisterende boliger i 
LFNR-områder sitt ønske om gjenreisning, påbygg, tilbygg og underbygg.  
 

 

B17 BOLIG VED HERREDSHUSET 
Gårds- og bruksnummer 21/100 

Forslagsstiller Alma Midtsian 

 
Innspill 

Ønsker eiendommen omregulert til boligformål. Eiendom-
men er i kommunedelplan fra 2009 satt av til offentlig eller 
privat tjenesteyting. Innspillet konsekvensutredes derfor 
som nytt innspill.   

Dagens bruk Boligeiendom med enebolig i et etablert boligområde.  

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 1,6 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig eller privat tjenesteyting 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold   Ikke relevant 

Vann og vassdrag   Ikke relevant 

Strandsone   Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Tilbakeføring til boligformål gir ingen uheldig land-
skapseffekt. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 
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Støy  Foreslått arealbruk samsvarer med dagens situasjon 
og vil ikke medføre økt støy. Området er ikke støyut-
satt. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Boligtomten ligger midt i sentrum med gode mulighe-
ter for å gå/sykle fra området. Området er også sen-
tralt i forhold til kollektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  Området ligger nært skoleanlegg og svømmehall/id-
rettshall og øvrige idrettsanlegg. I tillegg ligger det 
nært turområder.  

Friluftsliv  Ligger i nærheten av etablerte turstier med nær til-
gang til hauan. 

Øvrige folkehelsetema   Ikke relevant 

Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire i området, dette 
bør avklares før ev. ny bygging i området.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial/teknisk infra-
struktur i sentrum.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere boliger i sentrum vil bidra til å styrke sentrum og 
vurderes positivt med tanke på Sistrandas attraktivi-
tet.  

Oppsummering: Ingen konkrete behov tilsier at boligen skal opprettholdes til tjenesteyting.  
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Samla vurdering boliger  
Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra vel 4600 i dag 
til 5500 i 2040.  Det er også stor vekst innenfor næringslivet. Det er viktig å legge til rette for stabilitet 
både med tanke på det sosiale miljøet og for næringslivet som har behov for stabil arbeidskraft. Attrak-
tivt og variert boligtilbud og et attraktivt sentrum vil bidra positivt til dette.  
 
Det er behov for flere og varierte boligområder. Etterspørselen etter rimelige boliger er stor. Dette til-
sier tett utbygging i flere områder. Det er videre stort behov for leiligheter i sentrum. Samtidig er det 
også mange som ønsker eneboligtomter. Svært mange ønsker å bo sjønært. Det er også etterspørsel 
etter mer landlige eneboligtomter, også her med ønske om sjøkontakt.  
 
Erfaring viser at ca halvparten av boligsøkerne i kommunen ønsker å bo på Sistranda der det er et stort 
tilbud av offentlige og private tjenester samt svært gode fritids- og aktivitetstilbud. I de siste tre åra har 
det gjennomsnittlig vært bygd nesten 50 boliger/leiligheter pr. år i hele kommunen, ca halvparten an-
tas bygd på Sistranda (kilde: Frøya kommune).  
 
Med utgangspunkt i disse erfaringene, gir dette et boligbehov på ca 300 på Sistranda/Ervika i 12 års-
perioden. Brutto arealreserver i gjeldende kommunedelplan sammen med nye forslag til boligområder 
utgjør til sammen ca 272 daa uregulerte tomteareal. I tillegg er det ca 90 regulerte tomter som ikke er 
utbygd. Dette tilsier at det er avsatt tilstrekkelig areal: til sammen ca 88 daa. Det vises til planbeskrivel-
sen for nærmere utdyping av temaet. 
 
Ervika har ca 25 % av uregulerte tomteareal og sentrum ca 75 %. I tillegg har sentrum ca 90 regulerte 
tomter. Med høyere tomteutnytting i sentrum vil dette tilsi at det legges opp til markant mer boligbyg-
ging i sentrum. B1 og B11 mellom Siholmen og Ervika ligger lengst fra Midtsian, ca 1,6 km. De øvrige 
områdene ligger i ellers i nær tilknytning til Midtsian.  Alle har god gang-sykkelforbindelse til sentrum 
og ligger nært turområder.  
 
Erfaringsmessig finnes kvikkleire i mindre, avgrensede lommer, dette må undersøkes ved detaljregule-
ring av områdene. I områdene B6 c og B7 ligger deler i gul støysone, en mindre del i rød støysone. Det 
må foretas støyundersøkelse i forbindelse med regulering av B6 c, B7 og B7b  med sikte på avbøtende 
tiltak. Flere av stedene er også kartlagt for radon i grunnen. Dette skal rutinemessig undersøkes i byg-
gesak, jf. TEK 10 (Forskrift om tekniske krav til byggverk). For B11, B11b og B11c må det tilrettelegges 
for trafikksikker kryssing av fylkesveg 714, i og med at gang- og sykkelvegtilbudet ligger på motsatt 
side av vegen.         
Til sammen 17 områder fordelt på flere forslagsstillere/grunneiere er utredet til bolig. 

Anbefaling: 

Ut fra vurderingene over er det behov for grovt sett 50 – 100 daa til boliger ut over det som allerede er 
avklart i tidligere planer. Tabellen under gjengir hvilke områder som foreslås innarbeidet i planen og 
hvilke som foreslås tatt ut. Faglig begrunnelse for de enkelte områdene finnes i utredningen av enkelt-
områder. 

Tilrås innarbeidet i planforslaget, eventuelt 
med reduksjon.  

Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 

B1 foreslås redusert med 47 daa, fra opprinnelig 54 
daa, av hensyn til landskapet og konsekvenser for fri-
luftsliv. Området foreslås begrenset til å omfatte den 

B8 på 6,5 daa frarås.  
Alternativ bruk av området til Folkepark kombinert 
med tilrettelegging for kiting vurderes å være bedre 
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østlige delen. Nærmere undersøkelse med tanke på ra-
don og kvikkleire må utføres. 
Totalt areal: 7daa  

utnytting av området. Dette er tiltak som på en bedre 
måte lar seg innpasse i det særegne landskapet og 
som på en god måte ivaretar allmennheten/ barn og 
unges interesser, herunder friluftsliv. 

B2  og B2b foreslås inkludert med ca 22 daa, fra opp-
rinnelig 34 daa, av hensyn til landskapet, dyrka mark 
og Golanskogen (barn og unge). 
I fbm. reguleringsplan må turveg i øst innarbeides og 
nærmere undersøkelse med tanke kvikkleire må utfø-
res.   
 
 

B9 på 44 daa frarås. 
Begrunnelsen er at hensynet til landskap/estetikk og 
friluftsliv tilsier at en eventuell omdisponering bør av-
grenses til nedre del av eiendommen, jf. at planpro-
grammet peker på at området innover Hauan skal opp-
rettholdes som viktig landskapstype kystlynghei. 
Dette vil bli svært kostbart da etablering av atkomst er 
teknisk svært krevende. 
Områdets attraktivitet vil dessuten kunne være svek-
ket pga nærliggende industriområder. Både utsiktsfor-
hold, støy og næringstrafikk vil bidra til dette. 

B3 a, b og c vurderes som velegnet til bolig. 
Totalt areal er 19, 7 daa hvorav 6, 7 daa allerede er be-
bygd med bolig. Nytt boligareal er 13 daa. 

B10 på 8,3 daa frarås ev hensyn til landskap/estetikk og 
arrondering av bebygd areal mot natur-/friluftsområ-
dene samt krevende atkomstforhold 

B4 tilbakeføring til bolig anbefales. Dersom det kom-
mer ønsker eller behov for fortetting i dette området, 
vil dette måtte skje etter godkjent reguleringsplan.  
Totalt areal: 2,6 daa 

B12 på 25,1 daa frarås. Begrunnelse er strandsone, 
landbruk og landskapsmessige konsekvenser. 

B5 vurderes som velegnet til bolig. Nærmere undersø-
kelse med tanke på kvikkleire må utføres. 
Det er påpekt at flere eiendommer i området rundt har 
utfordringer med atkomst. Situasjonen bør løses gjen-
nom en mer omfattende reguleringsplan. 
Totalt areal: 4,3 daa  

B13 på 15,8 daa frarås. Begrunnelse er strandsone, 
samt hensynssone for flom som vil gi lav utnyttelse av 
et stort område.  

B6 a, b og c vurderes som velegnet til bolig. Deler av 
området har mulighet for marin leire og deler kan være 
støyutsatt. Dette bør avklares med sikte på avbøtende 
tiltak ved detaljplanlegging av området.  
Totalt areal: 27,5 daa  

B14 på 14,8 daa frarås. Begrunnelse er at man ønsker å 
utnytte allerede avsatte områder før man åpner for 
flere.  

B7 og B7b foreslås inkludert med ca 9 daa. Området 
svarer på et ønske om sjønære boliger. De negative 
konsekvensene som er beskrevet vil for en stor del la 
seg løse gjennom avbøtende tiltak og reduksjon av 
området. Det kreves tett utbygging med spesialtilpas-
sede boliger på en relativt liten tomt. Det stilles flere 
krav/rammer for den videre planleggingen. 
 

B15 på 25 daa frarås. Begrunnelse er i hovedsak land-
bruksinteresser, da området er en del av et større sam-
menhengende landbruksområde.  

B11, B11b og B11c vurderes som egnet til bolig. Ved re-
gulering av området må det legges vekt på landskaps-
tilpassning, tilgjengelighet til sjøarealene, trafikksik-
kerhet og eventuelle støyreduserende tiltak.  
 Totalt areal: ca 44 daa.   

B16 på 11,8 daa frarås. Begrunnelse er at man ønsker å 
utnytte allerede avsatte områder før man åpner for 
flere. 

B17 tilrås inkludert da det ikke er noe som tilsier at 
gjeldende situasjon på tomta ikke kan stadfestes gjen-
nom planen. Totalt areal; 1,6 daa.  

 

 
Foreslått utbyggingsareal for bolig utgjør 131 daa. 231,1 daa er foreslått avslått.  
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Innspill næringsområder 

N1  UTVIDELSE AV NÆRINGSAREAL I SJØ I NORDHAMMARVIKA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/ 3, samt sjøarealer 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget gjelder utvidelse av industriarealet i Nordham-
marvika, ved at fylling i sjø utvides i nordlig retning. Områ-
det skal forbeholdes sjøtilknyttet virksomhet.  

Dagens bruk Relativt utilgjengelig, delvis bratt og skogkledd strandsone 

Områdets størrelse og avgrensning 37 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Friområde (på land) og Ferdsel (i sjø) 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Berører ikke jordbruksområder men deler av området 
er lavbonitets skog. Området er lite verdt skogbruks-
messig. 

Naturmangfold   Ingen registreringer av viktige naturverdier  
Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone 
  

 Utvidelse av utfylling av i sjø og omdisponering til næ-
ring, vil beslaglegge strandsonen i området og gjøre 
den lite attraktiv for allmennheten.  

Landskap og estetikk  Eksisterende næringsområde er godt synlig når du an-
kommer Sistranda fra sør. En utvidelse nordover vil 
kunne bli synlig fra deler av Sistranda. 
Området er grunt og derfor egnet for utfylling. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Ved utfylling i sjø må det brukes rene masser og un-
dersøkes om tiltaket berører forurensa grunn i sjø og 
på land. Rammer for virksomheten avklares delvis i re-
guleringsplan og delvis i kommunedelplanens. be-
stemmelser. 

Støy 
  

 Tilrettelegging for næringsvirksomhet vil kunne føre 
til økt støy i området. Eventuell behov for avbøtende 
tiltak må vurderes i reguleringsplan. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Næringsvirksomhet er generelt sett transportgenere-
rende. Arealet ligger gunstig til mellom Sistranda og 
Frøyatunnelen som fører til fastlandet. Sammen med 
etablert industriområde på Nordhammarvika samt ev. 
næringsområde på vestsida av fylkesvegen, vil mye av 
næringsvirksomheten samles her.  
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Området har etablert god atkomst fra fylkesvegen. 
Det er etablert gang- og sykkelveg helt fram fra Sist-
randa. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen.  
Etablering av Sistien vil også være et tilbud.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. Strandsone nær tettsted er generelt et viktig 
område.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Større næringsområder med liten aktivitet i deler av 
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell 
virksomhet. Avbøtende tiltak med bl.a. god belysning 
bør etableres. 

Risiko og sårbarhet  Utfylling av området vil medføre at området ikke blir 
utsatt for stormflo, jf. hensynssone på plankartet. Ut-
fyllingen skjer på et område med stabile grunnforhold 
uten forekomst av leire.  
Området har en høy aktsomhetsgrad for radon. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Utvidelsen vil kunne bygge videre på etablert teknisk 
infrastruktur.   

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Det er etterspørsel etter næringsarealer i dette områ-
det, og utvidelse av næringsområdet vurderes som 
positivt med tanke på videre utvikling på Frøya.  

Oppsummering: Det er ingen ledige industritomter i området pr. i dag. En utvidelse av Nordhammar-
vik næringspark, med utfylling i sjø i nordlig retning, vil endre landskapsbildet ytterligere. Utfyllinga 
bør begrenses noe og utformes slik at den i størst mulig grad etablerer en naturlig kystlinje. 
  
Området må begrenses i øst slik at Sistien med rasteplass/utsiktspunkt lar seg innpasse, jf. innspill Tur-
veg 1.  
 
Med de foreslåtte arealtilpassinger mot Sistien og i sjø, vil området bli på totalt 29,5 daa. 
 
Forurensning, støy og radon er forhold som må utredes i reguleringsplan med sikte på avbøtende til-
tak. 
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N2 INDUSTRIAREAL RABBAHEIA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/3, 19/7. 19/8, 19/19, 19/20 (sameie) 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslag gjelder etablering av et større næringsareal til ikke 
sjørelatert næring. Innspillet vurderes som et alternativ til 
det andre foreslåtte industriarealet på Rabbaheia, N3.  
 
 

Dagens bruk Skog, åpen fastmark og myr 

Områdets størrelse og avgrensning 54,7 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Deler av arealet består av skog med lav bonitet, ellers 
myr og åpen fastmark. 

Naturmangfold    Ingen konflikt med kjente naturverdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone   Ikke relevant.  

Landskap og estetikk  Området ligger ellers på et høyere terrengnivå enn 
fylkesvegen og det tilstøtende bebygde området i 
nord. Det ligger forholdsvis tett granskog i nordøstre 
del av området og langs fylkesvegen. Eksisterende ve-
getasjon kan nyttes til å skjerme for innsyn til områ-
det fra vegen og fra boliger nord for området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.  

Forurensning: luft, jord og vann  Rammer for virksomheten avklares delvis i regule-
ringsplan og delvis i kommunedelplanens. bestem-
melser. 

Støy 
  

 Næringsvirksomhet i området vil føre til mer trafikk. 
Også virksomheten i seg selv kan medføre støy. Ram-
mer for virksomheten avklares ev. i reguleringsplan 
sammen med avbøtende tiltak. På grunn av nærheten 
til boliger er det viktig at støynivået ikke blir for høyt 
og at området skjermes. Støymessige konsekvenser 
for omkringliggende boliger er ikke klare på dette 
tidspunktet, da området er under utbygging. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Næringsvirksomhet er generelt sett transportgenere-
rende. Arealet ligger gunstig til mellom Sistranda og 
Frøyatunnelen. Sammen med etablert industriom-
råde på Nordhammarvika samt foreslått utvidelse her, 
vil mye av næringsvirksomheten samles.  
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Det er etablert gang- og sykkelveg helt fram fra Sist-
randa. Med tanke på ansatte i området, bør gang- og 
sykkelveg mellom Melkstaden og Hammarvika gjen-
nomføres.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Deler er ikke registrert viktige områder for friluftsliv 
innenfor området, men området grenser til et viktig 
friluftsområde Stutvassdalen - Sistranda – Gurvikda-
len 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Større næringsområder med liten aktivitet deler av 
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell 
virksomhet. Avbøtende tiltak kan være bl.a. god be-
lysning. 
Visuell eksponering, støy og støvproblematikk fra næ-
ringsområdet vil være utfordrende for de nærmeste 
boligene. Avbøtende tiltak må vurderes i regulerings-
plan. I reguleringsplanen må det også settes klarere 
rammer for hvilke former for næring som kan tillates.  

Risiko og sårbarhet  Deler av området har høy aktsomhetsgrad for radon. 
Området har stor mulighet for marin leire. Grunnfor-
holdene i området må undersøkes før utbygging i om-
rådet.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Det finnes ikke teknisk infrastruktur i området pr. i 
dag. Ny atkomst fra nord (via avkjørsel til bensinsta-
sjonen) ser ut til å gi minst behov for terrenginngrep.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Det er etterspørsel etter næringsarealer i dette områ-
det, og utvidelse av næringsområdet vurderes som 
positivt med tanke på videre utvikling på Frøya. 

Oppsummering:  
På grunn av beliggenheten nært boliggruppe, er det nødvendig med følgende vurderinger i regule-
ringsplan med tanke på avbøtende tiltak.  

 Støv, støy og annen mulig virksomhetsbasert forurensning. 

 Rammer for hva slags virksomheter som tillates. 
 
Dersom området skal innarbeides i kommunedelplanen, vurderes det som viktig å sette av plass til 
grøntstruktur for skjerming av området, både mot eksisterende boliger i sør og nord samt mot fylkes-
vegen i øst. Området foreslås redusert fra 54,7 daa til 37,6 daa for å ivareta dette. 
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N3 INDUSTRIAREAL RABBAHEIA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 22/5, 22/18, 22/10  

Forslagsstiller Frøya kommune 

 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslag gjelder etablering av et større næringsareal til ikke 
sjørelatert næring.  

Dagens bruk Myrområde 

Områdets størrelse og avgrensning 37,8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Deler av arealet består av skog med lav bonitet, ellers 
åpen skrinn fastmark. 

Naturmangfold    Ingen konflikt med kjente naturverdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone   Ikke relevant.  

Landskap og estetikk  Et næringsområde her vil bli godt synlig fra gravplas-
sen. Det vil også kunne virke dominerende fra bolig-
området lenger nord. 

Kulturminner og kulturmiljø 
  

 Gravminne (Rundhaug av bruddstein) registrert på 
sørsida av dagens gravlund. Minnet har status som au-
tomatisk fredet kulturminne. Kulturminnet berøres 
ikke av tiltaket. 

Forurensning: luft, jord og vann  Rammer for virksomheten avklares delvis i regule-
ringsplan og delvis i kommunedelplanens. bestem-
melser. 

Støy 
  

 Næringsvirksomhet i området vil føre til mer trafikk. 
Også virksomheten i seg selv kan medføre støy. På 
grunn av nærheten til gravplassen og til boliger er det 
viktig at støynivået ikke blir for høyt og at området 
skjermes. Dette ivaretas ev. i reguleringsplan.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Næringsvirksomhet er generelt sett transportgenere-
rende. Arealet ligger gunstig til mellom Sistranda og 
tunnelen som fører til fastlandet. Sammen med etab-
lert industriområde på Nordhammarvika samt fore-
slått utvidelse her, vil mye av næringsvirksomheten 
smales her.  
Området har etablert tilfredsstillende atkomst fra fyl-
kesvegen. Det er ikke etablert gang- og sykkelveg helt 
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fram fra Sistranda (ca. 150 meter gjenstår). Med tanke 
på ansatte i området, bør gang- og sykkelveg mellom 
Melkstaden og Hammarvik gjennomføres.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Deler av området registrert som viktig friluftsområde 
Stutvassdalen - Sistranda – Gurvikdalen 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Større næringsområder med liten aktivitet deler av 
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell 
virksomhet. Avbøtende tiltak kan være bl.a. god be-
lysning. 
Gravplassen som ligger bare 100 meter unna, er et 
område for kontemplasjon og det er ønskelig at den 
skal preges av ro og verdighet. Visuell eksponering, 
støy og støvproblematikk fra næringsområdet vil 
være utfordrende både for gravplassen og de nær-
meste boligene. Avbøtende tiltak må ev. vurderes i re-
guleringsplan. I reguleringsplanen må det også settes 
klarere rammer for hvilke former for næring som kan 
tillates.  

Risiko og sårbarhet  Området har høy aktsomhetsgrad for radon. Forøvrig 
ingen spesielle forhold. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Det finnes ikke teknisk infrastruktur i området pr. i 
dag.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Det er etterspørsel etter næringsarealer i dette områ-
det, og utvidelse av næringsområdet vurderes som 
positivt med tanke på videre utvikling på Frøya. 

Oppsummering: Bl.a. på grunn av beliggenheten nært gravplassen og en mindre boliggruppe, er det 
nødvendig med følgende vurderinger i reguleringsplan.  

 Støv, støy og annen mulig virksomhetsbasert forurensning. 

 Visuell skjerming av området. 

 Rammer for hva slags virksomheter som tillates. 
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Samla vurdering næringsområder  
 

Frøya har et stort potensial for næringsutvikling og et merkbart press på næringsareal. Dette gjelder 
særlig sjøbasert næring. Det er imidlertid viktig også å kunne tilby område som ikke ligger sjønært. Det 
vil spare verdifull strandsone. 
 

Anbefaling: 

N2 og N3 er alternative industriarealer på Rabbaheia tiltenkt virksomheter som ikke er avhengig av 
nærhet til sjøen. N2 vurderes samlet sett å være det beste alternativet da det ligger bedre til rette for 
skjerming av virksomheten og er dessuten i god avstand fra gravplassen. På nåværende tidspunkt in-
kluderes ikke området, da det er uklart hvilke konsekvenser etablering og drift på området vil få for 
omkringliggende boliger. Bruk av området avventes derfor.  
I tillegg anbefales det å legge til rette for sjøbasert virksomhet i N1. 
 
N1 og N2 anbefales redusert i forhold til opprinnelig innspill. Reduksjon av N1 og N2 er begrunnet i 
landskapsvurderinger og sjenerende nærhet/naboskap til andre virksomheter. 

Tilrås innarbeidet i planforslaget Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 
N1 foreslås redusert med 7,5 daa fra opprinnelig 37 
daa. Dette for å legge til rette for Sistien med utsikts-
punkt, samt å få en bedre landskapstilpassing i sjø. 
Totalt areal: 29,9 daa  

N3 på 38 daa frarås. 

  N2 vurderes som egnet til næring, men foreslås redu-
sert med 17,2 daa fra opprinnelig 54,7 daa hvis det på 
et senere tidspunkt tas inn. Det må settes av plass til 
grøntstruktur for skjerming, både mot eksisterende 
boliger i sør og nord samt mot fylkesvegen i øst. På nå-
værende tidspunkt frarås bruk av området.  
Totalt areal: 37,5 daa 

 
Foreslått utbyggingsareal for næring utgjør 29,9 daa. 92,7 daa er foreslått avslått.  
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Innspill småbåthavn og farled 

SH1: RABBAKAIA SMÅBÅTHAVN MED KOMBINERT FORMÅL PÅ LAND 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/2 og 19/121 

Forslagsstiller THM invest  
 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslag:  
Området skal legge til rette for liggekai for servicefartøy og 
småbåthavn med inntil 350 båtplasser med tilhørende ser-
viceareal/-anlegg både i sjø og på land (båtrelatert forret-
ning, servering, overnatting, boliger, parkering). Dette vil 
innbære en utfylling i sjø. 
 
Foreslått arealbruk er delvis i samsvar med kommunedel-
plan 2009, men omfanget/ arealbeslaget er vesentlig 
større. Frøya kommune har vedtatt å legge ny regulerings-
plan for området ut til offentlig ettersyn/ høring. 
 

Dagens bruk Området omfatter den gamle dampskipskaia med tilhø-
rende bygninger. To bygninger er satt i stand til blant annet 
utleieboliger og møtelokale.  

Områdets størrelse og avgrensning  Ut over det som tidligere er planavklart i kommunedelplan 
2009, innebærer forslaget 3 daa utfylling i sjø til landba-
serte formål, og 55 daa nytt sjøareal til småbåthavn.  

Formål i kommunedelplan 2009 Land: Senterområde/bygning med særskilt allmennyttig for-
mål, herunder: undervisning, barnehagedrift, kultur/idretts-
aktiviteter, reiselivsbasert aktivitet, museal aktivitet, for-
samlingsfunksjoner ol. 
I tillegg er det åpnet for hotelldrift og bespisning. 
Sjø: Småbåthavn og annen særskilt bruk eller vern (av sjø). 

Oppsummering: Tiltaket er beskrevet i reguleringsplan som har vært på høring, herunder utvidelsen 
på 55 daa sjøareal og 3 daa fylling i sjø. Sistien er inntatt i reguleringsplanen, og det er tatt inn en be-
stemmelse om videreføring sørover.  
Landområdet anbefales vist i kommunedelplanen med formål kombinert bebyggelse og anlegg da all-
mennyttig formål er et ugyldig formål i PBL 2008.  
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FARLED: KAIANLEGG/GJESTEHAVN VED FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/30, 21/182, 21/36, 21/13 

Forslagsstiller Sør-Trøndelag fylkeskommune/Frøya videregående skole 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 
 

 

 
Utbygging av universelt utformet kaianlegg/gjestehavn 
med molo.  
Foreslått formål: Farled. Det gis bestemmelser som åpner 
for havn med kaiplass til Videregående skole sin båt (fru 
Inger) og til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I til-
legg skal det gis muligheter for etablering av gjestekai for 
småbåter.  

Dagens bruk - 

Områdets størrelse og avgrensning 19,1 daa 

Formål i kommuneplanens arealdel 2009 Ferdsel (i sjø) med en pir ut i sjøen bygd som en forlengelse 
av Rådhusgata. - Det foreligger godkjent reguleringsplan 
som i hovedsak er basert på kommundelplanen. 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant.  
Naturmangfold   Tiltaket er ikke i konflikt med kjente naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone 
  

 Området er del av den mest sentrale strandsonen på 
Sistranda. Pga. behov for tosidig molo, er inngrepet 
noe større enn forutsatt i gjeldende reguleringsplan.  

Landskap og estetikk  Tiltaket vil dominere en sentral del av strandsonen.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  
Forurensning: luft, jord og vann  Ev. fare for økt forurensing, må vurderes i regulerings-

plan.   
Støy   Arealbruken vil ikke medføre vesentlig økt støy.  
Sammenheng arealbruk og transportbehov  Arealbruken medfører ikke vesentlig økt transport.  
TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Fjæra på Sistranda er nevnt i barnetråkkrapporten 
som et område som brukes en del av barn og unge. 
Tiltaket er nødvendig for tilbudet ved Frøya videregå-
ende skole. Av hensyn til elever skal det bygges ut 
med universell utforming.   
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Friluftsliv  100-metersbeltet er kartlagt som svært viktig strand-
sone, og området utenfor er kartlagt som strandsone 
egnet for kiting.  At kiting skal kunne utvikles med ut-
gangspunkt i området sør for eldre gravplass, er ivare-
tatt i innspillet og må være en del av arbeidet med re-
guleringsplan. Sistien må inngå i reguleringsplan for 
området.  

Øvrige folkehelsetema  Strandsonen sentralt på Sistranda er svært viktig for 
innbyggerne. Området vil få et mer urbant preg, men 
vil bli godt tilrettelagt for allmennheten. Jf. at Sistien 
foreslås utbygd med særskilte krav gjennom dette 
området. 

Risiko og sårbarhet  Det må tas høyde for stigning i havnivå og stormflo 
ved eventuell bygging av anlegget. Anlegget planleg-
ges med tosidig molo som avbøtende tiltak for eks-
tremvær. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Tilfredsstillende atkomst må inngå i en ev. regule-
ringsplan. Det bør ev. skje i samarbeid med Blått kom-
petansesenter/Frøya kultur- og kompetansesenter.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Tiltaket legger opp til en trygg og god havn /gjeste-
havn. Den vil, med et bevisst forhold til estetisk utfor-
ming, bidra til å styrke Sistranda som senter for sjøtil-
knyttet næring og innovasjon. Både Blått Kompetan-
sesenter og Frøya kulltur og kompetansesenter får 
løst viktige behov.  Kombinert med en gjestehavn for 
besøkende vil dette bli et viktig møtested. I lokalise-
ring og avgrensning av tiltaket er det tatt hensyn til ki-
ting og intensjonen bak Frøya Folkepark. 

Oppsummering: Tiltaket legger opp til en trygg og god havn /gjestehavn. Den vil med et bevisst for-
hold til estetisk utforming, bidra til å styrke Sistranda som senter for sjøtilknyttet næring og innova-
sjon. Både Blått Kompetansesenter og Frøya kulltur og kompetansesenter får løst viktige behov. Kom-
binert med en gjestehavn for besøkende vil dette bli et viktig møtested. I lokalisering og avgrensning 
av tiltaket er det tatt hensyn til kiting og intensjonen bak Frøya Folkepark.  
 
Reguleringsplan for tiltaket må utarbeides /endres: Reguleringsplanen skal også ivareta utforming av 
Sistien gjennom området. Sørlige molo må begrenses mest mulig og utbygging av molo sørover langs 
strandkanten synes unødvendig. Det bør heller tas utgangspunkt i at Sistien skal kunne brukes som 
atkomst til moloen til gjestepalssene. Estetisk utforming og tilrettelegging for ulike former for bruk av 
området, må inngå i arbeid med detaljplaner. 
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Samla vurdering småbåthavn og farled 
 
Det er anslått at opp til 100 båteiere har meldt interesse for båtplass på Sistranda. I planperioden anslås 
at det kan være behov for ca 200- 300 plasser, behovet vil imidlertid svinge og avhenge av den gene-
relle økonomiske utviklingen i samfunnet.  
 
I gjeldende kommunedelplan for Sistranda vedtatt i 2009 samt i reguleringsplaner vedtatt etter 2009, 
er det fastsatt at småbåthavner skal utvikles i to områder: Nord og sør for Siholmen og ved Rabben. 
Det er dessuten behov for havneområde med gjestehavn i tilknytning til Frøya kultur- og kompetanse-
senter/ Blått kompetansesenter på Midtsian.  
 

 
1 Småbåthavn nord for Siholmen 
 

 
 
 

Denne småbåthavna er gammel og det foreligger 
ingen godkjent reguleringsplan for denne. Det er 
ikke ledige plasser her, jf. innspill om utvidelse. 
Småbåthavna med utvidelse er imidlertid allerede 
godkjent i kommunedelplan 2009, se kommune-
planutsnitt under. Innspill om utvidelse er dermed 
arealmessig avklart, men det er nødvendig å utar-
beide detaljert reguleringsplan for utvidelse av til-
taket. 
 

 
2  Småbåthavn sør for Siholmen, utenfor Coop Prix  
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Småbåthavn med liggekai og båtslipp (i sør) samt 
fiskerihavn (i nord) er godkjent i vedtatt regule-
ringsplan 5. nov. 2014.  
 
Planen er ikke gjennomført i sin helhet. Dette gjel-
der bl.a. småbåthavna som skulle erstatte opprin-
nelig småbåthavn rett sør for Siholmen og som nå 
er regulert til fiskerihavn.  

 
 

 
3 Småbåthavn ved Rabben  
 

 

Småbåthavn er delvis godkjent i kommuneplan 2009, se 
utsnitt av kommunedelplanen.  
 
Reguleringsplan er under arbeid og det tas i utgangspunk-
tet sikte på 200 - 300 båtplasser samt liggekai for større 
fartøy. Det er aktuelt med etappevis utbygging av havna.  

 
 
4 Kaianlegg nedenfor Midtsian 
Det er i godkjent reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter avsatt et område i sjø, Midt-
siholmen, der det tillates bygd en kunstig holme på inntil 1 daa over kote 0,00.  På eller i tilknytning til 
Midtsiholmen, tillates bygd kaianlegg og bebyggelse til sjørelatert virksomhet for skole eller andre of-
fentlige formål. Intensjonen her har vært at kaianlegget også skal ha rom for gjesteplasser. 
 
 

   

  Gjeldende reguleringsplan    Utsnitt kommuneplan 2009 

 
 
Senere vurderinger viser at det av hensyn til 
universell utforming og sikkerhetshensyn er be-
hov for tosidig molo for å etablere kai med 
gjesteplasser. Dette medfører et større inngrep 

enn opprinnelig planlagt.  
Det innkomne innspillet til denne kommundel-
planrevisjonen (se innspill farled) ivaretar beho-
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vene, inklusive molo, og viderefører intensjo-
nen i gjeldende reguleringsplan om kai og gjes-
tehavn.  

 
       Skisseutkast til utforming av kai/gjestehavn med molo 

 

Anbefaling 

Behov for småbåthavnplasser i planperioden løses på Rabbakaia og ved Siholmen. Dette viderefører 
intensjonen i kommunedelplanen fra 2009. Dette krever godkjent reguleringsplan på Rabben og for 
utvidelse nord for Siholmen. På Rabben endres kommunedelplanen slik at den samsvarer med regule-
ringsplan for Rabben. 
 

I tillegg vises et havneområde i sjø utenfor Midtsian/Frøya kultur- og kompetansesenter. Her må det 
utarbeides reguleringsplan, hvor utgangspunktet er å vurdere havn med tosidig molo og kaiplass til 
Frøya videregående skole sin båt (fru Inger) og til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I tillegg 
skal det gis muligheter for etablering av gjestehavn for småbåter.  
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Innspill naust 

NAUST 2: SJØHUS/NAUST VED SIHOLMEN 
Gårds- og bruksnummer Deler av 23/7 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen på vegne av Frøy eien-
dom, samt grunneiere Turid Ervik, Tove Hammer og Marit 
Gjeldseth. 

 
Innspill  

Ønsker utbygging av sjøhus/naust, sett i sammenheng med 
utbygging av boligområde fra Siholmen til Fredagsvika.  

Dagens bruk Bebygd med noen naust. En del av maritimt miljø med 
småbåthavn. 

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 4,5 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Nordlige del; friområde, sørlige del; annet byggeområde. 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   1,8 daa innmarksbeite.  

Naturmangfold  Ingen registreringer. 

Vann og vassdrag  Ingen registreringer. 

Strandsone  Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet 
og det er jf. PBL § 1-8 ikke tillatt med tiltak.  

Landskap og estetikk  Utbygging av naust/sjøhus vil være en naturlig del av 
det maritime miljøet med småbåthavn og andre funk-
sjoner i området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken i seg selv vil ikke medføre fare for for-
urensing. Det er ikke registrert forurenset grunn i om-
rådet.  

Støy  Ligger innenfor gul sone for støy. Området er ikke 
tenkt utbygd til varig opphold.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger tilknyttet allerede etablerte funksjo-
ner, og vil i seg ikke medføre økt transportbehov.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i områ-
det. Utbygging vil kunne legge til rette for økt bruk av 
sjø og strandsone til friluftsliv og rekreasjon. Nordlige 
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område var i tidligere kommunedelplan satt av til fri-
område. En utbygging vil kunne øke bruken av strand 
og sjø til rekreasjon og friluftsliv.   

Øvrige folkehelsetema  Området ligger sentralt og ses i sammenheng med ut-
bygging av boligområde fra Siholmen til Fredagsvika. 
Det er gode muligheter for å gå/sykle til området.  

Risiko og sårbarhet  Moderat til lav aktsomhet for radon. Ligger delvis in-
nenfor område med hensynsone for flom. Utbygging 
er ikke til varig opphold, men til lagring av båt/utstyr 
som må kunne tåle at det blir oversvømt av vann fra 
tid til annen.   

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Ikke relevant.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Naust/sjøhus er en naturlig/tradisjonell del av strand-
sonen og det omkringliggende miljøet.  

Oppsummering: 
Utbygging ses i sammenheng med utbygging av boligområde B11, B11b og B11c, og er tenkt som sjø-
hus/naust i tilknytning til boligbygging her. Området ligger i tilknytning til eksisterende småbåthavn 
og maritimt miljø, og vil derfor styrke omkringliggende områder.  

 
 

NAUST:   ANDRE TYPER NÆRMERE ANGITT BEBYGGELSE OG ANLEGG; NAUST, RAB-
BEN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/9 og 19/20 

Forslagsstiller HDR AS/Hallgeir Bremnes og Terje-Ørnulf Korsnes 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Eierne av de to eiendommene har gitt hvert sitt innspill til 
kommunedelplanen. De ønsker formålet annet byggeom-
råde /naust på sine eiendommer ned mot sjøen. Det er 
snakk om å utarbeide felles reguleringsplan for naust og 
bolig på 19/9 og 19/20. Bolig foreslås på vestsida av fylkes-
vegen, jf. B6 b og c. Naustene skal være et tilbud til boli-
gene på samme eiendommer. 

 
Dagens bruk Åpen landskap, ingen kjent bruk. 
Områdets størrelse og avgrensning 5,8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   1,8 daa dyrkbar mark er flatt og lett å dyrke opp.  

Naturmangfold   Tiltaket er ikke i konflikt med kjente naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone 
  

 Området ligger i sin helhet i standsonen. Naust er en 
type bebyggelse som bruksmessig og tradisjonelt hø-
rer hjemme i strandsonen og vurderes å være forenlig 
med å legge til rette for allmennhetens ferdsel, jf. ut-
redning Turveg1: Sistien. 

Landskap og estetikk  Tradisjonell naustbebyggelse, vurderes ikke å ha ne-
gative landskapsmessige konsekvenser.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Den foreslåtte arealbruken medfører ikke forurens-
ning i seg selv.  
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Støy 
  

 Den foreslåtte arealbruken vurderes ikke å bidra til 
økt støy. Arealet er delvis støyutsatt, men forslaget 
omfatter ikke støyfølsom virksomhet.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Naust i det aktuelle området er tiltenkt de nærmeste 
boligene og vurderes ikke å bidra til økt transport.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Fjæra på Sistranda er nevnt i barnetråkkrapporten 
som et område som brukes en del av barn og unge.  

Friluftsliv  Sistien sikrer allmennheten tilgang til området, forøv-
rig ingen spesielle friluftsverdier i området.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Etablering av naust gir økt trafikk til sjøsida av fylkes-
veg 714. Det bør ikke etableres kjøreveg ned til naus-
tene, jf. kort avstand til boligene som naustene knyt-
tes opp mot.  

Risiko og sårbarhet  Deler av området er utsatt for stormflo.  Formålet 
med naust er lagring av båt/utstyr som må kunne tåle 
at det blir oversvømt av vann fra tid til annen. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Ikke relevant 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Naust er en naturlig/tradisjonell del av strandsonen.  

Oppsummering: Allmennheten må gis adgang til ferdsel gjennom området (utvidelse av Sistien).   
Området avgrenses ned mot sjøen og utgjør 2,2 daa. 
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Samla vurdering naust  
I tillegg til innspill på nye naust vurdert ovenfor, 
er det behov for å sikre eksisterende naust slik 
at disse kan bygges opp igjen/restaureres ved 
behov. I forbindelse med planer om Frøya Fol-
kepark er det også pekt på at det er ønske om å 
sette opp ett-to sjøhus/naust, jf. innspill F1. 
  
I kommunedelplan 2009 ble det også etablert 
ett nytt område for naust sør for Rabbenkaia, 
vist som Annet byggeområde Naust. Området er 
avgrenset av sjøen og fylkesvegen, her bør om-
rådet lengst opp mot fylkesvegen tilbakeføres 
til LNFR da dette er uaktuelt til utbygging av 
naust.   
 
Anbefaling 
I kommunedelplanen legges det til rette for at 
eksisterende naust skal inngå i planen. Det er 
ikke er tradisjon for å bygge mange naust i sam-
menhengende rekke, men heller ett naust på 
hver eiendom, jf. kartillustrasjon. Dette land-
skapsbildet er det ønske om å bevare.  
 
Ut fra dette anbefales det å vise en sone med 
åpning for spredt naustbebyggelse i LNFR-om-
rådene nedenfor fylkesveg 714. Det gis bestem-
melser tilknyttet denne sonen som slår fast at 
eksisterende naust i området skal inngå i pla-
nen. I tillegg åpnes det for et begrenset antall 
nye naust på gnr/bnr 19/9 og 19/20. Bestemmel-
ser til utforming av naust, vil ta utgangspunkt i 
bestemmelser for naust i kommunedelplanen 
fra 2009.  
 
Det er ikke forventet at denne utbyggingsmå-
ten vil bidra til å privatisere strandsonen. Sistien 
går gjennom området og vil bidra til å opprett-
holde tradisjonen der strandsonen og naustene 
er sosiale møteplasser. 
 
For området gitt benevnelsen Naust 2 ønskes 
en utbygging av sjøhus/naust i nærheten av om-
rådet for småbåthavn på Siholmen. Dette vil 
være en naturlig samlokalisering i et maritimt  
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miljø hvor det er naturlig å legge en slik utbyg-
ging. Her åpnes det for en tettere utbygging 
som sjøhusbebyggelse i rekke, eventuelt sjå.  
 
Det vises forøvrig til utredning av Folkeparken 
F1 og bestemmelser/føringer for regulerings-
plan for F1 hvor det åpnes for etablering av 
naust i tilknytning til dette området. 
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For de øvrige innspillene har det ikke vært formålstjenlig å gi en samla vurdering etter arealformål. 
Dette gjelder sentrumsformål, vann- og avløpsanlegg, fortau, tursti og folkepark. I utredning av 
enkeltområdene er arealbruken vurdert i sammenheng med omgivelsen så langt det er naturlig. 

 

 

Andre innspill 

S1  UTVIDELSE AV SENTRUMSFORMÅL MED FYLLING I SJØ VED BYGGERIET, RABBEN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 20/14 og 20/39 

Forslagsstiller Riiber eiendom  

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Eier av 20/14 ønsker å utvide virksomheten på Byggeriet 
(byggvareforretning), og har kjøpt 20/39 med tanke på ut-
videlse av lagerhall mot norvest. Dette forutsetter fylling i 
sjø. 
 
Innspillet gjelder utvidelse av areal avsatt til senterområde. 
Utvidelsen omfatter sjøareal og utgjør 114  

Dagens bruk Sjø 

Områdets størrelse og avgrensning 0,1 daa. 

Formål i kommunedelplan 2009 Småbåthavn 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold   Tiltaket kommer ikke i konflikt med kjente naturver-
dier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone 
 

 Omfatter strandsonen, men området utgjør ikke et 
viktig område for allmenne interesser. Det må imid-
lertid sikres at Sistien kan føres gjennom området. 

Landskap og estetikk  Tiltaket utgjør en mindre utvidelse av eksisterende 
fylling i sjø, og vurderes å ha begrenset negativ virk-
ning. Ved ev. senere behov for utvidelser, vil dette 
kunne bli merkbart negativt. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Ved utfylling i sjø må det brukes rene masser. Det må 
sikres at utfyllingen ikke berører forurensa masser i 
sjø eller på land. 

Støy 
  

 Utvidelsen av næringsarealet bidrar i seg selv ikke til 
vesentlig økt støy. Det legges ikke opp til støyfølsom 
bebyggelse i området.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Utvidelsen fører ikke til vesentlig økt transportbehov.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
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Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Området er allerede bebygd med forretningsbygg. 
Det må sikres at Sistien får komme gjennom området.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Den foreslåtte utvidelsen vurderes ikke å ha nevnever-
dig effekt for folkehelsen. Ev. senere utvidelser vil 
imidlertid endre opplevelsen av området og virke be-
grensende for turaktivitet og rekreasjon.  

Risiko og sårbarhet 

 

 Sikkerhetssone for flom er noe lavere for lagerbygg: 
2.16 moh i henhold til byggteknisk forskrift (TEK 10) 
Det må dokumenteres at dette er i ivaretatt ved byg-
gesøknad. 
Det er mulighet for kvikkleire, dette må også undersø-
kes. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger).  

 Gir ikke behov for ny teknisk infrastruktur. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Tiltaket vurderes å bidra positivt til å styrke allerede 
etablert næringsvirksomhet.  

Oppsummering/anbefaling: Dette er en liten utvidelse som med avbøtende tiltak/aktsomhet lar seg 
løse: Det må undersøkes for kvikkleire og tas hensyn til stormflonivå og avbøtende tiltak må iverkset-
tes før byggesaken godkjennes. Sistien skal gå gjennom området. Dette må innpasses i byggesaken. 
Utvidelsen anbefales. 
 
Området er svært sårbart med tanke på ytterligere utvidelser, dette gjelder både samfunnssikkerhet 
og landskap/friluftsliv. Ytterligere utvidelser kan ikke påregnes uten at reguleringsplan for området 
viser at situasjonen lar seg løse på tilfredsstillende måte.  
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S2  SENTRUMSFORMÅL SIHOLMEN 
Navn, gårds- og bruksnummer Siholmen, gnr/bnr/fnr 23/8, 23/8/2, 23/8/3, 23/8/4, 23/115, 

23/1 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å få stadfeste og utvikle dagens bruk, 
inklusive boliger på Siholmen. Deler av området ønskes av-
satt til sentrumsformål. Sentrumsformål omfatter forret-
ninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, herunder nød-
vendige uteareal til bebyggelsen samt nødvendig trafikk-
areal.  
 
 

Dagens bruk Reiseliv, tjenesteyting, bolig, verksted, havneområde. 

Områdets størrelse og avgrensning 11,4 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Annet byggeområde 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Forslaget berører ikke jord- og skogressurser, og vur-
deres som positivt med tanke på å redusere presset på 
sentrumsnær dyrka mark. 

Naturmangfold   Det er observert flere arter av nasjonal forvaltningsin-
teresse på Siholmen. Samtlige observasjoner er gjort 
på taket av bolighuset som ligger på Siholmen 19. Ob-
serverte arter av særlig stor forvaltningsinteresse: Alke, 
Skjærpiplerke, Teist, Havelle, Svartbak, Krykkje, 
Makrellterne, Tyrkerdue og Lomvi. Arter av stor for-
valtningsinteresse: Fiskemåke, Sjøorre, Svartand og 
Stær. 
Området er utbygd fra før, og en utvikling av eksite-
rende bruk anses ikke å ha betydning for artene da de 
har tilpasset seg og benytter bebygd område.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone 
  

 Området er allerede utbygd. Det meste av aktiviteten 
er i hovedsak avhengig av allmennheten. 

Landskap og estetikk  Området er et unikt miljø med et bredt spekter av ak-
tiviteter og muligheter. Området bør kunne videreut-
vikles. Sentrumsformål vil åpne for dette og området 
bør kunne gis enda høyere utnyttelse enn det har i 
dag. Dette vil gi området et mer urbant preg og signa-
lisere området som ett av senterområdene på Sist-
randa.  Jf. også intensjonen i kommunedelplanen 
2009.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturminner.  
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Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn eller sjøbunn i 
området. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke medføre vesentlig økt støy. 
Området er noe støyutsatt med trafikk inn til kai og 
industri samt trafikk på fylkesvegen som går forbi. 
Støy må vurderes i en ev. reguleringsplan. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og det er gode muligheter 
for å gå og sykle. Fylkesvegen må krysses for å nå 
gang- sykkelvegen. Etablering av Sistien vil være et 
supplement på "rett" side av fylkesvegen.  Området er 
også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. Foreslått 
arealbruk vil ikke bidra til økt transport.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Ev. tilrettelegging for boliger forutsetter at det settes 
av plass til leike- og oppholdsarealer for barn. Områ-
det inngår ikke i Barnetråkk-registreringen. 

Friluftsliv.  Området inngår ikke i kartlagte friluftsområder. Sis-
tien vil bidra til enkel tilgang til turområder. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Det vurderes som positivt i et kriminalitetsforebyg-
gende perspektiv at det legges opp til blandede areal-
formål som også omfatter boliger.  
Det er enkelt å være i fysisk aktivitet med god tilgang 
til friluftsområder og gode forhold for gang- sykkel.  
Ved å legge opp til økt aktivitet på Siholmen, må det 
påregnes økt fotgjengertrafikk på tvers av fylkesve-
gen i området. Sistien bør være et godt alternativ 
fram til Miljøgata hvor gode krysningsmuligheter fo-
religger.  

Risiko og sårbarhet 

 

 Området er utsatt for stormflo og havnivåstigning. I 
henhold til byggteknisk forskrift (TEK 10) skal det for 
bygg i sikkerhetsklasse 2 (bygg for personopphold) 
tas utgangspunkt i 200- års stormflo.  For å oppfylle 
dette kravet settes det en minimumskote på 2,32 m 
for etablering av bygg i denne sikkerhetsklassen. 
Dette må ivaretas for ved nybygging. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Området ligger nært Midtsian og har dermed god til-
gang til sosial infrastruktur. Området er tilrettelagt for 
teknisk infrastruktur, men forutsettes oppgradert der-
som området skal videreutvikles.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Varierte sentrumsaktiviteter med utgangspunkt i bo-
lig, næring og reiseliv, Frøyafestivalen samt båttrafikk 
vil kunne skape et aktivt og urbant senterområde. Sis-
tien vil binde området til Frøya Folkepark og sentrum, 
boliger her vil bidra til å styrke handelen i sentrum. 
Området vil kunne bli attraktivt for både nye former 
for næring og videreutvikling av eksisterende næ-
ringer.  

Oppsummering/anbefaling: Forslaget vurderes å bidra til god utnyttelse av et sentrumsnært og at-
traktivt område, og tilrådes innarbeidet i planforslaget. Det må tas inn bestemmelser som ivaretar 
forhold knyttet til støy og stormflo/havnivåstigning.  
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Glimt fra Siholmen 
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VA 1  AREAL FOR RENSEANLEGG  

DETTE ER ET ALTERNATIV TIL UTBYGGING AV VA ANLEGG PÅ NORDHAMMERVIK NÆ-
RINGSPARK, (JF. VEDTATT REGULERINGSPLAN) ELLER PÅ UTVIDELSE AV NÆRINGS-
PARKEN  N1, SE KONSEKVENSUTREDNING FOR  N1 
Navn, gårds- og bruksnummer Rabben, Gnr/bnr 20/7 og 20/2 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Ny hovedplan for avløp er under utarbeidelse av Sweco AS. 
Det er kommet fram ønske om å omdisponere et areal på 
om lag 2 daa mellom Fylkesveg 714 og sjøen med tanke på 
etablering av renseanlegg. Det er aktuelt å føre opp et hus 
på én etasje, samt legge til rette for utelagring. 
 
Alternative løsninger i Nordhammervik næringspark, even-
tuelt i den foreslåtte utvidelsen av denne (N1), er vurdert. 

Dagens bruk Dyrka mark. 

Områdets størrelse og avgrensning Ca. 2 daa.   

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   2 daa fulldyrka jord 

Naturmangfold  Ikke registrert særskilt viktige naturverdier i området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Området ligger i strandsonen, men området nederst 
mot sjøen blir ikke berørt. Allmennhetens tilgang er 
ivaretatt (Sistien).  

Landskap og estetikk  Nederste del av strandsonen er bebygd med naust, 
langs fylkesvegen er det boliger/LNFR. Etablering av 
renseanlegget med utelagring vureres å kunne gi ne-
gative virkninger for landskap og estetikk.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Ikke registret forurensning, tiltaket medfører ikke for-
urensning. 

Støy   Renseanlegg er ikke støyfølsom og bidrar ikke til økt 
støy. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Ikke relevant.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår   Fjæra opprettholdes uberørt til aktivitet og opphold. 
Friluftsliv  Området grenser til en svært viktig strandsone, kart-

lagt etter DN håndbok 25 – 2004 Kartlegging og verd-
setting av friluftslivsområder.  

Øvrige folkehelsetema  Nytt renseanlegg er i seg selv positivt. 

Risiko og sårbarhet  Arealet omfattes ikke av stormflo. Det er mulighet for 
marin leire, dette bør avklares før bygging. 



 
 
 
 
 
 

87 
 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Tiltaket utgjør en svært viktig del av den kommunal-
tekniske infrastrukturen. Det må søkes etter løsninger 
som lar seg gjennomføre også økonomisk.   

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Samfunnsnytten er stor.  

Oppsummering/anbefaling: Tiltaket har stor samfunnsnytte, men plassering i strandsonen på Rab-
ben vurderes å være lite heldig med tanke på estetikk og kulturlandskap. Det berører fulldyrka jord på 
to eiendommer ( til sammen ca 5 daa), og begge eiendommene vil bli berørt.  
God estetisk utforming av anlegget med god tilpassing til omgivelsene vil kunne redusere uheldig 
landskapsmessig effekt (gjelder både høyde og utforming av bebyggelse samt organisering av utelag-
ring).  
Det er stor mulighet for marin leire i området, dette må undersøkes.   
 
Fordeler og ulemper ved etablering på Rabben  sett opp mot alternativ i Nordhammervika: 

 Anleggskostnaden er omtrent den samme for de to lokaliseringene.  

 Større driftskostnader på Nordhammervik grunnet lengre pumpeledning og større vann-
mengde. Grovt estimert ca. kr. 40.000,- høyere driftskostnad pr. år. 

 Fordelaktig med plassering på Nordhammarvika med tanke på luktplager. På Rabben må det 
påregnes renseløsning med tanke på lukt, som vil fordyre prosjektet.  

 Aktuell tomt i Nordhammervik er der eksisterende slamavskillere for næringsparken er lokali-
sert. Disse kan da fjernes og eksisterende utslippsledning kan sannsynligvis benyttes. Dette 
alternativet er avhengig av at det inngås ny opsjonsavtale med Aqualine som da må redusere 
arealbehovet sitt. Eventuelt etablering i utvidelsen av næringsparken, N1.  

 
Anbefaling: 

Alternativ lokalisering i Nordhammervik næringspark anbefales og er bedre ut fra en totalvurdering. 
Nordhammarvik gir mulighet for en skjermet beliggenhet, særlig hvis det plasseres på N1. Med dette 
unngår en også å beslaglegge et svært attraktivt areal i strandsonen. For etablering i Nordhammervik 
næringspark er det godkjent reguleringsplan, men avtale om tomt må inngås. For etablering i N1 kre-
ves godkjent reguleringsplan og opparbeiding/utfylling av området. 
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VEG 1 FORTAU/GANGVEG I SØRVEIEN OG MELLOMVEIEN MELLOM SIVEIEN OG FORBI 
INTERNATBAKKEN TIL BEINSKARDET. 
Gårds- og bruksnummer Forslaget berører en mengde eiendommer   

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å etablere fortau i Sørveien samt i  Mel-
lomveien mellom Siveien og forbi Internatbakken til Bein-
skardet boligfelt. I Sørveien er det utbygd fortau i den ne-
derste delen mot fylkesvegen.  
 
Bakgrunnen for i innspillet er forventning om økt biltrafikk, 
herunder varelevering, i forbindelse med konkrete utbyg-
gingsplaner for kvartalet øst for Mellomveien.  I tillegg er 
det viktig at forslag til nytt boligområde B2, samt eksiste-
rende boliger i området får en trygg skoleveg, samt at det 
blir en trygg atkomst til ny fotballhall.  
 

Dagens bruk Vegkant/ opparbeidede utomhusarealer. 

Områdets størrelse og avgrensning Gangforbindelsen forutsettes bygd som fortau. Fra Inter-
natbakken og sørover til enden av Beinskardveien er det al-
lerede bygd gang- og sykkelveg. 

Formål i godkjent reguleringsplan Kombinert forretning/bolig/offentlig formål 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant. 

Naturmangfold   Ikke i konflikt med kjente naturverdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Ikke relevant. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Forurensning er ikke registret og fortau medfører ikke 
fare for forurensning 

Støy  Ikke relevant. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Etablering av fortau vil fremme gåing og sykling.   

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Etablering av fortau er positivt med tanke på barn og 
unges oppvekstvilkår.  

Friluftsliv  Ikke relevant.  

Øvrige folkehelsetema  Tilrettelegging for mjuke trafikanter vurderes svært 
positivt, både med tanke på tilrettelegging for økt fy-
sisk atkvitet og trafikksikkerhet.  

Risiko og sårbarhet  Området har stor mulighet for marin leire, dette må 
undersøkes før bygging. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Fortau er et samfunnsnyttig infrastrukturtiltak.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Bedre forhold for gående og syklende i sentrum vur-
deres som et positivt tiltak med tanke på tettstedets 
attraktivitet.  

Oppsummering/anbefaling: Det er ikke kartlagt negative konsekvenser av innspillet. Samfunnsnyt-
ten er stor og tiltaket anbefales. Området må undersøkes for kvikkleire.  
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I 1  UTVIDELSE AV IDRETTSANLEGG FOR FRAMTIDIG FOTBALLHALL 
Navn, gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/1 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Ønsker omdisponering av 7,8 daa fra LNFR til idrettsformål 
for å gi plass til utbygging av ny fotballhall. I tilleggmå at-
komst justeres. Området ligger vest for kommunehuset.   

 
Dagens bruk Lek og uteopphold 
Områdets størrelse og avgrensning Ca. 7,8 daa.   

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  En fotballhall vil dominere landskapet. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Forurensning er ikke registrert og tiltaket medfører 
ikke fare for forurensning 

Støy   Tiltaket medfører ikke økt støy, og er ikke i støyutsatt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Tiltaket medfører tidvis økt trafikk. Atkomst til områ-
det går gjennom området for offentlig tjenesteyting, 
bak Herredshuset. Det kan bli behov for en mindre 
justering av adkomsten for å få en bedre situasjon 
samt få etablert fortau fra Mellomvegen. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området er i Barnetråkkregistreringen rangert som et 
av tre hovedsteder for aktivitet. Golanskogen bak fot-
ballbanen er mye brukt sommer og vinter både til lek 
og grilling. "Området har fine klatretrær." Fotballhall 
er imidlertid også et viktig tiltak for barn og unge. 

Friluftsliv  Området er registrert som et viktig leke og rekrea-
sjonsområde.  

Øvrige folkehelsetema  Anlegget vil være et positivt tilbud, spesielt til barn og 
unge. Tiltaket vil også bidra til positiv integrering av 
innvandrergrupper. 

Risiko og sårbarhet  Området ligger i et område med stor mulighet for ma-
rin leire. Før oppføring av et stort bygg bør grunnfor-
holdene undersøkes. Jf. kap. om ROS-analyse. 
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Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Positiv utvidelse av sosial/kulturell infrastruktur. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Fotballhall utvider tilbudet for barn og unge og vil 
også kunne bidra positivt til innvandrergrupper. 

Oppsummering/anbefaling: Utbygging av fotballhallen er et svært positivt tiltak, særlig for barn og 
unge. Tiltaket berører Golanskogen og her bør det vektlegges å minimalisere uttak av trær. Det bør 
tas hensyn til boligbebyggelsen vest for hallen ved at byggets volum/høyde trappes ned mot vest. 
Området må undersøkes for kvikkleire. Atkomst til anlegget forusettes å skje i tilknytning til eksiste-
rende veg i område for tjenesteyting, ev. med en justering av denne. 
I 1, utvidelse til idrettsanlegg anbefales.  

 
  



 
 
 
 
 
 

91 
 

TURVEG 1  SISTIEN  
Navn, gårds- og bruksnummer Tiltaket berører eiendommer mellom Siholmen og Nord-

hammervika. 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Sihol-
men til Rabbakaia, ønskes videreført fram til Nordhammar-
vika.  
 
Sistien sees i sammenheng med eksisterende gang- og syk-
kelvegtilbud langs fylkesveg 714. Disse vil danne turvegtil-
budet "Sistranda rundt" og er også knyttet til turveger inn-
over Hauan. Stien binder også sammen ulike områder og 
aktiviteter som foregår i strandsona.   
 
Stien vises i planforslaget som turveg. Denne vil få en enkel 
opparbeiding, gruslagt i 2,-2,5 meters bredde. Dette skal 
gjøre stien tilgjengelig også for syklister og barnevogner. 
Det er viktig å innordne stien til landskapet og unngå å 
overdimensjonere den.   
 
I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide raste-
plass/utsiktspunkt ved endepunktet i sør, rett nord for av-
kjørsla til Nordhammervik næringspark.  Her ligger en del 
av den gamle fylkesvegen i en kurve på utsida av dagens 
veg.  Det forutsettes at bilatkomst til området skjer via at-
komstvegen til industriområdet, og at området ellers opp-
arbeides som en rasteplass med utsikt mot sjøen.  
 
Turstien er både ment å være et tiltak som skal fremme re-
kreasjon og friluftsliv, samtidig som det utgjør en attraktiv 
veg for gående og syklende på veg til fra daglige gjøremål.  

Dagens bruk Sammensatt arealbruk langs hele stien 

Områdets størrelse og avgrensning Turvegen slik den er avgrenset i kartet over er om lag 2,7 
km lang.  

Formål i kommunedelplan 2009 Turvegen går gjennom mange ulike arealformål, men lig-
ger hovedsakling innenfor LNFR-formål.  
Kommunedelplan for Sistranda 2009 har følgende juridiske 
bestemmelse: 
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 Bygging av turvegen skal skje på mest mulig skånsom måte, 
og skal ikke innebære utfylling i sjø eller andre omfattende 
terrenginngrep i strandsonen.  
Av retningslinjene framgår følgende (disse er ikke juridisk 
bindende): 
Planen regulerer inn en trasé for Sistien. Sistien skal utformes 
som en enkel men representativ gangveg. Denne skal legges i 
terrenget og traséen er regulert rundt naust og landskapsfor-
masjoner for å oppnå dette. Den er tenkt utformet i naturs-
tein og lagt i sand slik at den glir inn i landskapet, men samti-
dig framstår som estetisk og bymessig – et viktig byrom i 
"kystbyen". 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Stien går hovedsaklig i utkanten av dyrka mark. 

Naturmangfold  Noen observasjoner av rødlista fuglearter er gjort, 
men registreringene ligger ikke inn i arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Dette betyr at kvaliteten og/el-
ler relevansen på registreringen ikke er god nok.   

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Planforslaget anses som positivt for allmennhetens 
tilgang til strandsonen.  

Landskap og estetikk  Turveg i området vurderes ikke å ha negativ virkning. 

Kulturminner og kulturmiljø  Et kulturminne (øks av flint) med uavklart vernestatus 
på g.nr/b.nr 20/6. Kulturminnet kan tenkes synliggjort 
for brukere av stien, og på denne måten være en kvali-
tet ved turvegen.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Ikke registrert forurenset grunn i området 

Støy 
  

 Arealbruken fører ikke til økt støy, og bruksformålene 
det legges opp til er ikke støyfølsomme.   

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Ikke relevant.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Tilrettelegging av turveg vurderes som positivt med 
tanke på barn og unges oppvekstvilkår.  

Friluftsliv  Store deler av stien ligger innenfor et område som er 
registrert som svært viktig friluftsområde. Etablering 
av en sti vil øke friluftsverdien. 

Øvrige folkehelsetema  Tiltaket er svært positivt i et folkehelseperspektiv. Det 
gir mulighet for økt fysisk aktivitet og positive natur-
opplevelser. Ferdsel langs mørklagte og folketomme 
områder kjennes utrygt for mange. 

Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire langs stien, men 
etablering av sti er et så lite inngrep at det ikke vil øke 
eventuell skredfare i området.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Turstien vil kunne utgjøre et supplement til det mer 
opparbeidede gang- og sykkeltilbudet langs fylkesve-
gen.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Sistien vurderes som et positivt tiltak med tanke på 
Sistrandas attraktivitet som tettsted.  

Oppsummering/anbefaling: Etablering av turveg i strandsonen vurderes ikke å ha negative konse-
kvenser av betydning. Ved opparbeiding av stien bør en være oppmerksom på ev. kulturminner. Det er 
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ikke aktuelt med belysning av stien fordi tilpassing til naturen/landskapet er ansett som viktigere enn 
belysning i dette området. Det legges opp til enklere standard på stien enn det som var forutsatt 
i retningslinjene fra kommunedelplan 2009. Begrunnelsen er at mindre urbant preg gir bedre land-
skapstilpassing. Det vil dessuten bli mindre kostnadskrevende å etablere den. Nedenfor Midtsian skal 
stien ha universell utforming, og gis  et mer urbant uttrykk. Turvegen anbefales utvidet. 
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F1  FRØYA FOLKEPARK  
Navn, gårds- og bruksnummer 22/2, 22/3, 22/7, 21/43, 21/1, 21/123 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å legge til rette for etablering av en 
opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske ut-
vikling. Det innebærer tilrettelegging for museums- og kul-
turaktiviteter og at noen historiske bygg blir flyttet til om-
rådet. Under gjengis en foreløpig skisse. 
Administrasjonsbygg for Folkeparken kan etableres sør for 
Frøya kultur- og kompetansesenter innenfor området av-
satt til Sentrumsformål.  
Sammenhengen med etablering av Sistien er viktig.  

 
Dagens bruk Strandsone/dyrka mark med drivhus (ikke i bruk) med til-

hørende parkering, atkomstveg og lagerareal. 

Områdets størrelse 19 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og sentrumsområde 

Foreslått formål:                                                                   Friområde med åpning for å oppføre bygninger av historisk 
og kulturell verdi.  

TEMA- MILJØ  Forklaring, kunnskapsgrunnlag, vurdering 

Landbruk  Området er registrert med 18,8 daa fulldyrka jord. In-
nenfor dette arealet er det imidlertid bygd drivhus 
(ikke lenger i bruk) og bedehus med tilhørende parke-
ring, atkomstveg og lagerareal, slik at dyrka mark i 
praksis er vesentlig redusert, til ca 10- 12 daa.  

Naturmangfold  Det er kartlagt to arter av nasjonal forvaltningsinter-
esse: Brushane er en sårbar art i henhold til Norsk rød-
liste 2010, og av særlig stor forvaltningsinteresse.  
Vipe er en nær trua art i henhold til Norsk rødliste 
2010, den er av stor forvaltningsinteresse. Området 
(sjøen) brukes til foringsområde. 
Området er allerede mye brukt av allmennheten, men 
etablering av folkepark og utbygging av Sistien vil 
føre til økt ferdsel.  Det er forventet at artene tilpasser 
seg situasjonen da det er mange tilsvarende forings-
områder i nærheten.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant  
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Strandsone  Tiltaket omfatter strandsonen, men vil heller fremme 
enn begrense tilgangen for allmennheten.  

Landskap og estetikk  Folkepark med tiltenkte bygninger skal gi et bilde av 
gamle Sistranda og gli naturlig inn i området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer 

TEMA- SAMFUNN  Forklaring, kunnskapsgrunnlag, vurdering 
Barn og unges oppvekstvilkår  Strandsonen er et viktig område for barn og unge på 

Sistranda.  

Friluftsliv  Området er mye brukt til kiting. Dette lar seg kombi-
nere, og kitingmiljøet vil også kunne få benytte et his-
torisk bygg til sin aktivitet/klubbhus. 

Folkehelse  Tiltaket vil utgjøre en sosial møteplass og bidra til po-
sitiv integrering av innvandrergrupper. 

Infrastruktur og kollektivtrafikk  Det finnes eksisterende infrastruktur i området  

Risiko og sårbarhet  Deler av området er utsatt for stormflo og havnivå-
stigning. Lokalisering av bygg må innordne seg dette.  
Området har stor mulighet for marin leire og grunn-
forholdene må derfor undersøkes.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Tiltaket vil ha positiv effekt som sosial og kulturell 
møteplass og være et positivt tilbud til alle grupper i 
befolkningen.  

Oppsummering/anbefaling: Etablering av Folkepark kan kombineres med kiting og vil bidra positivt 
til det sosiale og kulturelle miljøet på Frøya. Folkeparken blir liggende sentralt på Sistranda og vil virke 
samlende for alle grupper i befolkningen og vil bidra positivt til integrering av innvandrere.  Admini-
strasjonsbygg for Folkeparken forutsettes bygd sør for Frøya kultur- og kompetansesenter innenfor 
området avsatt til Sentrumsformål.  God utforming  av Sistien mellom F1 og Administrasjonsbygget vil 
være vesentlig, se bestemmelse 3.6. 
 
De registrerte rødlisteartene bruker sjøområdet som foringsplass.  Det er forventet at artene tilpasser 
seg situasjonen når kommunesenteret blir stadig mer utbygd. Det er alternative foringsområder i nær-
heten, som ligger utenfor kommunesenteret.  
 
Området avsettes til friområde da utomhusaktiviteter vil være vesentlig. Det åpnes for etablering av 
bebyggelse knyttet til museale/kulturelle formål.  
 
Arealdisponeringen anbefales. Det må utarbeides reguleringsplan for tiltaket der rammen for utbyg-
ging avklares og samfunnssikkerhet vurderes nærmere med tanke på tilpassing. 
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Planforslagets samla virkning etter utredningstema 

Kommunedelplan for Sistranda omfatter grovt sett tre hovedtyper av landskap:  
Strandsone, en sone med bebyggelse innimellom dyrka/dyrkbar mark og til sist kystlyng-
hei/torv/myr.   
 
I planprogrammet er det redegjort for at området med kystlynghei, torv og myr skal tas vare på 
som naturtype og friluftsområde.  Dette er også områder som avgrenser tettstedet på en naturlig 
måte og slik bidrar til at bebyggelsen blir mest mulig samla rundt sentrum.  Dette gir også korte 
avstander mellom daglige gjøremål for mange og bidrar positivt til å redusere biltrafikk. Denne si-
tuasjonen gir et særlig utbyggingspress på landbruksjord og til dels i strandsonen. 

 

VIRKNINGER FOR LANDBRUK 
I tillegg til boligområder, foreslås det omdisponert jordbruksareal til offentlig tjenesteyting. Nærings-
område N2 berører noe lavbonitetsskog og Folkeparken (F1). 
 
Flere av innspillene er redusert for å begrense utbygging på jordbruksareal. Dette er spesielt i områder 
der omreguleringa fører til særlige driftsmessige ulemper og der området er en del av et større område 
med jordbruksareal.   
 
Foreslått ny arealbruk i kommunedelplanen berører 

 Ca 14,6 daa fulldyrka mark til bolig, 38 daa til offentlig tjenesteyting og 13 daa til Folke-
park. Totalt 63 daa. 

 4,6 daa jorddekt fastmark til bolig 

 2,7 daa innmarksbeite til bolig 

 35 daa dyrkbar mark til bolig og 10-12 daa til Folkepark, total 45-47 daa. 

 

VIRKNINGER FOR NATURMANGFOLD 
Sistranda er et kommunesenter i sterk utvikling. Urbaniseringen vil påvirke naturmangfoldet. Det er 
registrert flere rødlista fuglearter i de sjønære områdene. Flere av artene er registrert inne på land og 
det er kjent at strandsonen/vannkanten er det viktigste området for næringssøk.  Registreringene lig-
ger hovedsaklig ikke inne i liste over arter av nasjonal forvaltningsinteresse, unntak er arter registrert i 
F1 og S2. I F1 er brushane (sårbar art) og vipe (nær trua art) registrert som næringssøkende. I S2 er ras-
teområdet for de registrerte artene på hustak. Her har artene tilpasset seg et område med relativt stor 
aktivitet. Artene har alternative forings- og rasteområder i nærheten, som ligger utenfor kommunesen-
teret.   
Utvikling i områdene anses ikke å ha negativ konsekvens for artene. Artene er registret rastende eller spis-
ende og gjerne da i områder som allerede er bebygd.  
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VIRKNINGER FOR VANN OG VASSDRAG 
Det er ikke kartlagt negative virkninger for vann og vassdrag.  

 

VIRKNINGER FOR STRANDSONE 
Strandsonen blir berørt i store deler av Sistranda gjennom etablering av Folkepark, utvidelse av Sistien 
og bestemmelse om spredt naust i LNFR området. Dette anses imidlertid som positive tiltak som er 
viktig for allmennheten.  
 
Det bemerkes at det er begrenset mulighet til å bygge nye naust i området. Sør for Rabben småbåt-
havn var det i kommunedelplan fra 2009 avsatt et naustområde på 4,6 daa mellom fylkesvegen og 
sjøen. 
 
En mindre utvidelse av Byggeriet, S1, og endret formål til sentrumsformål på Siholmen anses heller 
ikke å gi negative virkninger for allmennheten, friluftsliv eller natur-/kulturverdier i området.   
 
Næringsområde N1, utvidelse av Nordhammarvika næringspark med utfylling av næringsareal i sjø, har 
negativ virkning for landskapet.  Foreslått arealdisponering har imidlertid stor samfunnsverdi og ved å 
ta tilstrekkelig hensyn til landskapet kan dette aksepteres. Ca 200 meter strandlinje blir berørt. 
 
Boligområde B7 og B7b berører ca 200 meter av strandsonen. Det er imidlertid tatt hensyn til Sistien og 
allmennhetens interesser ved å opprettholde en 30 meters-sone ned mot sjøen til LNFR. Dette reduse-
rer de negative konsekvensene. Ved detaljplanlegging av boligområde B11, B11b og B11c må det også 
tas særlige hensyn i detaljplanleggingen. 
 
 

VIRKNINGER FOR LANDSKAP OG ESTETIKK 
Innspill som strekker seg opp i heilandskapet er blitt avvist med bakgrunn i bl.a. landskap/kystlynghei.  
Nye byggeområder som inngår i planen, vil i hovedsak ikke ha særskilt negativ landskapseffekt. Unn-
tatt er næringsområde N1. Det foreslås avbøtende tiltak med utfylling med en naturlig utseende kyst-
linje i N1. For boligområde B7 og B7b kreves også spesielt tilpassede boliger for at de ikke skal ruve for 
mye i landskapet eller ødelegge utsikten fra eksisterende boliger. For boligområde B11, B11b og B11c 
må det også tas særlige landskapshensyn i detaljplanleggingen. 
 
 

VIRKNINGER FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 
Innspill Turveg 1, Sistien, berører et funnsted med uavklart vernestatus. Det forutsettes at turvegen 
kan etableres.   
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VIRKNINGER FOR FORURENSNING: LUFT, JORD OG VANN 
For innspillene som medfører fylling i sjø (N1 og S1), må det kartlegges hvordan utfylling påvirker vann-
ressursen, og om det berører forurensa grunn. Det må sikres at det brukes rene masser ved utfylling. 
Dette følger av forurensningsloven.  

 

VIRKNINGER FOR STØY 
Enkelte av innspillsområdene ligger nært fylkesveg 714, og er utsatt for vegtrafikkstøy jf. støyvarsel-
kart. Her må dette utredes med tanke på avbøtende tiltak i forbindelse med detaljplanleggingen. 

 

VIRKNINGER FOR SAMMENHENG AREALBRUK – TRANSPORTBEHOV 
Det er lagt vekt på fortetting/kompakt utnytting av arealene. Det foreslås gode gang/sykkelforbindel-
ser der dette mangler.  Korte avstander er vektlagt. Boligområde B1 og B11 ligger lengst unna sentrum 
(ca 1,6 km). Her er det utbygd gang-/sykkelveg. 
 
Foreslått næringsområde er samlet i sørdelen av planområdet. Slik er det enkelt for folk som bor både 
på Sistranda og Hammarvika med tilstøtende områder, å komme seg til/fra dette store arbeidsplass-
området til sykkel eller til fots.   

 

VIRKNINGER FOR FYLKESVEG 714/TRAFIKKSIKKERHET 
Fv. 714 har hovedsakelig lokal trafikk. ÅDT er ca. 3000 på Midtsian. Mye av næringstransporten på 
Frøya følger dessuten fv. 716.  Etablering av Miljøgate gjennom sentrale deler av Sistranda har bidratt 
til et triveligere og tryggere tettstedsmiljø.  Kommunedelplanen legger opp til at Sistien kan nyttes 
som et supplement til eksisterende gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Sistien kan brukes til å 
komme seg inn til Miljøgata, der det er bedre tilrettelagt for kryssing for mjuke trafikanter enn ellers 
langs fylkesvegen. Forøvrig må kryssing av  fv. 714 kan skje i merkede fotgjengerfelt ved avkjørselen til 
Nordhammervika næringspark (behov for nytt gangfelt) og ved Siholmen (eksisterende), jf. intensjo-
nen med Sistranda rundt. Det må i tillegg legges til rette for sikker kryssing av fylkesvegen der det 
etableres aktivitet på sjøsida av fylkesvegen. Detaljert utforming forutsettes løst på detaljplannivå.  
 
Behov for nye avkjørsler/bruk av eksisterende avkjørsler: 

 Avkjørsel til N1 vil følge eksisterende avkjørsel til Nordhammarvik næringspark. 

 Eksisterende avkjørsel fra fylkesvegen til naust må utbedres for å betjene boligområde B7. 

 Parkering og bilatkomst til folkeparken F1 skal benytte seg av sentrumsparkering forøvrig. Det 
vil dessuten bli kjøreatkomst til administrasjonsbygget i område avsatt til sentrumsformål sør 
for Frøya kultur- og kompetansesenter. Det skal utarbeides reguleringsplan for områdene.  
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VIRKNINGER FOR BARN OG UNGES OPPVEKSTVILKÅR 
Planen er tilpasset for å ivareta barn og unges interesser. Barnetråkkrapporten er lagt til grunn for plan-
arbeidet. I denne rapporten er Golanskogen påpekt som særlig viktig.  Her er det kryssende interesser 
for ulike grupper barn og unge, mellom fotballhall og bevaring av Golanskogen.  Fotballhall bør imidler-
tid ligge i tilknytning til idrettsplassen. Dette må det også tas hensyn til ved utbygging av OT4.  
Etablering av fotballhall og nytt forretnings-/tjenesteyting-/boligbygg i sentrum (i samsvar med gjel-
dende reguleringsplan) vil føre til økt trafikk langs Mellomvegen og videre til Fotballhallen. Det foreslås 
fortau på strekningen. 
 
Det er tatt inn bestemmelse om areal for uteopphold i boligområder.  
 
 

VIRKNINGER FOR FRILUFTSLIV 
Etablering av Sistien (mellom Siholmen – Nordhammarvika) sammen med utbygd gang-sykkelveg, vil 
gi et godt tilbud også til turgåere. Sammen med turstier i Hauan (nærturområde) er mulighetene 
mange og varierte. Turvegen har god tilgjengelighet for de fleste brukergrupper. 

 

VIRKNINGER FOR ØVRIG FOLKEHELSETEMA 
Kriminalitetsforebygging i bomiljø/sentrum/nærmiljø er tiltak som i hovedsak vil bli vurdert i detaljplan 
og byggesak. Dette kan dreie seg om god belysning samt ryddige og tiltalende omgivelser. Sammen 
med møblering med benker o.l. i uteoppholdsaraelene, vil dette invitere folk til å bruke områdene og 
dette virker i seg selv kriminalitetsforebyggende.   
 
I kommundelplanen er det lagt vekt på at samla arealbruk skal ha gode forutsetninger for å utgjøre et 
nett av attraktive møteplasser i gode omgivelser. Bl.a. Sistien og andre turveger samt Folkeparken og 
sentrumsområdet bygger opp undere dette. Ved opparbeiding av næringsarealer er det viktig å legge 
opp til god belysning og andre trygghetsfremmende tiltak, skjemmende lagring og rot bør unngås så 
langt det er mulig, og ev. skjermes fra områder som er tilgjengelig for folk flest.  
 
Helseforskjeller i befolkningen. Frøya/Sistranda er et forholdsvis lite og oversiktlig samfunn.  Samla 
arealdisponering legger ikke opp til at det skal kunne bli store helseforskjeller i befolkningen.  Ved 
etablering av Folkeparken og ny fotballhall er det forventet at dette vil være positivt for alle og virke 
samlende for alle grupper. Det vil være gode integreringstiltak for innvandrere.  
 
Universell utforming skal bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. 
Det dreier seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like muligheter til sam-
funnsdeltakelse. Universell utforming er et tema som i hovedsak vurderes i byggesak og ev. detaljregu-
lering.  
 
I kommundelplanen er det vektlagt at trafikksystemet, særlig for myke trafikkanter, skal være lett å 
orientere seg i. Det er videre lagt opp til at noen turveger skal være spesielt enkle å ferdes på for de 
fleste brukergrupper. Dette gjelder Ørndalsvegen og Sistien som er utformet slik at en skal kunne 
komme fram med barnevogn/rullestol. Turvegene har stort sett ikke fast dekke av hensyn til tilpassing 
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til naturen. Gjennom sentrum, fra Folkeparken til området med sentrumsformål sør for Frøya kultur- og 
kompetansesenter, gis Sistien særskilt standard. For Sistien videreføres forøvrig kommuneplanbe-
stemmelse fra 2009 om at bygging av Sistien skal skje på en mest mulig skånsom måte uten omfat-
tende terrenginngrep eller fylling i sjø. 

 

VIRKNINGER FOR RISIKO OG SÅRBARHET  
Det vises til ROS- analysen, som omtaler forhold under hvert enkelt utbyggingsområde. 

 

VIRKNINGER FOR ØKONOMI/INFRASTRUKTUR (SKOLE, BARNEHAGE VEGER) 
I og med at hele planområdet ligger sentrumsnært, kan de fleste områdene relativt lett knyttes til ek-
sisterende kommunalteknisk infrastruktur. I enkelte områder må det på reguleringsplannivå vurderes 
hvordan en skal løse atkomst fra fylkesvegen.  
 
Boligområdene ligger innenfor akseptabel avstand fra sosial infrastruktur på Midtsian (skoler, barneha-
ger, osv). Dette gjelder også idrettsanlegg og øvrige sentrumstilbud. De fleste utbyggingsområdene 
ligger gunstig til for bruk av kollektivtilbud.  

 

VIRKNINGER FOR SAMFUNN, KULTUR OG NÆRINGSLIV 
Alle nye områder vurderes å være positive med tanke på Sistrandas utvikling, tettstedets attraktivitet 
som bosted og/eller muligheter for næringsutvikling.  
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RISIKO- OG SÅRBARHETS-
ANALYSE (ROS) 
 
VURDERING AV RISIKO, FARER SOM GJELDER HELE PLANOMRÅ-
DET OG VURDERING AV BEHOV FOR AVBØTENDE TILTAK /HVILKE 
HENSYN SOM MÅ TAS  
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Metode 

Det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder: Sam-
funnssikkerhet i planlegging, revidert desember 2011. 
 
Mulige uønskede hendelser er sortert etter  

 Naturlige hendelser i planområdet som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm. 

 Hendelser som kan påvirke omgivelsene som følge av planlagte formål.  
Forhold som er med i sjekklista, men ikke er relevant, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt. Dette er kun 
unntaksvis utdypet videre.  
 
Samlet risikovurdering, risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens, er gitt i matrise: 

Konsekvens  Ufarlig: 1 En viss fare: 2 Kritisk: 3  Farlig: 4 Katastrofalt: 5 

Sannsynlighet 

Meget sannsynlig: 4      

Sannsynlig: 3      

Mindre sannsynlig- 
få tilfeller: 2 

     

Lite sannsynlig- 
ingen tilfeller: 1 

     

 

BEGREPER: 
Lite sannsynlig: Mindre enn en gang i løpet av 50 år 
Mindre sannsynlig: Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 
Sannsynlig: Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år  
Meget sannsynlig: Mer enn en gang i løpet av ett år.  
Ufarlig: Ingen personskader eller miljøskader. Systembrudd er uvesentlig 
En viss fare: Få/små personskader og mindre/lokale skader på miljø. System settes midlertidig ut av 
drift. 
Kritisk: Alvorlige personskader og omfattende skader på miljø med regionale konsekvenser og restitu-
sjonstid <1 år. System settes ut av drift i flere døgn.  
Farlig: Alvorlige personskader/en død, omfattende skader på miljø med regionale konsekvenser og re-
stitusjonstid >1 år. System settes ute av drift over lengre tid. 
Katastrofalt: En/flere døde, svært alvorlige og langvarige skader på miljø/uopprettelig. System settes 
varig ut av drift. 
 

Uakseptablel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko til gul el-
ler grønn 
Risiko bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.  
Akseptabel risiko. 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

103 
 

Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak 

Under er det vurdert om planområdet er utsatt for risiko for uønska hendelser. 
Områder merket med * er utdypet under tabellen. 
 
 

Naturlige hendelser Aktuelt? Sansynlig-
het 

Konsekvens Risiko 

1 *Radongass Ja 3 2  

2 *Skog-/lyngbrann Ja 3 3  

3 *Stormflo Ja 3 3  

4 *Vindutsatt Ja 3 2  

5 Nedbørsutsatt Nei    

6 Snø- eller steinskred Nei    

7 Flodbølger Nei    

8 *Masseras/-skred Ja 2 3  

9 Flom/flomskred Nei    

 
*1. Radongass 
 Det finnes noen lommer med høy aktsomhetsgrad for radongass innenfor planområdet. Disse 

er kommentert for hvert enkelt innspill i konsekvensutredningen.   
  
 Avbøtende tiltak: 
 Dette ivaretas av TEK 10 når området skal bygges ut. 
 
*2. Skog og lyngbrann 
 Lite regn sammen med mye vind gjør Sistranda utsatt når det gjelder lyngbrann. Jf. lyngbran-

nen i Hauan ovenfor Sistranda i januar 2014. Kommunen har opparbeidet god akutt beredskap 
der de samarbeider godt med andre kommuner. Det er verdt å merke seg at de sterkeste vin-
dene kommer fra vest. Dermed er sannsynligheten for at lyngbranner skal true bebyggelsen på 
Sistranda mindre, men uansett er dette en hendelse som kan ha katastrofale konsekvenser. 

   
Avbøtene tiltak:  

 God brannberedskap ivaretas forøvrig gjennom øvelser og øvrig beredskapsarbeid. Branngate 
kombinert med turveg Sistranda rundt er vurdert, men er foreløpig ikke aktuelt. Etablering av 
slik branngate bør i så fall utgjøre en ytre grense for utvikling av Sistranda som tettsted. 

   
 
*3. Stormflo 
 I følge Tek 10 skal det for bygg som beregnes for personopphold tas utgangspunkt i 200 års 

stormflo. Dette gjelder bolig, fritidsbolig og campinghytte, garasjeanlegg og brakkerigg, skole 
og barnehage, kontorbygning, industribygg og driftsbygning i landbruket som ikke inngår i sik-
kerhetsklasse F1. 200 års stormflo må dessuten korrigeres for forventet havnivå i år 2100. 
For Sistranda tilsier dette en minimumskote på 2,32m for etablering av bygg for personopp-
hold. Dette er i tråd med Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for sam-
funnssikkerhet (DSB) sine anbefalinger og Miljødirektoratets rapport M-405 om beregnet en 
havnivåstigning.  
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Hensyn til mulig stormflo:  

 Område utsatt for stormflo (opp til kote 2,32 moh) vises som hensynssone i kommunedelplank-
artet. Det følger bestemmelse om forbud mot spesifiserte tiltak under stormflonivået. 

 
 
*4. Vindutsatt  
 Med Sistrandas beliggenhet ut mot storhavet forekommer ekstremvær med strek vind flere 

ganger i året. Dermed er også fare for at løse gjenstander og gjenstander som er for dårlig for-
ankret på land og til sjøs, blir tatt av stormen og kommer ukontrollert gjennom lufta/sjøen. Inn-
byggerne er vant til å håndtere slike hendelser og det er viktig å vektlegge at nye innbyggere 
også får slik  kunnskap.  

   
Nærmeste målestasjonen for vind er målestasjonen på Ørlandet, jf. data fra Metrologisk insti-
tutt (eklima). I de siste 10 åra (01.01.2005-31.12.2014) er det registrert maks. vindhastighet på 
48.4 m/s. Til sammenligning var maks. vindhastighet i perioden 1961 til 1990 på 27,8 m/s. Mid-
delhastigheten for vind har i de samme periodene økt fra 5,8 til 6,0 m/s. Fremherskende vind-
retning er fra sørøst, mens de sterkeste vindene kommer fra vest, jf. vindrose under. Dette er 
også i samsvar med erfaringer på Frøya. Ut fra at klimautfordringene forventes å øke i åra som 
kommer, må en være forberedt på at antall dager med sterk vind på Frøya vil øke.  
 
Tilpasning og avbøtende tiltak: 
I beredskapsarbeidet må rutiner for sikring av gjenstander og skjerming mot vind osv. gjen-
nomgås. Den enkeltes ansvar for å sikre eiendeler/gjenstander gjennomgås og gjøres kjent i 
lokalsamfunnet.  
 

  
 
*8. Masseras/skred 
 Store områder innenfor kommundelplan Sistranda består av marin strandavsetning hvor det er 

stor sannsynlighet for å finne marin leire, jf. kart på neste side. Området er imidlertid ikke kart-
lagt mht. forekomst av kvikkleire og i mange av områdene er jordsmonnet så tynt at faren for 
kvikkleireskred vurderes som liten. Planområdet har også en del berg i dagen samt områder 
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med torv/myr innimellom.  Forslag til nye byggeområder er i hovedsak fortetting/direkte utvi-
delse av eksisterende byggeområder, og det er ikke grunn til å anta at disse områdene er utsatt 
for skred.  

   
 Avbøtende tiltak: 
 I områder der det kan være skredfare må det i forbindelse med byggesak / reguleringsplan utfø-

res grunnundersøkelser. Dette ivaretas av bestemmelser og retningslinjer.  
 

 

  



 
 
 
 
 
 

106 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Marin strandavsetning er dannet av bølge og strømaktivitet i 
strandsonen og består av rundet og godt sortert materiale.  

Finkornige marine avsetninger, herunder marin leire og 
kvikkleire, finnes kun innenfor den løsmassetypen som kal-
les hav- og fjordavsetninger. Denne løsmassetypen er mar-
kert med blå farge på det kvartærgeologiske kartet, der av-
setningen finnes i dagen. Imidlertid er det mulig å finne 
hav- og fjordavsetninger under andre løsmassetyper un-
der den marine grensen. 

 
  



Merknadsbehandling 1.gangs høring - KDP Sistranda 
 

Nye innspill 
1.  Hvem Hva  Rådmannens innstilling 

2.  Bjørnar Johansen I forlengelsen fra Beinskardet og ned til 
sjøen bør det reguleres til boligformål. 
Her vil det være plass til et kompleks 
med blokkbygging, ikke over 4 etasjer og 
rekkehus. Dette vil gjøre området 
attraktivt for tilflyttere og for 
pensjonister som ønsker å flytte ut av 
enebolig. Området er attraktivt og 
sentrumsnært. I tillegg er det også 
planlagt småbåthavn på rabben noe som 
også øker attraktiviteten for dette 
området. Frøya kommune har ingen slike 
områder til sjønære boliger i dag og det 
er et klart behov. Ved å regulere for 
sjønære boliger nært sentrum vil 
fortettingen bli større og en vil på mange 
måter styrke sentrumsfunksjonene. 

Tas ikke til følge.  
I planprogram vedtatt 26.08.2015 trekkes strandsonen 
fram som et område som bør forvaltes med omhu. 
Sistranda har historisk sett et særskilt kystlandskap. 
Samtidig skal det vurderes sjønære boligområder. Det skal 
tas hensyn til grøntarealer ved fortetting av boligområder.  
Innspillet omhandler et område innenfor strandsonen som 
er regulert til LFNR. Arealet benyttes nå til landbruk, med 
fulldyrket jord av god kvalitet. Området er et relativt stort 
sammenhengende grøntområde i strandsonen. 
Sistrandsfjæra har gjennom Barnetråkk-undersøkelsen 
blitt trukket fram som et viktig aktivitetsområde for barn 
og unge. Med sin sentrale beliggenhet er dette en aktuell 
problemstilling for området. Området har et karakteristisk 
kystlandskapspreg og er relativt flatt. Utbygging av dette 
området vil kunne påvirke utsiktsforhold for 
bakenforliggende boliger. På bakgrunn av dette tas 
innspillet ikke til følge. Se konsekvensutredning s. 51. 

3.  THM Invest as v/Svein Jarle 
Midtøy 

Ønsker at området sør for B7(satt av til 
bolig), utvides slik at det også omfatter 
eiendommene gnr/bnr 19/9 og 19/20. 
Bakgrunnen er at det er mangel på 
boliger på Frøya, området er 
sentrumsnært og vil kunne gi attraktive, 
og etterspurte, sjønære boliger. Området 
er av samme beskaffenhet/bonitet og 

Innspillet tas til etterretning.  
Rådmann ønsker å fremlegge større sammenhengende 
områder til utbygging, også nedenfor fylkesveien. 
Området har samme beskaffenhet som tilgrensende B7.  
Området inkluderes derfor i boligområde B7, som B7b.  
Se konsekvensutredning s. 37. 



med samme arealbruksinteresser, som 
det nye boligområdet det grenser inntil 
mot nord og det er naturlig å se disse 
områdene i sammenheng.  

4.  Kystplan for Torbjørn 
Hammernes 

Samarbeidsprosjekt mellom to 
grunneiere som ønsker å tilrettelegge 
for flere eneboligtomter som ligger i kort 
avstand til Sistranda sentrum. Område 
som omfatter gnr/bnr 27/4 og 24/14. 
Ettersom deler av arealet ligger i fare for 
storflo/flom er det usikkert hvor mange 
enheter det kan være snakk om, dette 
ber en om at kommunen vurderer, eller 
at det kommer frem i detaljplanlegging 
på et senere tidspunkt. Det er tidligere 
søkt om dispensasjon for oppføring av 
en enebolig på eiendommen. Dette ble 
avslått, med oppfordring om å sende det 
som innspill til kommunedelplanen. I 
forbindelse med dette har man nå valgt 
å ta et større areal, der det er 
muligheter for flere tomter og man kan 
se området i en helhet.  

Tas ikke til følge. 
Rådmannen opprettholder administrasjonens innstilling 
fra sak 9/16 i Hovedutvalg for drift. Tiltaket vil til tross for 
utvidelse av området, gi en liten utnyttelse på bakgrunn 
av at store deler ligger innenfor aktsomhetsområdet for 
flom. Terrengmessig er det også utfordrende og vil gi en 
liten utnyttingsgrad av området. Se konsekvensutredning 
s. 53. 

5.  Jan Olav Sivertsen, 
Wenche Mathisen 

Merknad fra eiere av gnr/bnr i 
Fredagsvika. Vært boligeiendom fra 
1951-2004. Etter dette fritidseiendom. 
Eiendommen er regulert som LNF-
område. Ønsker at formålet blir endret 
til bolig, da eierne har planer om å flytte 
tilbake. Ønsker også at øvrige 
boligeiendommer (24/4, 24/23, 24/32 og 
24/33) blir regulert til boligformål for å 
skape et sammenhengende boligområde 

Tas ikke til følge.  
I området Ervika blir det videreført flere LFNR B-områder 
fra forrige kommunedelplan som åpner for spredt 
utbygging. Rådmannen ønsker at disse områdene 
videreføres og utbygges før det åpnes for nye 
boligområder i Ervika. Det legges i tillegg inn 
planbestemmelse 4.3  som ivaretar eksisterende boliger i 
LFNR-områder sitt ønske om gjenreisning, påbygg, tilbygg 
og underbygg. Se konsekvensutredning s. 55. 
 



for eksisterende og nye boliger i 
Fredagsvika/Ervika vest for fv. 714. 
Bemerker også at «Dørvikan» ikke er et 
stedsnavn i Fredagsvika.  

6.  Advokatfirmaet Stokholm 
Svendsen AS på vegne av 
eiere av gnr/bnr 19/6 og 
19/12 

Rabben 
1. Utvidelse av boligområde 

innover i hauan. Området som 
er foreslått ligger i umiddelbar 
nærhet av eksisterende 
regulerte boligfelt (199801 og 
198501), samt eldre bebyggelse 
mot fylkesveien. Naturlig 
utvidelse av eksisterende 
boligområde og vil kunne 
benytte eksisterende 
infrastruktur. Gangavstand til 
sentrum.  

2. Naustområde: Det er foreslått 
redusering av område satt av til 
naust fra forrige KDP. Ønsker at 
dette området beholder sin 
opprinnelige størrelse. Dagens 
behov tilsier at ikke alle sjøhus 
må grense mot sjøen. Ser for seg 
å etablere en kombinasjon av 
naust og sjøboder for 
oppbevaring av redskap m.m. 

Tas delvis til følge.  
1. Rådmannen frarår og legge til rette for 

boligbygging i området på dette tidspunkt. 
Bakgrunnen er at dette er et sammenhengende 
landbruksareal. Fylkesmannen som 
landbruksmyndighet har også i sin uttalelse meldt 
at de vil komme med innsigelse mot bruk av 
området. Se konsekvensutredning s. 56-57. 

 
 
 
 

2. Innspillet tas til følge og området tilbakeføres til 
samme omfang som i kommunedelplan Sistranda 
fra 2009. 

7.  Advokatfirmaet Stokholm 
Svendsen AS på vegne av 
klient. 

 
1. Fremmes ønske om at boligfelt 

B2, utvides til å omfatte deler av 
eiendommen bnr/gnr 21/9 og 
21/43, frem til 21/95. 
Hensiktsmessig på bakgrunn av 

Tas til etterretning.  
1. Boligfelt B2 utvides til å omfatte deler av gnr/bnr 

21/9 – 21/43, område B2b. Området begrenses 
vestover i flukt med grensen til eksisterende 
bebyggelse i Øvre Innersian og inkluderer også to 
tilgrensende eiendommer 22/3 og 22/7. 



at større boligfelt reduserer 
reguleringskostnader, deler av 
nødvendig infrastruktur er 
allerede på plass, naturlig 
forlengelse av eksisterende 
boligområder, sentrumsnært 
med gangavstand, småkupert.  

2. Ønsker at gnr/bnr 21/95 blir satt 
av til formålet privat 
tjenesteyting. Bakgrunnen er 
etableringen av Frøya storhall på 
nabotomta. Kan bli behov for at 
det etableres funksjoner rundt 
hallen som kan støtte opp om 
driften av dette, f.eks. øket 
overnattingskapasitet.  

Eierne åpner for at formålsdelingen 
mellom bolig og privat tjenesteyting 
godt kan forskyves noe, eventuelt 
kombiformål.  

Bakgrunnen for denne begrensningen er bygging 
av fotballhallen. Man ønsker ikke å legge til rette 
for boligbebyggelse for nærme denne. Se 
konsekvensutredning s. 21-23. 

 
 
 
 

2. Resterende område av 21/9 og 21/43, samt 
21/95, 22/7 og 22/3 avsettes til område for 
Offentlig eller privat tjenesteyting (OT4). Dette for 
å møte kommunens behov i forhold til områder 
satt av til kommunens tjenesteyting som boliger, 
skole, eventuelt utvidelse av Helhetlig idrettspark. 
Se konsekvensutredning s. 15-16. 

8.  Lena Skagen, Åge Skagen, 
Nina Skagen 

Som eiere av gnr/bnr 27/11 (Martha 
Skagens dødsbo) ønsker vi å få lagt dette 
inn i kommuneplanen som regulert til 
fremtidig boligformål. Vi ser at 
naboeiendom er foreslått regulert til 
dette og at det vil være naturlig å gjøre 
tilsvarende for denne eiendommen.  

Tas ikke til følge. 
I området Ervika blir det videreført flere LFNR B-områder 
fra forrige kommunedelplan som åpner for spredt 
utbygging. Rådmannen ønsker at disse områdene 
videreføres og utbygges før det åpnes for nye 
boligområder i Ervika. Det legges i tillegg inn 
planbestemmelse 4.3 som ivaretar eksisterende boliger i 
LFNR-områder sitt ønske om gjenreisning, påbygg, tilbygg 
og underbygg. Se konsekvensutredning s. 58-59. 
 

9.  Alma Midtsian Innspill til eiendom gnr/bnr 21/100. Den 
foreslås omregulert til «Offentlig eller 
privat tjenesteyting.» Finner dette 

Tas til følge.  
Eiendommen var i kommunedelplan Sistranda fra 2009 
regulert til offentlig eller privat tjenesteyting. En 



merkelig og vil på det sterkeste 
protestere mot at eiendommen 
omreguleres fra boligformål. Det 
naturlige er at boligeiendommen, som 
også i fremtiden er tenkt benyttet som 
bolig blir farget gul og regulert til bolig 
som eiendommene omkring, jamfør B3a. 

omregulert til boligformål vil være en naturlig utvidelse av 
allerede eksisterende boligbebyggelse, og gi økte 
muligheter for sentrumsnær fortetting. Det åpnes for et 
større sammenhengende område for offentlig eller privat 
tjenesteyting OT4 nord for fotballhallen. Se 
konsekvensutredning s. 59-60. 

10.  Advokatfirmaet Stokholm 
Svendsen as på vegne av 
Frøy eiendom 

Innspill til deler av gnr/bnr 23/7, samt 
23/8. Beliggende nord for Siholmen.  
Deler av 27/3 ønskes omregulert til 
sjøhus/naust og bolig. Hele 23/8 ønskes 
omregulert til bolig. Sjønære og 
sentrumsnære boliger med mulighet for 
sjøhus/naust. Grenser til B11 som er 
foreslått regulert til bolig og vil binde 
områdene sammen og føre til fortetting.  

Tas til følge. 
Rådmannen innstiller positivt til en større samlet sjønær 
utbygging nord for Siholmen. Tas inn som område B11b. 
Utbygging av sjøhus/naust tas inn for å kunne se 
utbyggingen i sammenheng med B11 b/c, samt område 
Naust2. Det ses på som en styrke at man får en større 
samlet utbygging av boliger og sjøhus. Utbygging av 
området vil ikke ha nevneverdige konsekvenser for naboer 
i forhold til å sperre utsikt, jf. innspill fra Åpent folkemøte. 
Se konsekvensutredning s. 45-50. 

11.  Turid Ervik, Tove Hammer, 
Marit Gjeldseth 

Ønsker å regulere et område av 23/7 fra 
Siholmen og videre nordover for bygging 
av sjøhus og servicebrygger i forbindelse 
med utvidelse av småbåthavna.  

Tas til følge. 
Rådmannen innstiller positivt til en større samlet sjønær 
utbygging nord for Siholmen. Tas inn som område Naust 
2. Utbygging av sjøhus/naust tas inn for å kunne se 
utbyggingen i sammenheng med B11 b/c, samt område 
Naust2. Det ses på som en styrke at man får en større 
samlet utbygging av boliger og sjøhus. Utbygging av 
området vil ikke ha nevneverdige konsekvenser for naboer 
i forhold til å sperre utsikt, jf. innspill fra Åpent folkemøte. 
Se konsekvensutredning s. 76-77. 

12.  Tommy Hammer og Anna 
Grønskag 

Som eiere av gnr/bnr 24/11, Fredagsvik, 
ønsker de at eiendommen på begge 
sider av hovedveien vurderes for 
regulering til boligbygging. Positiv til en 
slik regulering, som ledd i en felles plan 
for området.  

Tas delvis til følge. 
Den del av eiendommen som ligger nedenfor fylkesveien 
inkluderes i høringsutkastet som område B11c. Dette ses i 
sammenheng med B11 og B11b. Innspillet gjør at man kan 
få en større samlet utbygging av et attraktivt sjønært 
område for boliger. Se konsekvensutredning s. 45-50. 



 

Merknader/høringsinnspill 
 

1.  Hvem Hva  Rådmannens innstilling 

2.  Fylkesmannen i Sør 
Trøndelag 

Samordnet uttalelse: 

 Statens vegvesen 

 Direktoratet for 
mineralforvaltning 

 Fylkesmannen som 
sektormyndighet 

 
Følgende vilkår for egengodkjenning er 
fremmet:  

1. Vilkår fra Fylkesmannen som 
miljøvernmyndighet: 

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens 
§ 1.8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø 
og vassdrag må følgende endringer 
foretas:  

 For å unngå nye inngrep i 100-
metersbeltet langs sjøen må 
boligområde B7 tas ut av planen 
og boligområde B11 avgrenses 
min. 50 m fra sjøen. 

 
 

 Punkt 4.3 om Farled i 
planbestemmelsene endres slik 
at åpning for etablering av havn 
og gjestehavn tas ut, jfr. 
vurderingene under miljøvern. 

Tas delvis til følge før ny høring: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas ikke til følge.  
Tiltakene omtalt innenfor plan- og bygningslovens § 1.8 
om forbud mot tiltak mv. langs sjø videreføres i 2.gangs 
høring. 
 
 

 Områdene B7 og B11 utvides begge i 2.gangs 
høring (områdene B7b og B11b/c). Dette gjør at 
man vil få større sammenhengende 
utbyggingsområder, noe som vil lette avklaring av 
trafikale forhold samt fremme en mer helhetlig 
løsning i områdene. I forhold til byggegrense mot 
sjø skal dette fastsettes i regulering av områdene.  

 Bakgrunnen for å åpne for havn i bestemmelsene 
er Frøya videregående skole sitt behov for 
universelt utformet liggekai for skolebåt. Åpning 
for gjesteplasser er tenkt for å dekke Frøya 
kommunes behov for sentrumsnære 



 
 

 Det må tas inn et punkt i 
planbestemmelsene punkt 1.10, 
område F1 Folkepark, om at det 
ikke skal åpnes for bygg eller 
andre tyngre tekniske inngrep 
nærmere sjøen enn min. 50 m. 

 I bestemmelsene til 
kommunedelplanen må 
setningen «Naust kan bygges i 
strandsonen med de hensyn 
som er angitt i 4.1» under 
Generelle bestemmelser punkt 1 
tas ut av planen. Tilsvarende må 
punkt 4.1 om at det tillates 
oppført inntil 4 nye naust på 
eiendommene 19/9 og 19/20 
med tilhørende tekst om 
utforming og størrelse tas ut av 
planen. 

 Det må tas inn en bestemmelse i 
kommunedelplanen om at 
Klima- og miljødepartementets 
retningslinje for behandling av 
støy i arealplanleggingen T-
1442/2012 skal legges til grunn 
ved detaljplanleggingen av 
byggeområder med støyfølsom 
bebyggelse. 
 

2. Vilkår fra Fylkesmannen som 
landbruksmyndighet: 

gjesteplasser, og vil ikke øke omfanget av 
utbyggingen.  

 Folkeparken er tenkt som en opplevelsespark som 
skal formidle kulturarv og kysthistorie. Dette vil bli 
en sosial møteplass som vil fremme folkehelse og 
integrering. Det ønskes at det åpnes for bygg som 
historisk sett har vært i strandsonen, eks. naust 
eller notheng. Byggegrense avklares i regulering. 

 Kommunedelplan Sistranda åpner for utbygging 
av inntil 4 nye naust. Tradisjonelt har grunneiere 
hatt naust på sin eiendomsteig. 4 nye naust med 
planbestemmelsene tilknyttet, er en videreføring 
av tradisjonell byggeskikk i planområdet. 
Etablering av Sistien vil ivareta allmenn ferdsel i 
strandsonen, samt hindre privatisering.  

 
 
 
 
 
 

 Planbestemmelse 1.10 tas inn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 For å sikre effektiv 
arealutnyttelse må det 
innarbeides en bestemmelse om 
at minimum antall boliger skal 
sikres i reguleringsplan, jfr. 
Jordlovens § 9. 

 Med bakgrunn i nasjonal 
jordvernpolitikk må tiltakene 
OT1 og OT2 tas ut av planen. 
Vilkåret er hjemlet i jordlovens § 
9. 

 
 
 
 

3. Vilkår fra Statens vegvesen: 

 Område B7 må tas ut av planen. 
Dette med hjemmel i veglovens 
§ 1a vedrørende trafikksikkerhet 
og fremkommelighet samt T-
1442 «retningslinje for 
behandling av støy i 
arealplanleggingen».  

 Område B11 må tas ut av 
planen. Dette med hjemmel i 
veglovens § a vedrørende 
trafikksikkerhet og 
fremkommelighet.  

 
Det fremmes følgende faglige råd til 
reguleringsplanen: 

 Ved regulering av N2 må det 
planlegges for felles avkjørsel 

 Planbestemmelse 1.7 tas inn. 
 
 
 
 
 

 Gjennom prosjektet «Morgendagens omsorg» har 
Frøya kommune gjennomført en større utredning i 
forhold til omlegging av tjenesteytingen og 
kartlegging av behov for å møte utfordringene i 
fremtidens helse- og omsorgstjenester. 
Sentrumsnær samlokalisering av tjenester og 
utbygging av omsorgsboliger er anbefalt etter 
denne utredningen. Man kan ikke se at det finnes 
andre områder som favner fremtidens behov.  

 

 Som omtalt tidligere utvides både B7 og B11 til 
2.gangs høring (B7b og B11b/c). Bakgrunnen for 
dette er at man anser muligheten for å komme 
frem til tilfredsstillende løsninger for å ivareta 
trafikksikkerheten er større med samlet 
utbygging.  
 

 I forhold til støy (B7) tas bestemmelse 1.10 inn. 
 
 
 
 
 
 

 N2 tas ut av høringsforslaget i 2.høringsrunde. På 
bakgrunn av etablering av Nordhammarvik 
næringspark ønsker rådmannen å se 



med bensinstasjon, samt at 
denne utbedres slik at det blir 
tilfredsstillende adkomstforhold 
uten at dette går ut over 
sikkerheten til myke trafikanter. 
(SVV) 

 Det forutsettes at allerede 
etablert adkomst nyttes til 
Folkeparken, og at det ikke 
åpnes for nye avkjørsler fra Fv 
714 i sentrum. (SVV) 

konsekvensene av utbygging og drift på 
næringsområdet før eventuell tillatelse til 
boligbygging eller næringsvirksomhet i 
nærliggende områder gis. 

 
 

 Adkomst til Folkeparken vil avklares gjennom 
reguleringsplan, jf. planbestemmelsene 1.2 og 1.6. 

3.  Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Vedtak i fylkesutvalget, 15.03.2016, sak 
76/16. 

1. Sør-Trøndelag fylkeskommune 
er i hovedsak positiv til planen. 
Det er gjort et grundig arbeid, og 
løsningene er godt begrunnet. 
Planen vil styrke Sistranda som 
et viktig senter for 
næringsutvikling, tjenesteyting 
og bosetting langs kysten. I et 
folkehelseperspektiv inneholder 
planen flere gode tiltak.  

2. Frøya videregående skole er 
avhengig av å få en nær 
havnetilknytning. Slik er det 
viktig å få planlagt og 
gjennomført havneområdet 
nedenfor skolen snarest mulig.  

3. Planen gir et godt og allsidig 
boligtilbud. Fylkeskommunen vil 
imidlertid ut fra trafikksikkerhet 
og nærhet til Fv714 gå i mot 

Tas til orientering.  
For begrunnelse for utvidelse av område B7 og B11 (B7b 
og B11b/c), vises til rådmannens innstilling under post 1.  



boligområde B7 og fraråde 
boligområde B11 med mindre 
det i dialog med SVV og 
kommunen finnes en løsning på 
trafikksikkerhetsproblematikken. 

4. Når det gjelder mer utdypende 
råd og kommentarer, vises til 
fylkesrådmannens saksframlegg. 

5. Vilkår for egengodkjenning: 
Boligområde B7 må tas ut av 
planen om man ikke løser 
trafikksikkerhetsproblematikken. 
Hvis dette ikke imøtekommes, er 
dette å betrakte som en 
innsigelse til planen.  

4.  Blått kompetansesenter 
v/Bjørnar Johansen 

Ut fra behovet for tilgangen til sjøen fra 
Blått kompetansesenter og Frøya 
videregående skole, må en på det 
sterkeste kreve at dette behovet innfris i 
alle plandokumentene. Påpeker 
viktigheten av å realisere tosidig 
moloutbygging nedenfor Frøya kultur- 
og kompetansesenter. 

Tas til orientering.  
Høringsforslaget innebærer en positiv innstilling til 
utvidelse av området Farled nedenfor Frøya kultur- og 
kompetansesenter, noe som legger til rette for utbygging 
av tosidig molo.  

5.  Sør-Trøndelag 
fylkeskommune v/Frøya 
videregående skole 

Oppsummert så ønsker skolen med dette 
skrivet å tydeliggjøre at det er helt 
avgjørende for skolen og skolens videre 
utvikling at det i arbeidet med 
kommunedelplanen blir tilrettelagt for 
bygging av havn nedenfor skolen. For 
skolen er det også viktig at planarbeidet 
ikke tar lang tid slik at byggestart kan 
skje snarest mulig.  

Tas til orientering.  



6.  Foreldregruppa i Klubben 
grendalag v/Bjørn Ivan 
Espnes 

Viser til forslag, hvor område B3 b, er 
tenkt avsatt til boligformål- Finner dette 
uakseptabelt og lite framtidsrettet, da 
Sistranda skole har plassmangel allerede 
i dag. Mener kommunedelplanen ikke 
tar hensyn til barn/skole framover i tid. 
Uteområdet ved Sistranda skole er også 
for lite per i dag, noe som vil bli ivaretatt 
hvis gamle Frøya videregående skole blir 
en naturlig utvidelse av Sistranda skole. 
Boligplanleggingen står ikke i samsvar 
med kommunedelplanen som er på 
høring, med tanke på skolens 
plassmangel. Frøya kommune må ta 
høyde for tilvekst i hele Sistranda 
skolekrets, strekningen Sistranda-
Tungvågen, og ikke bare Sistranda. 
Området B3b i kommunedelplanen må 
avsettes til framtidig utbygging av 
Sistranda skole. 

Rådmannen har gjennomført revisjon, del 1, av Skole- og 
barnehagebruksplanen. Denne viser at i forhold til 
kortsiktige løsninger er det ikke behov for utvidelse av 
arealene ved Sistranda skole. Del 2, om langsiktige behov, 
i revisjonen av Skole- og barnehagebruksplanen er under 
arbeid.  
Det er behov for områder avsatt til offentlig tjenesteyting 
på Sistranda for å møte veksten i forhold til kommunens 
tjenesteyting. Rådmannen innstiller derfor til at et område 
nord for fotballhallen (under bygging gjennom Helhetlig 
idrettspark), avsettes til dette formålet, OT 4. Dette kan 
være behov som boliger, skole, eventuelt utvidelse av 
Helhetlig idrettspark. 

7.  Frøya grendalagsråd Frøya grendalagsråd mener det er en 
meget kortsiktig og ikke tilfredsstillende 
løsning som rådmannen har foreslått, 
med endring av skolegrenser. Alle 
grendene er i vekst og man ser det som 
opplagt at kommunen er med å bidra til 
at dette fortsetter i framtiden. 
Tilbakemeldinger fra grendene er at man 
ikke ønsker å bo slik de bor i dag om 
skolegrensene blir endret. Med veksten 
er det naturlig å opprettholde det eneste 
området som i dag er tilgjengelig for 
videre skoleutbygging. Området som i 

Se begrunnelse post 6. 



dag huser gamle Frøya videregående 
skole er det eneste området som er 
tilstrekkelig for en videre skoleutbygging 
herunder utvikling av Sistranda skole i 
sin helhet. «Området B3b reguleres til 
«Offentlig eller privat tjenesteyting.» 

8.  FAU Sistranda skole Innspill til at område B3b omreguleres til 
boligformål. Dette vil etter FAU sitt syn 
umuliggjøre langsiktig løsning på 
problemene kommunens største skole 
sliter med. Uteområdet skolen nå rår 
over er for lite og uoversiktlig. 
Planlegging av skolebygg skal ivareta to 
viktige forhold:  

 Skolebyggets utforming skal 
ivareta de pedagogiske og 
didaktiske utfordringene skolen 
har i forhold til ulike 
aldersgrupper. 

 Utformingen av bygget og 
utearealet skal ivareta de 
psykososiale utfordringer ulike 
aldersgrupper utgjør.  

FAU kan ikke se at den planlegging som 
er foretatt tar utgangspunkt i 
kompetanse på disse to viktige 
punktene. På bakgrunn av dette har FAU 
ved Sistranda skole følgende innspill til 
kommunedelplan for Sistranda: Området 
B3b reguleres til «Offentlig eller privat 
tjenesteyting.» 

Se begrunnelse post 6. 

9.  Sistranda grendalag v/ 
leder 

Ser med stor bekymring på at 
kommunedelplan for Sistranda 

Se begrunnelse post 6. 



omregulerer området som betegnes B3b 
til boligformål. Sistranda skole har store 
utfordringer når det gjelder tilstrekkelige 
og godt egnede arealer til sine elever pr. 
i dag og flere år frem i tid. Avgjørende å 
sikre videre skoleutbygging og beholde 
området B3b slik det er i dag. Sistranda 
grendalag ønsker at området B3b 
reguleres til «Offentlig eller privat 
tjenesteyting.» 

10.  Betty Rabben Etablering av Sistien: godt tiltak, men 
ønsker at stien går opp og over til 
gangveien ved nedkjørselen til sitt naust, 
fordi det er trangt mellom deres naust 
og veien, samt at det kan føre til 
forringelse av deres bruk av 
eiendommen. Mener stien kan stoppe 
før man når næringsområdet, da dette 
ikke er attraktiv utsikt. P.g.a. 
trafikksikkerheten vil det måtte 
etableres overgang/bru hvis turgåere 
skal komme trygt over veien ved 
Nordhammervika Næringspark.  
Gang og sykkelvei fra Melkstaden til 
Hamarvika bør også prioriteres for bedre 
tilgang til den etablerte kirkegården.  
 
De har i dag stor belastning i forhold til 
trafikk, støy og rot knyttet til 
bensinstasjon og verksted på 
naboeiendommen. Opptatt av at 
etablering og utvidelse av 
næringsparken skjermes mot den 

Tas til orientering. 
Sistien er et tiltak for å tilrettelegge for allmennhetens 
interesser og ferdsel i strandsonen. Det er et uttalt mål i 
kommunedelplanen at Sistien skal kunne benyttes som 
alternativ arbeidsvei til og fra Sistranda – Nordhammarvik 
næringspark. Dette med begrunnelse i folkehelse og 
samferdsels/miljøtiltak.  Det er i tillegg åpnet for en 
rasteplass i hensynssonen overfor N1. Det er derfor 
naturlig å føre Sistien helt frem som angitt i 
høringsutkastet. Rådmann er i dialog med SVV i forhold til 
løsning for overganger på fylkesveien for ivaretakelse av 
trafikksikkerheten.  
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
På nåværende tidspunkt ønsker rådmann å ta ut 
næringsområde N2 av kommunedelplanen. Dette på 
bakgrunn av usikkerhet knyttet til konsekvensene av 
etablering og drift av næringsvirksomhet på 
Nordhammarvik næringspark.  



eksisterende bebyggelsen ved hjelp av 
eksisterende vegetasjon eller annen 
skjerming. Forutsetter kompensasjon for 
arealet som det skal etableres aktivitet 
på, og at pkt.1.4. i bestemmelser 
ivaretas på en god måte.  

11.  Torill Rabben Ervik Innspill til N2: synes ikke det passer inn å 
planlegge et industriområde på øvre 
siden av veien på Melkstaden. Passer 
ikke så nær boligbebyggelse. Dette vil 
forringe eiendommene. Området bør 
reguleres til boligbebyggelse.  

Tas til følge. Rådmannen tilråder på dette tidspunkt å ta 
område N2 ut av planen. Dette på bakgrunn av usikkerhet 
rundt konsekvensene av etablering og drift på 
Nordhammervik næringspark på bomiljøet i nærområdet.  

12.  Frøya ungdomsråd Ungdommen på Frøya er veldig opptatt 
av å ta vare på øya vår, nå hovedsakelig 
Sistranda. Vi i FUR mener det må bli lagt 
vekt på visuell forurensning. For 
ungdommen er det viktig at industri-
bygg ikke bygges i sentrum, eller ved 
sjøen. Vi vil gjerne ha byggene skjerma 
fra sentrum, litt som Salmar. Nye 
Aqualine er slik vi ikke ønsker å ha det. Vi 
ønsker at bygg skal bli fordelt rundt øya 
slik at vi får innbyggere spredd hele øya. 
Vi vil også ta vare på aktivitetstilbudet vi 
har i dag, samt kanskje utvikle flere i det 
våre to nye haller er i bygg.  

Tas delvis til følge.  
Rådmann innstiller nå på å ta næringsområde N2 ut av 
planen i påvente av konsekvenser av drift av 
Nordhammervik næringspark. Dette vil redusere 
utbygging av næring på Sistranda. Utvidelsen av 
Nordhammervik næringspark, N1, er en mindre utvidelse 
av et næringsområde som allerede er utfylt og etablert. 
Dette anses derfor ikke å være en stor endring i forhold til 
dagnes situasjon. Krav til utforming er presisert i 
planbestemmelse § 3.5. Gjennom utvidelse av området 
for idrettspark, I1, samt etablering av Folkepark og Sistien, 
legges det til rette for utbygging av aktivitetstilbud på 
Sistranda.  

13.  Referat fra åpent 
folkemøte 

Vedlegges Tas til orientering.  
På bakgrunn av innspill fra møtet tas bestemmelse 4.3 
angående eksisterende boliger i LFNR-områder inn i 
planbestemmelsene.  
 

14.  Judith Liaøy Eriksen Viser til innspill til kommuneplan som ble 
sendt inn våren 2015. Mitt innspill ble 

Tas ikke til følge.  



vurdert og det ble konkludert med at det 
ikke skulle inngå i planen. (Viser til konkl. 
side 39 i konsekvensutredningen). 
Ønsker at innspillet skal tas inn i planen. 
Viser til tidligere godkjent disp.sak. 
(denne er gått ut p.g.a. foreldelse).  

På bakgrunn av etablering av Nordhammarvik 
næringspark ønsker rådmannen å se konsekvensene av 
utbygging og drift på næringsområdet før eventuell 
tillatelse til boligbygging i nærliggende områder gis.  

15.  Ulf Leo Ervik Viser til kommuneplan for Sistranda og 
ber om ny behandling av 
reguleringsområde B1, grunnet feil 
opplysning om areal tilknyttet eiendom 
24/10-12 som har søkt om 
tilrettelegging for boligbygging. 
Høringer/uttalelser blir da tatt på feil 
grunnlag. Areal som viser østre del av 
eiendom hører til 24/25 Viken, en tomt 
som er tinglyst 18.08.1960, men som 
ikke er oppgått med merker. 
Skylddelingsforretning 2479 av 
02.08.1960 beskriver grensene på en 
utmerket måte, og i skrivende stund er 
det ikke meg bekjent at denne eier har 
søkt om omdisponering. Angående 
adkomstvei ved boligbygging i B1; den 
gamle torvveien er felles rettighet -for 
Fredagsvika. Fri adkomst må ivaretas ved 
utbygging. Adkomsten må også 
oppgraderes da den ikke har kapasitet 
for tyngre kjøretøy.  

Tas til etterretning. Området begrenses i kart til å ikke 
omfatte 24/10-12. I forhold til vei og veirett vil dette 
avklares gjennom byggesak.  

16.  Asbjørn Ervik Ønsker ikke realisering av planlagt 
avlastningsvei over sin eiendom gnr/bnr 
21/172. Har ryddet og beplantet tomten. 
Det har kommet forskjellige utsagn fra 
teknisk avdeling om at det ikke kommer 

Tas ikke til følge.  
Planlagt avlastningsvei ligger i reguleringsplan planid: 
1620198101 og er fortsatt gyldig. Realisering av veien er 
nå aktuelt i forbindelse med utbygging av område B2, B2b 
og OT4. En eventuell omlegging av veien som foreslått 



noen vei over tomten. Ønsker annen 
løsning for å ikke forringe eiendommene 
vesentlig. Forslag om på legge veien 
utenom byggefeltet og krysse nordover 
ifm. Storhallen som er under bygging. 
Inviterer til befaring.  

anses som en ugunstig løsning, da dette vil medføre en 
lengre omkjøring i forhold til planlagt trase.  

17.  Kirsti Schei Innspill angående forlengelse av Sistien 
fra småbåthavnområdet på Rabben og 
sørover. Slik stien er inntegnet vil den på 
grunn av maksflo komme innpå tomta. 
Det blir mao lite/ingenting igjen av vår 
hytteeiendom, som vil bli spist 
opp/omringet på alle kanter av 
utbygging. Vi vil på det sterkeste 
anmode kommunen om å vurdere 
inntegningen av Sistien på nytt. 
Eventuelt bør kommunen nå komme 
med et anstendig tilbud om å kjøpe oss 
ut av området slik at vi kan få en 
mulighet til å etablere oss andre steder. 

Tas ikke til følge. 
Strandsonen er i utgangspunktet forbeholdt allmennheten 
og tilgjengelig for fri ferdsel. Sistien er et ledd i å øke 
allmennhetens tilgang til og bruk av strandsonen i et 
folkehelse- og miljøperspektiv. Rådmannen tar derfor ikke 
innspillet til følge.  

18.  NTNU Vitenskapsmuseet Marinarkeologisk uttalelse: Frøya i sin 
helhet og regionen generelt, med 
tilliggende sjøområder vurderes til å ha 
et høyt potensiale for kulturminner 
under vann. NTNU Vitenskapsmuseet 
ber om at kommunedelplanen viser til 
kulturminnelovens bestemmelser 
vedrørende kulturminner under vann 
jf.km §14, med henvisning til at alle 
planer med tiltak i sjø må vurderes av 
NTNU Vitenskapsmuseet før det kan 
gjøres vedtak i planene. Dette gjelder 
også for tiltak som ikke fremmes 

Tas til følge. 
Bestemmelse om kulturminner over og under vann tas inn 
i planbestemmelsene 1.13. 



gjennom arealplaner, som for eksempel 
sjøkabel, ledning, mudrings- og 
dumpingsarbeid.  

19.  Bekken eiendom Sentrumsnære tomter er mangelvare og 
vi ser behovet for å utnytte arealene som 
fins mer effektivt enn vi gjør i dag. Hotell 
Frøya ved eiendomsselskapet Bekken 
Eiendom ønsker å utvide kapasiteten ved 
hotellet. For å utnytte tomten og den 
fantastiske utsikten ønsker vi å bygge en 
ekstra etasje på den nye delen av 
bygget. For å gjennomføre dette må vi 
fravike byggehøyde bestemmelsene i 
nåværende plan. Vi ønsker derfor at 
planen tillater bygging med gesimshøyde 
inntil 15 meter, målt fra snittkote på 
tomten bygget reises på.  

Tas til følge.  
Rådmannen anser utviklingen av Sistranda som et sterkt 
sentrum med gode servicefunksjoner og sentrumsnære 
boliger som viktig. Dette er en økning av høyde 
bestemmelser på 3 meter fra gjeldende plan.   
Tas inn bestemmelse 1.12. 

20.  Øystein Thommesen as 
v/Andreas Mæhlen på 
vegne av Utvær AS 

På vegne av Utvær ønskes maks 
gesimshøyde på 16 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng under 
punktet for byggehøyder i sentrum 
(pkt.6.4.a «Bestemmelser og 
retningslinjer for kommunedelplan 
Sistranda, høringsutkast 09.06.09). 
Begrunnes i større fleksibilitet for 
utearealer samtidig som tomtestørrelsen 
opprettholdes. Ved oppføring av boliger 
hvor dagslys og utsyn gir smalere 
bygningskropp er dette spesielt 
interessant. Mulighet til tilgang på 
felles/private arealer nær bakkeplan gir 
positivt bidrag til omgivelsene samtidig 
som tomteutnyttelsen opprettholdes.  

Tas til følge. 
Rådmannen anser utviklingen av Sistranda som et sterkt 
sentrum med gode servicefunksjoner og sentrumsnære 
boliger som viktig. Dette er en økning av høyde 
bestemmelser på 3 meter fra gjeldende plan.   
Tas inn bestemmelse 1.12. 



21.  Frøya eldreråd og 
kommunalt brukerråd 

Vedtak: Eldreråd og kommunalt 
brukerråd i Frøya kommune stiller seg 
bak forslag til kommunedelplan 
Sistranda med følgende tillegg: 
Brukerrådet krever at hensynet til 
universell utforming blir hensyntatt når 
det gjelder uteområder, stier, veier og 
fortau m.m. Gangfelt må merkes og 
utformes forskriftsmessig.  

Tas til orientering. 
Krav til universell utforming er ivaretatt gjennom 
planbestemmelser § 1.2 og 1.3, samt gjennom lovverket 
generelt.  

22.  Måsøval fiskeoppdrett Måsøval fiskeoppdrett har varig tillatelse 
til drift av lokalitetene Bukkholmen og 
Lamøya, som er lokalisert på Sistranda. 
Kan ikke se at det er tatt hensyn til risiko 
for påvirkning av fiskehelse og velferd 
ved produksjon på lokalitetene, i den 
gjennomførte konsekvensutredningen 
og ROS analysen av 11.01.16. Ber om at 
risiko for påvirkning av fiskehelse og 
velferd, hensyntas i videre planprosess. 
Måsøval Fiskeoppdrett er skeptisk til 
mudring og sprengning/banking mens 
det er produksjon av fisk i anleggene 
Bukkholmen og Lamøya, da dette kan 
påvirke fiskehelse- og velferd. I 
forbindelse med sprenging og utfylling i 
sjø ved utbygging av næringsområdet i 
Nordhammervika så man endret atferd 
på fisken, noe som opplevdes negativt. 
Ber om at «Uttalelse om 
konstruksjonsarbeid i og ved sjø med 
nærliggende akvakulturområder» fra 
Havbrukstjenesten av 18.03.16, tas med 
i det videre planarbeidet.  

Tas til følge.  
Rådmannen tar innspillet og presiseringen med videre i 
fremtidig planarbeid. I tillegg tas bestemmelse 1.15 inn. 



Ved utbygging og drift av liggekai for 
større båter må det tas hensyn til at 
utslipp av ballastvann, kan påvirke 
fiskehelse og velferd ved fisk i 
anleggene. Ber om at det innhentes råd 
fra mattilsynet, i videre planleggingen av 
liggekai for større båter.  

23.  Fiskeridirektoratet region 
Trøndelag 

Konklusjon: Fiskeridirektoratet region 
Midt kan ikke se at planen vil få 
vesentlige konsekvenser for de interesser 
direktoratet skal ivareta, og har således 
ingen merknader til planforslaget.  

Se merknadsbehandling i post 24.  

24.  Fiskeridirektoratet Presisering av tidligere innspill: 
Utdyping av rollefordelingen mellom 
fylkeskommunen og Fiskeridirektoratet. 
Fylkeskommunen har ansvar i forhold til 
uttalelser og innsigelsesrett på vegne av 
akvakulturinteressene i plansaker. 
Fiskeridirektoratet skal også kunne gi 
uttalelser. Det er oppfordret til 
samarbeid mellom Fiskeridirektoratets 
regionskontor og fylkeskommunen, 
spesielt når nasjonale/regionale 
interesser ikke ivaretas i 
plansammenheng. Presiserer at 
tiltakshavere må ta hensyn i forbindelse 
med utfylling og mudring under tiltak i 
planområdet. Tiltakshavere vil også være 
erstatningspliktige ved eventuelle skader 
på fisk som følge av arbeidet. Det 
oppfordres til at dette gjenspeiles i 
KU/risikoanalyser. Det vises også til 
rapport fra Havbrukstjenesten AS, for 

Tas til orientering. 
Rådmannen tar innspillet og presiseringen med videre i 
fremtidig planarbeid. I tillegg tas bestemmelse 1.15 inn. 



konsekvenser av sprengning og støy kan 
ha på fisk i nærliggende 
akvakulturanlegg. Kommunen 
oppfordres til å hensyn ta innspill fra 
næringsutøvere.  

25.  Direktoratet for 
mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard 

Kan ikke se at det foreslåtte 
planområdet kommer i konflikt med 
kjente nasjonale eller regionale 
mineralressurser. Har derfor ingen 
merknader til saken på dette stadiet.  

Tas til orientering.  

26.  Barn og unges 
representant v/Eli Ann 
Karlsen 

Ingen anmerkninger til høringsutkastet. Tas til orientering. 

27.  Hitra kommune I møte i Hitra formannskap 08.032016 
ble følgende uttalelse til 
kommunedelplan for Sistranda, vedtatt i 
sak 24/16: Hitra kommune tar det 
oversendte planforslaget 
Kommunedelplan for Sistranda til 
orientering. Hitra kommune har ikke 
merknader til planforslaget og ønsker 
lykke til med det videre arbeidet.  

Tas til orientering. 

 



Fra: Hammer, Tommy Arild [Tommy.Arild.Hammer@stolav.no] 

Til: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no] 

Kopi: 'anna.gronskag@gmail.com' [anna.gronskag@gmail.com] 

Sendt: 08.04.2016 10:41:42 

Emne: Kommentar til kommunedelplan Sistranda 

Vedlegg: stromskag.jpg 

Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 3/16 den 28.01.16 å legge forslag til 
kommunedelplan for Sistranda ut til høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og 
bygningsloven §11-14. 

 
Jeg viser til samtale med Kristin Strømskag i dag, og oversender våre (mine og Anna 
Grønskags) kommentarer til planen. Vi er eiere av g/brn 24/11, Fredagsvik – og ønsker at 
eiendommen på begge sider av hovedveien vurderes for regulering til boligbygging. Vi er meget 
positive til en slik regulering, som ledd i en felles plan for området. Se vedlagt kartskisse med 
markerte områder.  
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Tommy Hammer 
Overlege Kindtsgt 29 
7052 Trondheim 
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Att: Kristin StrÃ¸mskag  

 

FRÃ¸YA KOMMUNE SÃ¸R-TRÃ¸NDELAG - UTTALELSE TIL PLANPROGRAM 

FOR KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - PRESISERING Â  

 

Vi viser til vÃ¥r uttalelse datert 31.03.2016 (referanse 15/5743).  

 

PÃ¥ bakgrunn av en henvendelse fra MÃ¥sÃ¸val Fiskeoppdrett AS som etterspÃ¸r 

hvem som taler akvakulturnÃ¦ringens sak i denne og lignende saker, har vi behov 

for Ã¥ komme med denne kommentaren i tillegg til vÃ¥r uttalelse datert 31.03.2016. 

 

Etter 1.1.2010 er det fylkeskommunen som har ansvar for Ã¥ uttale seg og eventuelt 

fremme innsigelse pÃ¥ vegne av akvakulturinteressene i plansaker. Samtidig fratar 

ikke dette Fiskeridirektoratet sitt ansvar for Ã¥ ivareta akvakulturnÃ¦ringens 

interesser i plansammenheng. Det er ogsÃ¥ slÃ¥tt fast i Ot.prp. nr 10 (2008â€•2009) 

GjennomfÃ¸ring av forvaltningsreformen, at Fiskeridirektoratet fortsatt skal kunne gi 

uttalelser om akvakultur i plansammenheng. Dette er fordi Fiskeridirektoratet er 

sektormyndighet og fortsatt skal ivareta overordnete nasjonale akvakulturinteresser. 

I dette ligger en klar oppfordring til samarbeid mellom Fiskeridirektoratets 

regionkontor og fylkeskommunen, spesielt nÃ¥r vi ser at nasjonale/regionale 

interesser ikke ivaretas i plansammenheng.  

 

I denne saken er det neppe snakk om Ã¥ ivareta nasjonale/regionale interesser, men 

like fullt viktige lokale akvakulturinteresser (MÃ¥sÃ¸val Fiskeoppdrett AS er 

utvilsomt en viktig regional aktÃ¸r). Her mÃ¥ det sies at vi nok ikke har vÃ¦rt god 

nok pÃ¥ Ã¥ avklare rollefordelingen mellom oss og fylkeskommunen om hvem som 

skal ha ansvar for Ã¥ uttale seg om akvakulturinteresser som ikke nÃ¸dvendigvis er 

regionale eller nasjonalt viktige. Det vil da si pÃ¥ delplan- og reguleringsplannivÃ¥ 



og forholdet til enkeltlokaliteter. NÃ¥r det gjelder uttalelser til 

kommuneplaner/kommuneplanens arealdel og hvordan arealformÃ¥lene avsattes og 

bestemmelser til disse, har vi fÃ¥tt til en bedre samordning. 

 

Kommunedelplan for Sistranda omfatter blant annet utbygging av smÃ¥bÃ¥thavna 

Rabben, jf. vÃ¥re uttalelser (vÃ¥r referanse 15/11798). I uttalelsen til varsel om 

oppstart av planarbeidet med Rabben smÃ¥bÃ¥thavn, kommenterte vi riktignok at 

det var to akvakulturlokaliteter i omrÃ¥det, men vurderte det sÃ¥nn at tiltaket ikke 

ville komme i konflikt med akvakulturvirksomheten.Â  I ettertid ser vi at burde 

formulert oss annerledes.Â  De to nÃ¦rliggende akvakulturlokalitetene Bukkholmen 

S og LamÃ¸ya driftes Ã¥penbart, og det mÃ¥ tas hensyn til at omrÃ¥det skal kunne 

benyttes til dette formÃ¥let ogsÃ¥ i fremtiden, uten at eventuelle fÃ¸lger av 

planforslaget legger begrensninger eller medfÃ¸rer negativ pÃ¥virkning pÃ¥ 

omrÃ¥det og utÃ¸velse av havbruksaktiviteten. Fisken som er satt ut denne vÃ¥ren 

skal driftes frem til slakting hÃ¸sten 2017. Dette er noe tiltakshavere uansett mÃ¥ ta 

hensyn til i arbeidet med mudring og utfylling som skal gjÃ¸res, og de vil vÃ¦re 

erstatningsansvarlige ved eventuelle skader pÃ¥ fisken som fÃ¸lge av dette arbeidet. 

Likevel burde dette vÃ¦rt nevnt i vÃ¥r uttalelse slik at problemstillingen kunne 

vÃ¦rt gjenspeilet i KU/risikoanalyser eller lignede. Havbrukstjenesten AS har gjort 

en vurdering for MÃ¥sÃ¸val Fiskeoppdrett AS som viser hvilke konsekvenser 

sprenging og stÃ¸y kan ha for fisk i nÃ¦rliggende akvakulturanlegg (vedlegges), 

sÃ¦rlig ved spesielle vind- og strÃ¸mforhold. 

 

Med denne presiseringen mener vi ikke Ã¥ si at det er grunnlag for Ã¥ fremme 

innsigelse (som eventuelt vil vÃ¦re fylkeskommunens ansvar) eller at det er mulig 

Ã¥ sette vilkÃ¥r til tiltakshavere, men i det minste vil det gjÃ¸re tiltakshaver og 

entreprenÃ¸rer oppmerksom pÃ¥ nÃ¦rheten til lokalitetene og at det tas hensyn til at 

det vil stÃ¥ fisk i anleggene i store deler av anleggsperioden. 

 

Til slutt vil vi ogsÃ¥ pÃ¥peke at det er viktig at innspill fra nÃ¦ringsutÃ¸vere blir 

hensynstatt av kommunen, nettopp fordi verken fylkeskommunen eller 

Fiskeridirektoratet representerer enkeltutÃ¸vere i fiskeri- og havbruksnÃ¦ringene.  

 

 

 



Med hilsen 

 

 

Kristin SkarbÃ¸vik 

seksjonssjef 

 

 

Lill Connie Furu 

seniorrÃ¥dgiver 

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 
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Uttalelse om kontruksjonsarbeid I og ved sjø med 

nærliggende akvakulturområder 
 

Innledning 
På forespørsel fra Måsøval Fiskeoppdrett AS, har Havbrukstjenesten AS foretatt en generell 

vurdering på konstruksjonsvirksomhet* i og ved nærliggende akvakulturområder med 

fiskeoppdrett; hovedsakelig Bukkholmen og Lamøya.  

*Med konstruksjonsvirksomhet menes det her i hovedsak arbeid som omfatter spredning av løste og uløste 

stoffer (som mudring) og fysiske belastninger (som sprenging og banking).  

 

Mudring 
Ved mudring så fjernes sand, slam eller sedimenter fra havets bunn. Dette gjøres for eksempel 

i forbindelse med farledsutdypinger og utdyping utenfor brygger. De mudrede massene må 

deponeres på et egnet sted for ikke å skade miljøet. Dumping av masser som ikke er forurenset 

vil også kunne ha negative konsekvenser for miljøet som tilslamming eller tetting av gjeller på 

fisk (miljødirektoratet 2013).  

På grunn av partikler som kan ødelegge gjellene til fisken vil betydelig mudringsvirksomhet 

kunne ha svært alvorlige konsekvenser for stående fisk i anlegg. Målinger av strømforhold ved 

akvakulturlokalitetene Lamøya (lok.nr.: 12993) og Bukkholmen (lok.nr.: 12361) viser en 

hovedretning på henholdsvis sør og sør-sørøst (Havbrukstjenesten AS 2013a og 2013b) som 

medfører at det er i hovedsak Bukkholmen som er i faresonen om mudringsvirksomheten 

spres for langt mot Inntian. Det finnes ikke strømdata for selve rabbenområdet. Det er derfor 

vanskelig å si nøyaktig hvor vannstrømmene går. 

Likevel så har en ut i fra nærliggende områder (Nordhammaren) med lignende aktiviteter sett 

visuelt at partikler fra mudring og kaikonstruksjon «drar» seg langs land (egne obs.), men dette 

er sannsynlig avhengig av strømforhold, tid på døgnet (tidevann) og andre vær- og 

vindforhold. Dette er alle faktorer som bør vurderes og eventuelt testes nøye i denne 

sammenhengen. Det antas at ved vind fra nordøstlig til sørøstlig retning vil være mindre 

sannsynlig at vannføring med partikler kommer fra Rabben til oppdrettsanlegget.  

 

Sprenging og banking 
Lyd i vann omfatter både svingninger av vannmolekyler (lydbevegelse) og trykkvariasjoner 

(lydtrykk). Alle fisker er med sine otolittorganer direkte følsomme for den akselerasjon av 

vannmolekyler som lyden omfatter; lydakselerasjon (miljødirektoratet 2008).  
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Det kan være stor forskjell i hvor tolerante fisk er overfor trykk og vibrasjoner mellom små og 

store individer. Generelt er mindre fisker, som larver og yngel, mye mer sårbare enn større 

individer (Havforskningsinsituttet 2012: Yelverton et al., 1975; Young, 1991). Fisk skiller seg 

også i atferd på slike påvirkninger og det skal mindre til for endrede atferdsreaksjoner hos små 

enn store individer (se tabell 1; Havforskningsinstituttet 2012 og tabell 4-1; DNV GL AS 2014). 

Dette vil igjen ha betydning for økt oksygenopptak og energiforbruk (Havforskningsinstituttet 

2012).  

Størrelsen på potensielt skadeomfang vil være avhengig av styrken- og avstanden fra 

påvirkningen. Små effekter utløser som regel mindre atferdsendringer og større effekter kan 

føre til direkte dødelighet. Det er også slik at selv om én eller få episoder ikke fører til akutte 

skader eller dødelighet, så kan flere slike episoder over tid medføre økt dødelighet 

(Havforskningsinstituttet 2012; Larsen et al. 1993) og svekket immunforsvar 

(Havforskningsinstituttet 2012). 

Oppdrettslokaliteten Bukkholmen ligger nærmest vedtatt utbyggingsområde for 

Rabbenområdet, og dermed mest utsatt for potensielle støy og trykkendringsepisoder. Siden 

oppdrettslokaliteten har satt ut fisk i anlegget (siden 1 mars) og vil sette ut fisk videre ut på 

våren vil nærliggende og kraftig støy kunne medføre en direkte risiko.  

I tillegg til støy og vibrasjonsrisiko vil sprengingsmasser som dumpes kunne medfører mye 

steinstøv som frigis i sjøen. Dette kan i likhet med mudring skape skadelige påvirkninger på 

fisk og da spesielt små individer. I rapporten fra Havforskningsinstituttet (2012) er det et 

eksempel fra Osterfjorden hvor det i forbindelse med utslipp av steinstøv tilknyttet veibygging 

førte til atferdsendringer og økt dødelighet i et nærliggende oppdrettsanlegg for laks og 

regnbueørret. Selv lavere konsentrasjoner over lengre tid kan også gi skadelige effekter likt 

høye konsentrasjoner over kortere tid (Havforskningsinstituttet 2012). I tillegg har 

Havbrukstjenesten AS observert at ved dumping av sprengt stein, har dette ført til at fisk har 

fått redusert appetitt når partikkelvann har strømmet inn i anlegget, dette gjelder både 

settefiskanlegg og matfiskanlegg (Arild Kjerstad, pers. medl.).  

Havbrukstjenesten AS anbefaler derfor en nøye utredning og risikoanalyse dersom det skal 

utføres sprenging og annen støyaktivitet i dette området.   Dette gjelder for øvrig i alle tilfeller 

hvor slikt støy kan forventes i nærheten av akvakultursanlegg med fisk. Skal en sprenge under 

vann bør en gjennomføre en grundig vurdering for risikoen for fisken.  

Trondheim 18.03.2016 

 

 

Dagfinn Breivik Skomsø    Arild Kjerstad 

Lableder Avd. Trondheim   Avd. Leder Miljø 

Havbrukstjenesten AS    Havbrukstjenesten AS 
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SAKSPROTOKOLL - HØRING AV KOMMUNEDELPLAN SISTRANDA TIL BRUKERRÅD OG 

ELDRERÅD  

 

Vedtak: 

 

Eldreråd og kommunalt brukerråd i Frøya kommune, stiller seg bak forslag til kommunedelplan 

Sistranda med følgende tillegg: 

 

Brukerrådet krever at hensynet til universiell utforming blir hensyntatt når det gjelder uteområder, stier, 

veier og fortau. m.m. 

Gangfelt må merkes og utformes forskriftsmessig. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Brukerrådets behandling i møte 16.03.16: 

 

Følgende forslag til tillegg ble fremmet: 

 

«Brukerrådet krever at hensynet til universiell utforming blir hensyntatt når det gjelder uteområder, stier, veier 

og fortau. m.m. 

Gangfelt må merkes og utformes forskriftsmessig» 
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Midt 
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Att:   

 

FRØYA KOMMUNE SØR-TRØNDELAG - REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN 

FOR SISTRANDA   

 

Vi viser til deres oversendelse av forslaget til revisjon av kommunedelplan for 

Sistranda. Gjeldende plan ble vedtatt 25.06.09.  

 

Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet har vært å løse utbyggingsbehov som småbåthavner, 

boliger og næringsområder, samt legge til rette for ulike folkehelsetiltak i den 

forbindelse. 

 

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 

Fiskerimyndighetene er ansvarlig for forvaltning av de levende marine ressursene, 

fiskerinæringen og kontroll med akvakulturnæringen. Fiskeridirektoratets regioner 

skal ivareta disse interessene i det regionale og lokale planarbeidet, blant annet for å 

sikre areal til høsting av naturressurser og matproduksjon i sjø innenfor bærekraftige 

rammer. 

 

Innspill fra Fiskeridirektoratet region Trøndelag 

De tiltak som berører sjøarealene vil i første rekke være småbåthavner (utvidelse av 

Rabbenkaia, legge til rette for havn ved Midtsian/Frøya kompetansesenter samt 

videreføring av tilbudet ved Siholmen), utfylling i sjø ved Nordhammarvik 

næringspark (Rabben) og områder for spredt naustbegyggelse (bla ved Rabbenkaia 

og Nordhammervika/Siholmen). Mye av dette vil komme både fiskerinæringen og 

akvakulturnæringen til gode. 

 

Vi har tidligere kommet med innspill til reguleringsplanen for Rabben Marina.  



 

Tiltakene for øvrig som berører sjøarealet anses ikke å være i konflikt med registrerte 

fiskeriinteresser i de nevnte planområdene.  

 

Konklusjon 

Fiskeridirektoratet region Midt kan ikke se at planen vil få vesentlige konsekvenser 

for de interesser direktoratet skal ivareta, og har således ingen merknader til 

planforslaget. 

 

Vi ber om kopi av vedtatt plan.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Skarbøvik 

seksjonssjef 

 

 

Lill Connie Furu 

seniorrådgiver 

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 
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Fra: Anders Maehlen [am@arkitekt-thommesen.no] 

Til: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no] 

Kopi: 'Sigurd Bekken' [bekken.sigurd@gmail.com]; Stig Bremnes (stig@hotellfroya.no) 

[stig@hotellfroya.no] 

Sendt: 17.03.2016 08:18:43 

Emne: Innspill til kommuneplanens arealdel 

Vedlegg: Innspill til Kommuneplanens arealdel.pdf 

Til Frøya kommune  
Planavdelingen 
 
 
Innspill til kommuneplanens arealdel vedlagt.  
Vennligst ta kontakt ved spørsmål/ behov for mer informasjon. 
 
 
 
 
Mvh 
Anders Mæhlen 
Sivilarkitekt 
Øystein Thommsen AS 
Tlf 73 50 00 82 
e-post: am@arkitekt-thommesen.no 

 





Fra: Lotte Skarsvåg [lotteskarsvaag1@gmail.com] 

Til: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.03.2016 16:08:18 

Emne: Møtet med FUR 

Vedlegg:  

Hei! 
 

Det var veldig vanskelig å svare på disse spørsmålene når vi ikke hadde noen til å forklare oss om 

problemstillingen. Men dette er det vi fant ut: 
 

Ungdommen på Frøya er veldig opptatt av å ta vare på øya vår, nå hovedsakelig Sistranda.  

Vi i FUR mener det må bli lagt vekt på visuell forurensing. For ungdommen er det viktig at 

industri-bygg ikke bygges i sentrum, eller ved sjøen. Vi vil gjerne ha byggene skjerma fra 

sentrum, litt som SalMar. Nye Aqualine er slik vi ikke ønsker å ha det. Vi ønsker at bygg skal bli 

fordelt rundt øya slik at vi får innbyggere spredd hele øya. 

Vi vil også ta vare på aktivitetstilbudet vi har i dag, samt kanskje utvikle flere i det våre to nye 

haller er i bygg.  

 
Med vennlig hilsen  

Lotte Skarsvåg 

Nestleder i FUR 

 
Sendt fra E-post for Windows 10 

 



Fra: turidervik [turidervik@live.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 22.03.2016 18:45:33 

Emne: Vs: Kommunedelplan v/ Kristin Strømskag 

Vedlegg:  

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: turidervik <turidervik@live.no>  

Dato:18.03.2016 10:55 (GMT+01:00)  

Til: postmottak@froya.kommunne.no  

Ko:  

Emne: Kommunedelplan v/ Kristin Strømskag  

 

Vi er i forhandlinger om salg av et område av eiendommen 23/7 fra Siholmen 

(festivaltomta)og videre utover. Dette i forbindelse med utvidelse av småbåthavna. Er det 

mulig å få regulert området for bygging av sjøhus og servicbrygger i forbindelse med 

utbyggingen?  

 

Med vennlig hilsen  

Turid Ervik  

Tove Hammer  

Marit Gjeldseth  













Fra: Inger Marie Øien [inger@masoval.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Harry Osvald Hansen [h20@masoval.no]; Tone Måsøval [tone@masoval.no] 

Sendt: 18.03.2016 17:37:09 

Emne: Høringsuttalelse fra Måsøval Fiskeoppdrett til Kommunedelplan for Sistranda, Frøya 

Kommune Plan ID 160201508 Sak. nr. 3/16 

Vedlegg: image001.png; HT Uttalelse om kontruksjonsarbeid akvakultur 0316.pdf; Måsøval 

Fiskeoppdrett, Høringsuttalelse kommunedelplan Sistranda Frøya Kommune Plan ID 

1620201508.pdf 

Hei 
 
Vedlagt er høringsuttalelse fra Måsøval Fiskeoppdrett til Kommunedelplan for Sistranda 
Frøya Kommune Plan ID 160201508 Sak. nr. 3/16 samt «Uttalelse om 
kontruksjonsarbeid i og ved sjø med nærliggende akvakulturområder» fra 
Havbrukstjenesten AS.  
 
Ber om at høringsuttalelsen og uttalelsen fra Havbrukstjenesten også legges ved som 
moment ved vurdering av byggetillatelse jf. reguleringsplan for Rabben Marina, Frøya 
Kommune Plan ID 1620201504 sak nr. 2/2016. 
 
Ber om bekreftelse på mottatt høringsuttalelse og vedlegg til reguleringsplan for Rabben 
Marina. 
 

 
Med vennlig hilsen 
 
Inger Marie Øien 
Kvalitetsleder 
 
Tlf. 464 31 037/72447070  
 
www.masoval.no 
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Uttalelse om kontruksjonsarbeid I og ved sjø med 

nærliggende akvakulturområder 
 

Innledning 
På forespørsel fra Måsøval Fiskeoppdrett AS, har Havbrukstjenesten AS foretatt en generell 

vurdering på konstruksjonsvirksomhet* i og ved nærliggende akvakulturområder med 

fiskeoppdrett; hovedsakelig Bukkholmen og Lamøya.  

*Med konstruksjonsvirksomhet menes det her i hovedsak arbeid som omfatter spredning av løste og uløste 

stoffer (som mudring) og fysiske belastninger (som sprenging og banking).  

 

Mudring 
Ved mudring så fjernes sand, slam eller sedimenter fra havets bunn. Dette gjøres for eksempel 

i forbindelse med farledsutdypinger og utdyping utenfor brygger. De mudrede massene må 

deponeres på et egnet sted for ikke å skade miljøet. Dumping av masser som ikke er forurenset 

vil også kunne ha negative konsekvenser for miljøet som tilslamming eller tetting av gjeller på 

fisk (miljødirektoratet 2013).  

På grunn av partikler som kan ødelegge gjellene til fisken vil betydelig mudringsvirksomhet 

kunne ha svært alvorlige konsekvenser for stående fisk i anlegg. Målinger av strømforhold ved 

akvakulturlokalitetene Lamøya (lok.nr.: 12993) og Bukkholmen (lok.nr.: 12361) viser en 

hovedretning på henholdsvis sør og sør-sørøst (Havbrukstjenesten AS 2013a og 2013b) som 

medfører at det er i hovedsak Bukkholmen som er i faresonen om mudringsvirksomheten 

spres for langt mot Inntian. Det finnes ikke strømdata for selve rabbenområdet. Det er derfor 

vanskelig å si nøyaktig hvor vannstrømmene går. 

Likevel så har en ut i fra nærliggende områder (Nordhammaren) med lignende aktiviteter sett 

visuelt at partikler fra mudring og kaikonstruksjon «drar» seg langs land (egne obs.), men dette 

er sannsynlig avhengig av strømforhold, tid på døgnet (tidevann) og andre vær- og 

vindforhold. Dette er alle faktorer som bør vurderes og eventuelt testes nøye i denne 

sammenhengen. Det antas at ved vind fra nordøstlig til sørøstlig retning vil være mindre 

sannsynlig at vannføring med partikler kommer fra Rabben til oppdrettsanlegget.  

 

Sprenging og banking 
Lyd i vann omfatter både svingninger av vannmolekyler (lydbevegelse) og trykkvariasjoner 

(lydtrykk). Alle fisker er med sine otolittorganer direkte følsomme for den akselerasjon av 

vannmolekyler som lyden omfatter; lydakselerasjon (miljødirektoratet 2008).  
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Det kan være stor forskjell i hvor tolerante fisk er overfor trykk og vibrasjoner mellom små og 

store individer. Generelt er mindre fisker, som larver og yngel, mye mer sårbare enn større 

individer (Havforskningsinsituttet 2012: Yelverton et al., 1975; Young, 1991). Fisk skiller seg 

også i atferd på slike påvirkninger og det skal mindre til for endrede atferdsreaksjoner hos små 

enn store individer (se tabell 1; Havforskningsinstituttet 2012 og tabell 4-1; DNV GL AS 2014). 

Dette vil igjen ha betydning for økt oksygenopptak og energiforbruk (Havforskningsinstituttet 

2012).  

Størrelsen på potensielt skadeomfang vil være avhengig av styrken- og avstanden fra 

påvirkningen. Små effekter utløser som regel mindre atferdsendringer og større effekter kan 

føre til direkte dødelighet. Det er også slik at selv om én eller få episoder ikke fører til akutte 

skader eller dødelighet, så kan flere slike episoder over tid medføre økt dødelighet 

(Havforskningsinstituttet 2012; Larsen et al. 1993) og svekket immunforsvar 

(Havforskningsinstituttet 2012). 

Oppdrettslokaliteten Bukkholmen ligger nærmest vedtatt utbyggingsområde for 

Rabbenområdet, og dermed mest utsatt for potensielle støy og trykkendringsepisoder. Siden 

oppdrettslokaliteten har satt ut fisk i anlegget (siden 1 mars) og vil sette ut fisk videre ut på 

våren vil nærliggende og kraftig støy kunne medføre en direkte risiko.  

I tillegg til støy og vibrasjonsrisiko vil sprengingsmasser som dumpes kunne medfører mye 

steinstøv som frigis i sjøen. Dette kan i likhet med mudring skape skadelige påvirkninger på 

fisk og da spesielt små individer. I rapporten fra Havforskningsinstituttet (2012) er det et 

eksempel fra Osterfjorden hvor det i forbindelse med utslipp av steinstøv tilknyttet veibygging 

førte til atferdsendringer og økt dødelighet i et nærliggende oppdrettsanlegg for laks og 

regnbueørret. Selv lavere konsentrasjoner over lengre tid kan også gi skadelige effekter likt 

høye konsentrasjoner over kortere tid (Havforskningsinstituttet 2012). I tillegg har 

Havbrukstjenesten AS observert at ved dumping av sprengt stein, har dette ført til at fisk har 

fått redusert appetitt når partikkelvann har strømmet inn i anlegget, dette gjelder både 

settefiskanlegg og matfiskanlegg (Arild Kjerstad, pers. medl.).  

Havbrukstjenesten AS anbefaler derfor en nøye utredning og risikoanalyse dersom det skal 

utføres sprenging og annen støyaktivitet i dette området.   Dette gjelder for øvrig i alle tilfeller 

hvor slikt støy kan forventes i nærheten av akvakultursanlegg med fisk. Skal en sprenge under 

vann bør en gjennomføre en grundig vurdering for risikoen for fisken.  

Trondheim 18.03.2016 

 

 

Dagfinn Breivik Skomsø    Arild Kjerstad 

Lableder Avd. Trondheim   Avd. Leder Miljø 

Havbrukstjenesten AS    Havbrukstjenesten AS 
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Måsøval Fiskeoppdrett AS
Måsøvalveien 51
7266 KVERVA

Kverva, 18.03.16

Frøya Kommune
Postmottak
7261 Sistranda

Høringsuttalelse til høringsrunde og offentlig ettersyn av kommunedelplan Sistranda,
Frøya Kommune Plan ID 1620201508 sak 3/16

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av kommunede lplan Sistranda, Frøya
Kommune p lan ID 1620201508 sak 3/16 , vil Måsøval Fiskeoppdrett AS komme med en
høringsuttalelse.

Måsøval fiskeoppdrett har varig tillatelse til drift av lokalitetene 12361 Bukkholmen og 12993
Lamøya , som er lokalisert ved Sistranda. Vi kan ikke se at det er tatt hensyn til risiko for
påvirkning av fiskehelse og velferd ved produksjon på lokalitetene, i den gjennomførte
konsekvensutredningen og ROS analysen av 11.01.16 . Vi b er om at risiko for påvirkning av
fiskehelse og velferd , hensyntas i videre planprosess .

I vedtatt reguleringsplan for Rabben Marina Frøya Kommune Plan ID 1620201504 sak nr.
2/2016 vises det til at Fiskeridir ektoratet er forespurt om risiko, men svaret tar ikke hensyn til
f iskehelse og v elferd ved utbygging og bruk av areal som kan påvirke lokalitetene .

Måsøval Fiskeoppdrett er skeptisk til mudring og sprengning/ banking mens det er produksjon
av fisk i anleggene Bukkholmen og Lamøya, da det te kan påvirke fiskehelse - og velferd . I
forbindelse med sprenging og utfylling i sjø ved utbygging av næringsområdet i
Nordhammervika så vi endret adferd på fisken, noe som opplevdes negativt. Vi ber om at
«Uttalelse om kontruksjonsarbeid i og ved sjø med nærliggende akvakulturområder» fra
Havbrukstjenesten av 18.03.16 , tas med i det videre planarbeidet.

Ved utbygging og drif t av liggekai for større båter må det tas hensyn til at utslipp av
ballastvann , kan påvirke fis kehelse og velferd ved fisk i anleggene . Vi ber om at det
innhentes råd fra Mattilsynet , i videre planleggingen av liggekai for større båter.

Med vennlig hilsen

Inger Marie Øien

Vedlegg:
Uttalelse om kontruksjonsarbeid i og ved sjø m ed nærliggende akvakulturområder, Dagfinn
Breivik Skomsø og Arild Kjersta d



Fra: Lena Skagen [Ls@live.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: nina.skagen@skipnes.no [nina.skagen@skipnes.no]; skagens@online.no 

[skagens@online.no]; Lena Skagen [ls@live.no] 

Sendt: 18.03.2016 15:35:11 

Emne: Fwd: Innsigelse Reguleringsplan Sistranda 

Vedlegg: image1.jpeg 

 

>>> 
>>>> Hei, 

>>>> Viser til kommuneplan for Sistranda med høringsfrist 18. mars 2016.03.18 

>>>> Som eiere av Gårds og bruksnummer 27/11 (Martha Skagens dødsbo) ønsker vi å få lagt dette inn i 
kommuneplanen som regulert til fremtidig boligformål. 

>>>> Vi ser at naboeiendom er foreslått regulert til dette og at det vil være naturlig å gjøre tilsvarende for denne 

eiendommen. 

>>>> Sender med kart med innskravert omtalte tomteareal. 

      Vennligst bekreft mottaket av mailen. 

 

       Vennlig hilsen 

        Åge, Nina og Lena Skagen 



Dette dokumentet mangler



Fra: Stig Bremnes [stig@hotellfroya.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Hotell Frøya [valborg@hotellfroya.no]; 'Sigurd Bekken' [bekken.sigurd@gmail.com] 

Sendt: 18.03.2016 13:25:56 

Emne: Innspill til kommunedelplan for Sistranda 

Vedlegg: image001.png; image002.jpg; image003.jpg; Innspill til kommunedelplan for 

Sistranda.pdf 

Hei, 
 
Vedlagt innspill til kommunedelplan for Sistranda. 
 
 

Ha en fin dag! 

  

Har du planer om firmafest, kurs/konferanse, møte eller et privat arrangement? 

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med arrangementet. 
  
Med vennlig hilsen, 
 
Stig Bremnes 
 

 
  
  
Mobil:  
+ 47 99 46 90 31 
  
stig@hotellfroya.no 
www.hotellfroya.no 
  

 
 
 

 

Denne e-posten har blitt sendt fra en virusfri datamaskin som er beskyttet av 

Avast.  

www.avast.com  

 





Fra: Staale Normann [staale.normann@vm.ntnu.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Kristin Foosnæs [kristin.foosnas@ntnu.no]; Marinarkeologi 

[marinarkeologi@vm.ntnu.no]; Sør-Trøndelag fylkeskommune [postmottak@stfk.no] 

Sendt: 18.03.2016 08:46:40 

Emne: Marinarkeologisk uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for 

Sistranda, Frøya kommune 

Vedlegg: Marinarkeologisk uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for 

Sistranda, Frøya kommune.DOC 

Vedlagt følger NTNU Vitenskapsmuseets uttalelse i denne saken. 

For videre oppfølging og korrespondanse benyttes marinarkeologi@vm.ntnu.no 

Med hilsen 

Staale Normann 

Arkeolog 

NTNU Vitenskapsmuseet 

Seksjon for arkeologi og kulturhistorie 

Mob.: 924 39 284 

Tlf.: 73 59 22 53 
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 Vår dato 

17.03.2016 
Vår referanse 

2016/3909/STNO 
Vitenskapsmuseet 

Seksjon for arkeologi og kulturhistorie 

Deres dato 

29.01.2016 
Deres referanse 

16/6 PLAN 

1620201508 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 Trondheim 

E-post: Erling Skakkes gt. 47 b +47 73 59 21 70 Staale Normann 

arkeologi@vm.ntnu.no Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47 73 59 22 38 Tlf: +47 73 59 22 53 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Frøya kommune 

Postboks 152 

7261 SISTRANDA 

 

 

  

  

Marinarkeologisk uttalelse til høring og offentlig ettersyn av 
kommunedelplan for Sistranda, Frøya kommune 
 

NTNU Vitenskapsmuseet mottok 29.01.2016, i e-post fra Frøya kommune, ovennevnte sak til 

uttalelse. 

NTNU Vitenskapsmuseet er kulturvernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under 

vann i Midt-Norge. Vi vurderer tiltak i sjø ut fra hensynet til eventuell konflikt med kulturminner 

under vann, vernet eller fredet av Lov om kulturminner av 9. juni, 1978 (kml) nr. 50 § 4 eller § 14. 

Kommunedelplanen for Sistranda skal ivareta en rekke interesser og bidra til å rasjonalisere den 

offentlige enkeltsaksbehandlingen. For kulturminnevernet under vann er det viktig at man kommer 

inn i planprosessen på et så tidlig tidspunkt som mulig. Kommuneplanen vil her være et verktøy for å 

sikre en effektiv saksgang mht. kulturminnevernet under vann. 

Frøya i sin helhet og regionen generelt, med tilliggende sjøområder vurderes til å ha et høyt potensiale 

for kulturminner under vann. Det finnes flere forlisberetninger og informasjon om maritim aktivitet i 

våre arkiver. 

NTNU Vitenskapsmuseet ber om at kommunedelplanen viser til kulturminnelovens bestemmelser 

vedrørende kulturminner under vann jf. km.§14, med henvisning til at alle planer med tiltak i sjø må 

vurderes av NTNU Vitenskapsmuseet før det kan gjøres vedtak i planene. Dette gjelder også for tiltak 

som ikke fremmes gjennom arealplaner, som for eksempel sjøkabel, ledning, mudrings- og 

dumpingsarbeid. 

Vi vil generelt uttale at i fremtidige reguleringsplaner som kommunedelplanen vil ligge til grunn for 

og som åpner for alle typer regulering av- og inngrep i sjø eller vassdrag, må det påregnes at NTNU 

Vitenskapsmuseet kan kreve å gjennomføre en marinarkeologisk befaring på stedet jfr. kml § 9. 

Kostnadene ved slike undersøkelser må etter kml § 10 dekkes av tiltakshaver. Vi gjør også 

oppmerksom på at dersom det registreres kulturminner omfattet av kml § 14 (skipsfunn, last etc.) så 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 

17.03.2016 
Vår referanse 

2016/3909/STNO 

 

kan disse ikke frigis gjennom plan. Det må da søkes Riksantikvaren om dispensasjon fra loven i hvert 

enkelt tilfelle før inngrep eventuelt kan tillates. Dette til orientering. 

NTNU Vitenskapsmuseet takker for tilsendingen av planprogrammet for kommunedelplanen og 

forventer å få alle planer og søknader som åpner for inngrep i sjøbunnen til uttalelse som en del av 

offentlig høring også i fremtiden. Utover dette har vi ingen anmerkninger til planprogrammet til 
kommuneplanen. 

 

 

Med hilsen 

 

Bernt Rundberget 

Seksjonsleder 

 

 

Staale Normann 

Saksbehandler 

 

 

I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur 

 

 

 

 

Kopi: 

Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 



Fra: Roger [rogerae@online.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.03.2016 23:18:05 

Emne: kommentar ang kommunedelplan ,Sistranda 

Vedlegg:  

Syns ikke det passer inn å planlegge et industriomeråde på øvre side av veien på 
Melkestaden.Passer ikke så nær boligbebyggelse. Dette vil forringe eiendommene. 
Omerådet bør heller reguleres til boligbebyggelse. 
Mvh Toril Rabben Ervik 



Fra: Hedley Iversen [Hedley.Iversen@froya.kommune.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Grethe Anita Korsbø Lund [Grethe.Lund@froya.kommune.no]; Aleksander Søreng 

[Aleksander.Soreng@froya.kommune.no]; 'Hege Vikaskag' [hegevikaskag@hotmail.com]; 

Wenche Vatn [wenchevatn62@hotmail.com]; 'Siv Bekken' [sivoien@hotmail.com]; Bjørnar 

Gisle Grytvik [BjornarGisle.Grytvik@froya.kommune.no] 

Sendt: 17.03.2016 19:27:31 

Emne: INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA 

Vedlegg:  

Hei! 
 
 
INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA 
 
Frøya grendelagsråd har tidligere signalisert sin bekymring for endring av skolegrensene og viser 
til de innspill som er kommet fra Klubben grendalag, angående flytting av skolegrenser. Frøya 
grendelagsråd er kjent med at det foreligger en stor utfordring når det gjelder arealmangel ved 
Sistranda skole.  
Slik Frøya grendelagsråd ser det er det en meget kortsiktig og ikke tilfredsstillende løsning som 
rådmannen har foreslått, med endring av skolegrenser. Alle våre grender er i vekst , og vi ser det 
som opplagt at vår kommune er med å bidra til at dette fortsetter inni framtida. Signaler som 
har kommet fra Klubben grendalag konkret, men også via bekymringsmeldinger fra andre 
grender går på at de ikke ønsker å bo slik de bor i dag om skolegrensene blir endret. Med den 
veksten som er i dag, også på Sistranda, vil det være helt naturlig å opprettholde det eneste 
området som i dag er tilgjengelig for videre skoleutbygging . Området som i dag huser gamle 
Frøya videregående skole er det eneste området som er tilstrekkelig for en videre 
skoleutbygging herunder utvikling av Sistranda skole i sin helhet. 
 
Frøya Grendelagsråd ønsker herved følgende innspill til kommunedelplan Sistranda: 
”Området B3b reguleres til ”Offentlig eller privat tjenesteyting”. 
 
 
Med hilsen 
Frøya Grendelagsråd 
 
 
Hedley Iversen 
Leder 









Fra: Frank Hugo Øien [Frank.Oien@tronderenergi.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.03.2016 10:21:29 

Emne: Arealplan Sistranda 

Vedlegg: Innspill Arealplan Sistranda..docx; ATT00001.htm 

 



INNSPILL TIL AREALPLAN FOR SISTRANDA 
 
Sistranda grendalag ser med stor bekymring på at kommunaldelplan for Sistranda 
omregulerer området som betegnes B3b til boligformål.  
Sistranda grendalag har kjennskap til at Sistranda skole har store utfordringer når det gjelder 
tilstrekkelig og godt nok egnede arealer til sine elever per.dags dato og flere år fram i tid.  
 
Slik Sistranda grendalag ser det er det avgjørende  for å sikre videre skoleutbygging å 
beholde området B3b slik det er i dag.  
 
Med grunnlag i dette ønsker vi å komme med følgende innsigelse til 
Arealplan/kommunedelplan for Sistranda: 
 
Området B3b reguleres til ”Offentlig eller privat tjenesteyting”. 
 
 
16.03.2016 
Sistranda Grendalag  
ved leder Frank Hugo Wahl Øien. 



Fra: Terje Svendsen [ts@stokholmsvendsen.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.03.2016 08:45:40 

Emne: Innspill til kommunedelplan for Sistranda 

Vedlegg: 0764_001.pdf 

 

Vedlagt følger innspill til kommunedelplan for Sistranda. Henvendelsen sendes også med ordinær post. 
 

Med vennlig hilsen 

 

Terje Svendsen 

Advokatfullmektig 

 

 

 

 
Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS 

Rådhusgata 8 C 

Postboks 71 

7261 Sistranda 

Telefon +47 72 44 90 50 

 

 

Tlf. Terje Svendsen 90 99 02 44 

Mail: ts@stokholmsvendsen.no 

Org.nr. 914 993 431 

Bankgiro: 4212.04.57890 

www.stokholmsvendsen.no 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

postmottak@stokholmsvendsen.no <postmottak@stokholmsvendsen.no> skrev følgende den 17.03.16, 08.34: 

 

> 









Fra: Siv Bente Bekken [sivoien@hotmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.03.2016 07:47:41 

Emne: Innsigelse på arealplan Sistranda 

Vedlegg: Inspill til arealplan Sistranda.docx 

Sender herved en innsigelse på arealplan på Sistranda. 
Ber om bekreftelse på mottatt e-post. 

 

Med vennlig hilsen Siv - Bente Bekken.  



FAU ved Sistranda skole 
 
 
 

INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA 
 
 
FAU for Sistranda skole har tidligere uttrykt sin bekymring for situasjonen ved Sistranda 
skole når det gjelder plassmangel. Rådmann, ordfører og hovedutvalg for drift har 
mottatt skriftlig henvendelse i sakens anledning. 
 
Situasjonen er en akutt trussel for våre barns pedagogiske og psykososiale rammer på 
kort og lang sikt. Vi har signalisert, klart og tydelig, vår bekymring. I tillegg har FAU 
pekt på løsninger, som på kort og lang sikt vil ivareta våre barns opplæringsmiljø. 
 
Derfor er det med forbauselse FAU registrerer at kommunedelplanen for Sistranda 
omregulerer området betegnet B3b til boligformål. Dette vil etter FAU sitt syn 
umuliggjøre langsiktig løsning på de problemene kommunens største skole sliter med. 
FAU har pekt på at uteområdet skolen nå rår over, både er for lite og for uoversiktlig. De 
løsningene Teknisk sjef har foreslått, vil forverre situasjonen. 
 
FAU reagerer også på at slik planlegging overlates til Teknisk etat. Planlegging av et 
skolebygg skal ivareta to viktige forhold: 
 
1.  
Skolebyggets utforming skal ivareta de pedagogiske og didaktiske utfordringene 
skolen har i forhold til ulike aldersgrupper. 
 
 2. 
Utformingen av bygget og utearealet skal ivareta de psykososiale utfordringer 
ulike aldersgrupper utgjør. 
 
FAU kan ikke se at den planlegging som er foretatt tar utgangspunkt i kompetanse på 
disse to viktige punktene. 
 
Skoleeier har de siste 4 år gjennomført ”Skoledebatt” i kommunestyret. Hver gang har 
hovedsatsingsområdet vært ”samarbeid mellom skole og foreldre”. Samarbeid gjennom 
SU og FAU har vært pekt på som det viktigste satsingsområdet. Dette synet støtter FAU, 
men det forutsetter at skoleeier tar konsekvensen av sine egne vedtak. 
 
På denne bakgrunnen har FAU ved Sistranda skole følgende innspill til kommunedelplan 
for Sistranda: 
 
Området B3b reguleres til  ”Offentlig eller privat tjenesteyting”.  
 
 
15.03.2016 
FAU Sistranda skole. 
 





Fra: Vegard Hagerup [vegard.hagerup@stfk.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no]; 

fmstpostmottak@fylkesmannen.no [fmstpostmottak@fylkesmannen.no]; firmapost-midt 

[firmapost-midt@vegvesen.no] 

Sendt: 16.03.2016 07:34:10 

Emne: Kommunedelplan Sistranda, Frøya - høringsuttalelse 

Vedlegg: Skann-2016-03-16-07-31-36-499.pdf 

 

Med vennlig hilsen 
Vegard Hagerup 

STFK 



















Fra: Sæther, Tor [fmsttsa@fylkesmannen.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 15.03.2016 10:17:30 

Emne: Samordnet uttalelse til kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune 

Vedlegg: Samordnet uttalelse til kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune.DOC; 

16_21088-2Uttalelse - Revisjon av kommundelplan for Sistranda - Frøya kommune.pdf; svar til 

varsel om høring og offentlig ettersyn for revisjon av kommunedelplan for Sistranda - Frøya 

kommune.pdf; Uttalelse - kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune.DOC 

Original sendes pr. post. 

 

 

 
Med vennlig hilsen  
 
Tor Sæther 
seniorrådgiver 
 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Telefon: 73 19 92 82 
Mobil: 947 80 234 
Fmsttsa@fylkesmannen.no 
www.fylkesmannen.no\st 

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 

 



 

 
E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no            Internett: www.fylkesmannen.no/st  Organisasjonsnummer: 974764350  

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
 Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim 
 Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 
 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 
 

Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 
Tor Sæther 73 19 92 82 14.03.2016 2016/1187-421.3 

Kommunal- og samordningsstaben Deres dato Deres ref. 
     

       

 

Frøya kommune    

Postboks 152 
7261  Sistranda 

 

 
 

 

Samordnet uttalelse til kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune 
 

Vi viser til oversendt forslag til kommunedelplan for Sistranda for Frøya 

kommune. Vi viser videre til brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 

24.09.2013 og 13.02.2014 om at Sør-Trøndelag er utpekt som pilot for 
samordning av statlige innsigelser og at Fylkesmannen er gitt ansvaret for 

samordningen. 

 
Fylkesmannen har i denne saken mottatt uttalelser fra følgende fagmyndigheter, 

jf. vedlegg: 

 Statens vegvesen (SVV) 
 Direktoratet for mineralforvaltning (Dir.min) 

 Fylkesmannen som sektormyndighet. 

 

Det vises til disse for nærmere begrunnelser for innsigelsene og generell 
rådgivning for det videre planarbeidet. 

  

Fylkesmannen har vurdert fagmyndighetenes uttalelser og konkludert 
med følgende vilkår for egengodkjenning til planen: 

 

1. Vilkår fra Fylkesmannen som miljøvernmyndighet:  

- Med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 1.8 om forbud mot tiltak mv.  
  langs sjø og vassdrag må følgende endringer foretas: 

  - For å unngå nye inngrep i 100-metersbeltet langs sjøen må boligområde  

    B7 tas ut av planen og boligområde B11 avgrenses min 50 m fra sjøen 

  - Punkt 4.3 om Farled i planbestemmelsene endres slik at åpning for  
    etablering av havn og gjestehavn tas ut, jfr. vurderingene under   

    miljøvern.   

  - Det må tas inn et punkt i planbestemmelsenes punkt 1.10, område F1  
    Folkepark, om at det ikke skal åpnes for bygg eller andre tyngre tekniske  

    inngrep nærmere sjøen enn min. 50 m.  

  - I bestemmelser til kommunedelplanen må setningen «Naust kan bygges  

    i strandsonen med de hensyn som angitt i 4.1.» under Generelle  
    bestemmelser punkt 1 tas ut av planen. Tilsvarende må punkt 4.1. om at  

    det tillates oppført inntil 4 nye naust på eiendommene 19/9 og 19/20  

    med tilhørende tekst om utforming og størrelse tas ut av planen.    
 

- Det må tas inn en bestemmelse i kommunedelplanen om at Klima- og  

  miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplan- 
 leggingen T-1442/2012 skal legges til grunn ved detaljplanleggingen av  
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byggeområder med støyfølsom bebyggelse. 

 
2. Vilkår fra Fylkesmannen som landbruksmyndighet:  

- For å sikre effektiv arealutnyttelse må det innarbeides en bestemmelse  

  om at minimum antall boliger skal sikres i reguleringsplan, jfr. jordlovens 

  § 9. 
- Med bakgrunn i nasjonal jordvernpolitikk må tiltakene OT1 og OT2 tas ut  

  av planen. Vilkåret er hjemlet i jordlovens § 9. 

 
3. Vilkår fra Statens vegvesen:  

- Område B7 må tas ut av planen. Dette med hjemmel i veglovens § 1a  

  vedrørende trafikksikkerhet og fremkommelighet samt T-1442    
  «retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen». 

- Område B11 må tas ut av planen. Dette med hjemmel i veglovens § 1a 

  vedrørende trafikksikkerhet og fremkommelighet.  

 

 

 

 

Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 
 

1. Ved regulering av N2 må det planlegges for felles avkjørsel med 

bensinstasjon, samt at denne utbedres slik at det blir tilfredsstillende 

adkomstforhold uten at dette går ut over sikkerheten til myke trafikanter. 
(SVV)   

2. Det forutsettes at allerede etablert adkomst nyttes til Folkeparken, og at 

det ikke åpnes for nye avkjørsler fra Fv 714 i sentrum. (SVV) 

 
Det vises til fagmyndighetenes egne uttalelser, jf. vedlegg, for nærmere 

begrunnelser for innsigelsene og generell rådgivning for det videre planarbeidet. 

 

 
 

Dersom kommunen har spørsmål knyttet til innsigelsene, mangler og faglige råd 

og ønsker en dialog rundt disse, kan det tas kontakt med den aktuelle 
fagmyndighet. For øvrig vises til at kommunen kan be om mekling hos 

Fylkesmannen. Ordningen med mekling er hjemlet i plan- og bygningsloven § 5-

6 og for øvrig omtalt i Rundskriv H-2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker 
etter plan- og bygningsloven.  

 

 

 
Med hilsen 

 

 
 

Brit Skjelbred Alf-Petter Tenfjord   

fylkesmann direktør  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Vedlegg 

1 16_21088-2Uttalelse - Revisjon av kommundelplan for Sistranda - Frøya 

kommune 
2 svar til varsel om høring og offentlig ettersyn for revisjon av 

kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune 

3 Uttalelse - kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune 
 

Kopi:  

Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM 
Sør-Trøndelag fylkeskommune PB 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 

Statens Vegvesen - Region Midt Fylkeshuset 6404 MOLDE 

 

    
    

    

 
    

    

    
 



Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Prinsensgate 1 Statens vegvesen

Region midt firmapost@vegvesen.no 701 3 TRONDHEIM Landsdekkende regnskap

Postboks 2525

6404 MOLDE Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag

Postboks 471 0, Sluppen

7468 TRONDHEIM

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region midt Marthe Fjellheim / 45205288 16/21 088 - 2 16/6 17.02.201 6

Uttalelse - revisjon av kommun edelplan for Sistranda - Frøya kommune

Vi viser til oversendt planmateriale, mottatt 29.01 .201 6.

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av Statens vegvesen som sektormyndighet for

trafikksikkerhet og støy , og på vegne av Sør- Trøndelag fylkeskommune som vegeier .

Kommunedelplanen for Sistranda synes vel gjennomarbeidet og godt utredet. I det store og

hele er planen en stadfestelse av eksisterende situasjon, med enkelte endringer. I det videre

vil vi kommentere de enkelte planområdene for seg:

Boligområder:

Det er stort behov for boliger på Frøya, både eneboliger og mindre boenheter i form av

leiligheter og rekkehus. Frøya kommune tar med denne planen et grep for å sikre at det fins

nok attraktive tomter til begge deler. Vi leser av planbeskrivelsen at det fins en arealreserve

på ca 100 daa på Sistranda, og ca 50 daa i Ervika, og at behovet for nye boliger vil være ca

300 i planens 12- årsperiode. Innenfor vedtatte reguleringsplaner ligger det pr i dag ca 90

boenheter som ikke er realisert.

De fleste nye boligområdene inntegnet i planen, ligger i for lengelse av eksisterende

boligområder, eller som områder hvor det kan fortettes. Unntakene er boligområdene B7 og

B11.

B7:

Området sør for Sistranda ligger i sin helhet innenfor den generelle byggegrensen langs

fylkesveg, som er på 50 meter. Området ligge r også i gul støysone, delen som ligger

nærmest vegen ligger i rød. Området er på 5,2 daa. Eksisterende avkjørsel til arealet

tilfredsstiller ikke våre krav i henhold til håndbok N100. På grunn av terrenget vil man måtte

bruke ganske mye areal til opparbei delse av avkjørselen for å få den i tilfredsstillende stand.
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Fv 714 har her en ÅDT på rundt 2700, og fartsgrensen er på 70 km/t , og eventuelle beboere

her ville måtte krysse fylkesvegen for å komme til gang - og sykkelv eg til/fra sentrum. I

konsekvensutredningen for området står det at det bør settes av et område på 30 meter

langs sjøen her, for å ivareta allmennhetens interesser i strandsonen. Det vil dermed bli et

svært lite areal som faktisk kan bebygges mellom dette området og fylkesve gen.

Gjennom tidligere runder om utvikling av Sistranda har Vegvesenet vært bekymret for å

etablere nye boliger på østsiden av riksvegen, da vi har ment at trafikksikker het og

framkommelighet vil bli sterkt skadelidende. Vi mener at boligområdet B7 må tas ut av

planen, av hensyn til trafikksikkerhet og på grunn av at området er belastet med mye

vegtrafikkstøy.

B11:

Område B11 ligger mellom Siholmen og Ervika, og som område B7 ligger det øst for Fv 71 4.

Fartsgrensen her er 50 km/t, og ÅDT er på noe over 3000. Også her vil eventuelle beboere

måtte krysse fylkesvegen for å komme til gang - og sykkelveg. Området er på 15,5 daa, og

store deler av det ligger både innenfor byggegrensen langs fylkesvegen, og er delvis

støyutsatt. I området Siholmen – Ervika er det på vestsiden av fylkesvegen ubebygde

områder avsatt til bolig, som fortsatt ligger inne i planen. Statens vegvesen kan derfor ikke

se at det er behov for ytterligere å øke arealene avsatt til bolig, og er skeptiske til at man

åpner for boligbebyggelse på østsiden av fylkesvegen. Vi mener at boligområdet B11 må tas

ut av planen, av hensyn til trafikksikkerheten og fremkommeligheten .

Faglig råd:

Næringsområder:

Det er i planen lagt opp til to nye næringsområder, N1 øst for Fv 71 4, og N2 vest for Fv 71 4.

Område N1 er tenkt å ha adkomst fra eksisterende avkjørsel, mens N2 i

konsekvensutredningen er skissert via eksisterende avkjørsel til bensinstasjon, som krysser

eksisterende gang - og sykkelveg. Statens vegvesen forutsetter at det ved en eventuell

regulerin gs her tas grep som gjør at avkjørselen blir felles for bensinstasjon og eventuell

nytt næringsareal, og at den utbedres slik at det blir tilfredsstillende adkomstforhold til

begge arealene uten at det går ut over sikkerheten til myke trafikanter.

Folkeparken:

Statens vegvesen forutsetter at man vil bruke allerede etablert adkomst til

administrasjonsbygget, og at det ikke åpnes opp for nye avkjørsler fra Fv 714 i sentrum.

Vilkår for egengodkjenning:

Vilkår for egengodkjenning er fremmet av Statens vegvesen med uttalelses - og

innsigelsesrett til miljøproblematikk som støy og støv knyttet til vegtrafikk, og er hjemlet i

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T 1442/1 2, og Statens vegvesen

som sektormyndighet på trafikksikkerhet og fremkomm elighet og er hjemlet i Veglova §1a.

Dette er også i tråd med tankesettet som ligger til grunn for nullvisjonen som Stortinget

vedtok i 1999.
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- Område B7 må tas ut av planen, av hensyn til trafikksikkerhet og fordi området er

belastet med vegtrafikkstøy

- Område B11 må tas ut av planen, av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Vegavdelingen i Sør- Trøndelag

Med hilsen

Eva Solvi

avdelingsdirektør Marthe Fjellheim

Kopi

Sør- Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



Fylkesmanneni Sør-Trøndelag
Postboks4710Sluppen
7468TRONDHEIM

Dato: 01.03.2016
Vårref: 15/00769-4
Deresref: 16/6

Svartil varselom høringogoffentlig ettersyn for revisjonav
kommunedelplanfor Sistranda- Frøyakommune

Direktoratetfor mineralforvaltningmedBergmesterenfor Svalbard(DMF)visertil
ovennevntesak,datert 29. januar2016.

DMFer statenssentralefagmyndighetvedforvaltningogutnytting avmineralske
ressurser,ogharet særligansvarfor at mineralressurserblir tatt hensyntil i plansaker.

Varselom oppstart av reguleringsarbeid
Vi kanikkeseat det foreslåtteplanområdetkommeri konflikt medkjente nasjonale
eller regionalemineralressurser.Vihar derfor ingenmerknadertil sakenpådette
stadiet.

Vi vil benytteanledningentil å informereom at vi serpåvårerutiner for
saksbehandling.Forå effektivisereharvi behovfor å få tilgangtil SOSI-filenefor
planforslagvedvidereplanarbeid.Viber derfor om at SOSI-fileneavplanforslagblir
gjort tilgjengelignårdesendespåhøring,entenpåmaileller vianedlastningfra
kommunenshjemmeside.

Fornærmereinformasjonom minerallovenmedtilhørendeforskrifter, se
hjemmesidenvårpåwww.dirmin.no.

Vennlighilsen

Marte Kristoffersen HåvardHammerstad
seksjonsleder overingeniør

Dokumenteter elektronisksignertog harderfor ikkehåndskrevnesignaturer.
Saksbehandler:HåvardHammerstad

LeivErikssonsvei39
Postboks3021Lade
N-7441Trondheim

TELEFON+4773904050

E-POSTmail@dirmin.no

WEBwww.dirmin.no

GIRO7694.05.05883

SWIFTDNBANOKK

IBANNO5376940505883

ORG.NR. NO974760282

SVALBARDKONTOR

TELEFON+4779021292
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Mottakere:

Frøyakommune Postboks152 7261SISTRANDA

Fylkesmanneni Sør-

Trøndelag

Postboks4710Sluppen 7468TRONDHEIM

Kopitil:



  

  

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no         Internett: www.fylkesmannen.no/st   Organisasjonsnummer: 974764350  
 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
 Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim 
 Sentralbord: 73 19 90 00 
 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 
 

Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 

Tor Sæther 73 19 92 82 14.03.2016 2016/1187-421.3 
Kommunal- og samordningsstaben Deres dato Deres ref. 

  08.02.2016  16/6 

   

 

Frøya kommune  
Postboks 152 

7261   Sistranda 

 
 

 

 
Uttalelse - kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune 

 

Vi viser til oversendt forslag til kommunedelplan for Sistranda i Frøya kommune, 

som er lagt ut til offentlig ettersyn.  
 

Under følger innspill til planen fra Fylkesmannens fagavdelinger med 

fylkesmannens konklusjon vedrørende innsigelser til slutt. 
 

 Barn og unge 

Kommunedelplanen legger opp til god innretning med tanke på sentrumsnær 
bebyggelse med lett tilgang til etablerte kultur- og fritidsaktiviteter, samt 

barnehage og skole. Korte avstander til turområder/utmark og sjø legger 

forholdene godt til rette for ulike aktivitetstilbud. Planen sikrer også trygg ferdsel 
med tilrettelegging for gang- og sykkelvei. Ved fortetting av eksisterende 

boligområder er det viktig å sikre nødvendig nærlekeareal. I arbeid med 

kommuneplan er det viktig og god prosess ved å engasjere barn og unge til å 
komme med innspill. Det kan gjerne gjøres i samabreid med barnehage og 

skole. 

 

 Samfunnssikkerhet 
I konsekvensutredningen er det gjort oversiktlige, enkle vurderinger av 

samfunnssikkerhetshensyn i gjennomgangen av de ulike foreslåtte 

utbyggingsområdene. I tillegg foreligger en kortfattet ROS-analyse i 
planbeskrivelsen. I analysen er det gjort grundige vurderinger av et utvalg 

temaer, men Fylkesmannen savner en bredere vurdering av forhold som kan 

påvirke arealene omfattet av planen. Vi gjør oppmerksom på at risiko og 
sårbarhet skal vurderes med sannsynlighet og konsekvens, med en vurdering av 

både eksisterende risiko knyttet til arealene i seg selv, og hvordan en utbygging 

kan påvirke risikobildet. Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som 
planmyndighet som har ansvar for å godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 

4-3. 

 
I den oversendte ROS-analysen savner vi blant annet en vurdering av 

virksomhetsbasert risiko som kan påvirke arealbruk, som f.eks. ulykker/utslipp 

knyttet til industri, videre vil en vurdering av eventuell transport av farlig gods 

gjennom planområdet være naturlig å ta inn, i tillegg til risiko for ulykker og 
utslipp til sjøs. I planområdet er det flere høyspentlinjer. Disse er verken vurdert 

i ROS-analysen, eller markert i plankartet, og vi anbefaler at høyspentlinjene tas 
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inn og markeres som hensynssoner. I tillegg bør det i bestemmelsene komme 

fram hvilke hensyn som skal tas i disse sonene.  
 

Det er positivt at havnivåstigning og vind er inkludert i ROS-analysen. Vi savner 

imidlertid en vurdering av hvordan andre klimaendringer, som intense 
nedbørsperioder (overvann, oversvømmelser), vil påvirke arealene og om noen 

utbyggingsområder er spesielt sårbare med tanke på dette.  

 
Videre bemerker vi at flere næringsområder ligger i hensynssonen for stormflo 

og at det er planlagt et boligområde helt inntil hensynssonen. Fylkesmannen 

minner her om at det også skal tas høyde for havnivåstigning. Dette bør 

synliggjøres i planbestemmelsene. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det i 
kommunens Helhetlige ROS-analyse står at nye bygg skal bygges minimum på 

kote 3. Dette bør gjenspeiles i kommunedelplanen. Vi viser videre til § 28-1 i 

plan- og bygningsloven som sier at grunn kan bare bebygges, eller eiendom 
opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller 

vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for 

grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  
 

I ROS-analysen påpekes det at det er stor mulighet for marin leire i 

planområdet. Fylkesmannen vil påpeke at skredfare også må vurderes for tiltak i 
sjøen. Vi gjør oppmerksom på at dette bør følges opp for område S1 iht 

konsekvensutredningen, da området unntas krav om reguleringsplan, og vi 

anbefaler at vurdering av skredfare tas inn i bestemmelsene punkt 3.2. For å 
sikre at skredfare er tilstrekkelig ivaretatt i planarbeidet viser Fylkesmannen til 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og 

flom. Vi råder kommunen til å ha dialog med NVE i forbindelse med 

utbyggingsområder som kan være utfordrende med tanke på skred. 
 

 Sosial og helse 

Folketallet i Frøya kommune er i vekst, og en stor del av veksten vil komme på 
Sistranda. Kommunedelplanen gir et godt grunnlag for en helhetlig 

tettstedsutvikling.  

 
Allerede i planprogrammet til kommunedelplanen var det fokus på mange viktige 

folkehelserelevante tema som viser en forståelse for at folkehelseperspektivet 

favner bredt. Folkehelse handler ikke bare om for eksempel fysisk aktivitet eller 

støy, men også om helseforskjeller i befolkningen, trygghetsfremmende tiltak og 
universell utforming. Dette er fulgt opp i kommunedelplanen og virkninger av 

planen er vurdert i konsekvensanalysen. Det legges opp til et variert botilbud 

med tanke på beliggenhet, både sjønært og mer landlig, og med tanke på 
boligtyper. En variasjon i boligtyper kan være et godt boligsosialt tiltak.  

 

Sistranda har en god beliggenhet med nærhet til både heiene og sjøen som er et 
godt utgangspunkt for å kunne gi befolkningen mulighet til en aktiv fritid. 

Kommunedelplanen beskriver gode tiltak med tanke på tilrettelegging for fysisk 

aktivitet og rekreasjon for ulike aldersgrupper, herunder også utvidelse av 

idrettsanlegg og etablering av Frøya folkepark. 
 

Det er positivt at det planlegges for de myke trafikantene, i form av fortau og 

snarveier i sentrum, samt gang- og sykkelvei langs fv. 714 og forlengelse av 
Sistien. Dette gir også mulighet for turvegen «Sistranda rundt» som også er 
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knyttet til stier innover heiene. Dette er positive folkehelsetiltak. Der det er 

nødvendig må det legges til rette for sikker kryssing av fylkesvegen. Det 
framgår av dokumentene at det planlegges en rasteplass/utsiktspunkt ved det 

sørlige endepunktet for Sistien. Dette vil også kunne være et fint startpunkt for 

turvegen, og det bør derfor vurderes om det her kan legges til rette for 

parkering. Det samme gjelder også det nordlige endepunktet for stien. 
 

Det planlegges å samle pleie- og omsorgstjenesten på et sted nært sentrum. 

Med en sentrumsnær beliggenhet vil de eldre ha mulighet til å benytte seg av 
aktuelle servicefunksjoner i sentrum og de ansatte vil ha mulighet til å gå og 

sykle til arbeidsplassen. En samling av tjenestene vil også kunne medvirke til en 

rasjonell tjenesteyting. 
 

 Landbruk og bygdeutvikling 

Det oversendte planforslaget er utfordrende for jordvernet. Til sammen legges 
det opp til nedbygging av totalt 63 dekar fulldyrka mark og 45-47 dekar dyrkbar 

mark. Innmarksbeite, som er en del av den totale dyrka marka, er da ikke 

medregnet. Det oppgis at flere innspill er redusert av hensyn til 

landbruksinteressene. Det er lagt vekt på å redusere innspill der omdisponering 
vil gi særlige driftsmessige ulemper, og der arealene inngår i et større 

jordbruksareal. Dette vurderes som positivt. 

 
Nye områder for bolig 

Frøya kommune opplever en sterk befolkningsvekst, og det er forventet en 

befolkning på 5500 personer i 2040 mot om lag 4600 personer p.t. Dette gir et 
boligbehov tilsvarende 300 boliger i planperioden. Oversendt planforslag søker å 

møte dette behovet, og samtidig legge til rette for et variert boligtilbud. Til 

sammen utgjør det totale omfanget nye boligområder 88,6 dekar på Sistranda 
og i området rundt Siholmen-Ervika.  

 

I vår uttalelse til oppstart oppfordret vi til fortetting i de sentrale boligområdene, 
og utbygging i de sentrumsnære områdene. Ved å fortette eksisterende 

boligområder spares omkringliggende landbruks- og naturområder i et langsiktig 

perspektiv, og det legges til rette for reduksjon i transportutslipp. Fortetting av 

sentrale områder er også i tråd med nasjonale retningslinjer for bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Det er positivt at det er lagt vekt på sentrumsnære 

boliger. Samtidig er Fylkesmannen også enig i at det er behov for et variert 

botilbud, og at det legges opp til større tomter utenfor sentrum. På denne 
bakgrunn har vi ingen innvendinger til de nye boligområdene i planen. 

 

Videre i vår uttalelse til oppstart ba vi om at det ble satt minimumskrav til 
antallet boliger innenfor boligområdene. Dette er ikke gjort. Fylkesmannen 

setter som vilkår for egengodkjenning at det innarbeides en bestemmelse om at 

minimum antall boliger skal sikres i reguleringsplan. For eksempel kan følgende 
bestemmelse brukes:  

«Ved regulering skal det oppgis minimum antall boliger innenfor 

planområdet». 
 

Offentlig tjenesteyting 

Av planmaterialet fremgår det at det er behov for arealer for offentlig 

tjenesteyting med bakgrunn i 55 % økning i antall eldre innbyggere over 80 år. 
Det skal bygges ut nye omsorgsboliger og et nytt helsehus, og tre alternativer er 
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konsekvensutredet. Alle tre alternativer medfører nedbygging av dyrka mark, 

men alternativ OT3 Grønnskaget vil gi minst total omdisponering, om lag 7 
dekar.  

 

Det anbefalte alternativet, OT1 Beinskardet, medfører nedbygging av 38,3 dekar 
fulldyrka jord og 9,4 dekar dyrkbar mark. Arealet er lettdrevet med god 

arrondering. Det er anført at den totale omdisponeringen av dyrka mark for hver 

eiendom ikke vil bli av vesentlig betydning. For Fylkesmannen står imidlertid 
ivaretakelse av det totale ressursgrunnlaget sentralt, og ikke den enkelte 

grunneiers. 

 

Alternativ OT2 Gulosmyran medfører omdisponering av 36,7 dekar fulldyrka 
jord, og Fylkesmannen er enig i vurderingen om at arealet er lite egnet til 

formålet. Utbygging her vil også potensielt åpne for videre utbygging utenfor det 

som kan betraktes som sentrum. 
 

I nylig vedtatt nasjonal jordvernstrategi ber Stortinget om en gradvis 

nedtrapping av forbruket av dyrket mark, slik at det i 2020 ikke omdisponeres 
mer enn 4000 dekar årlig. Omdisponering av dyrka mark skjer hovedsakelig 

gjennom vedtak etter plan- og bygningsloven og omdisponeringsvedtak etter 

jordloven, og det skal ligge tungtveiende samfunnsinteresser til grunn for slike 
vedtak. Offentlig tjenesteyting kan være en slik interesse, såfremt det er 

dokumentert et behov for det og alternative løsninger er vurdert som ikke 

tilstrekkelige. 
 

Frøya kommune har et godt verktøy for å ivareta jordverninteressene. I 

kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 har kommunen som mål at «Frøya 

forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og landskap, og har en bærekraftig 
bruk av naturressursene», og videre at målet skal nås gjennom å «bevare 

dyrket mark for matproduksjon». Dette er i tråd med Meld. St. 9 (2011-2012) 

om Landbruks- og matpolitikken «Velkommen til bords». For å nå målene om 
økt matproduksjon må jordvernet være et premiss i alle planprosesser og legges 

til grunn for vedtak av planer der omdisponeringen skjer. Fylkesmannen mener 

tiltakene OT1 og OT2 er i strid med nasjonal jordvernpolitikk, og setter som 
vilkår for egengodkjenning at disse tas ut av planen. Dette innebærer at 

Fylkesmannen har innsigelse til planen dersom ett av disse alternativene vedtas. 

Vilkåret er hjemlet i jordlovens § 9. 
 

Fylkesmannen som landbruksmyndighet vil ikke ha innvendinger til OT3 

Grønnskaget. 
 

 Miljøvern 

Strandsone 

Hele 100-metersbeltet langs sjøen er i utgangspunktet definert som et område 
av nasjonal interesse med bygge- og deleforbud. Byggeforbudet langs sjø går 

frem av § 1.8 i plan- og bygningsloven, hvor det sies at det ikke er tillatt å 

oppføre bygninger nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 
horisontalplanet ved alminnelig høyvann. 

 

Fylkesmannen har tidligere vært i dialog med Frøya kommune om forvaltningen 
av de sjønære arealene i kommunesenteret. Det er naturlig at det som en del av 

tettstedsutviklingen også åpnes for ulike tiltak for å styrke kontakten ned mot 



 5 

sjøen. I Sistranda er dette bl.a. imøtekommet ved at det åpnes for etablering av 

kultur- og kompetansesenter mellom fv. 714 og sjøen. I dialogen er det enighet 
om at de sjønære arealene er en ressurs som skal ivaretas, og de aktuelle 

byggeområdene er avgrenset 35-50 m fra strandlinja. 

 

I det tilsendte planforslaget foreslås nå en betydelig endring av arealbruken 
mellom fylkesvegen og sjøen. Tidligere har arealene mot sjøen vært LNF-

områder, mens ulike utbyggingsformål på Sistranda har vært lokalisert på 

oversida av vegen. I det nye planforslaget åpnes for boliger, småbåtanlegg, 
folkepark, nye naust og utvidelser av næringsareal på nedsida av fylkesvegen, i 

tillegg til etableringen av «Sistien». Dette vil medføre betydelige inngrep i de  

sjønære arealene og en helt annen bruk enn dagens.  
 

Av planbeskrivelsen og medfølgende konsekvensutredning (KU) for de foreslåtte 

byggeområdene er det beskrevet at de sjønære områdene har stor verdi både 

som landskapselement, som leveområde for planter og dyr, og selvsagt som en 
ressurs i forhold til allmennhetens ferdsel i strandsonen. For byggeområdene er 

det i KU om naturmangfold bl.a. kommentert at «det er forventet at artene 

tilpasser seg situasjonen» med økt ferdsel og mange tekniske inngrep. Dette er 
etter Fylkesmannens vurdering ikke riktig fremtidsbilde. Økt ferdsel og tyngre 

tekniske inngrep vil medføre at området ikke lenger vil være attraktiv for 

dyrelivet, og verdiene for de artene som bruker området i dag vil være ødelagte 
for all framtid. Dette er lite vektlagt i vurderingen av samla virkning av 

planforslaget i konsekvensutredningen.  

 

Vår vurdering av arealbruken i strandsonen følger under i tilknytning til 
foreslåtte arealbruk for de enkelte byggeområdene. 

 

Bolig  
I vår tidligere uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid (24.4.2015) har vi 

pekt på at det i ei tid med stor tilflytting og press på arealene er spesielt viktig 

med en høy arealutnytting. Som omtalt i planprogrammet ligger det en 
arealreserve til boligformål i områder der det i dag ikke er utarbeidet 

reguleringsplan. For å sikre en høy arealutnytting både i etablerte og i nye 

boligområder bør det tas inn bestemmelser om høy arealutnytting både i nye og 
ved fortetting i eksisterende boligområder.  

 

Fem områder med åpning for spredt bolig er videreført fra tidligere plan. En slik 

arealbruk vil bidra til en ytterligere spredt utbygging av Sistranda, og medføre 
en dårlig utnytting av arealene i et område med sterkt arealpress. Samtidig er 

dette uheldig i forhold til mål i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging der det er mål om å utvikle kompakte tettsted og 
derigjennom redusere transportbehovet. For å sikre god arealutnytting i 

tilknytning til tettstedet bør disse områdene tas ut av planen. 

 
Boligområde B7 ligger på nedsida av fv. 714, mellom veien og sjøen. Jf. 

bestemmelser i plan- og bygningsloven skal det unngås nye inngrep i 100-

metersbeltet langs sjøen. Området som foreslås som boligområde er kun 50-60 
m bredt, og det vil etter Fylkesmannens vurdering ikke være mulig å etablere 

boliger her uten store tekniske inngrep og en privatisering av strandsonen. Selv 

om det settes av areal ned mot strandlinja slik at det vil være mulig å etablere 
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«Sistien» slik det er tenkt, vil boligene privatisere området på en uheldig måte. 

Boligområdet B7 må tas ut av planen. 
 

Boligområdet B11 nord for Siholmen ligger også ned mot sjøen, storparten av 

området ligger innenfor 100-meterbeltet. Av erfaring fra andre tilsvarende 
boligområder ser vi at det bør ivaretas et område på min. 50 meter mellom 

boligene og strandlinja for å unngå privatisering. Med bakgrunn i mål om å 

unngå nye inngrep ned mot strandlinja må byggeområde B11 avgrenses min. 50 
m fra strandlinja. Etablering av boliger i dette området må ikke medføre tyngre 

tekniske inngrep i LNF-området ned mot sjøen. 

Deler av det foreslåtte området B11 ligger i gul støysone, og det må vurderes 

støyreduserende tiltak i forbindelse med detaljplanleggingen av området. 
 

Småbåthavner 

Jf. planbeskrivelsen er det et betydelig udekt behov for båtplasser i tilknytning til 
tettstedet. Det er i tidligere planer prioritert småbåtanlegg i tilknytning til 

Siholmen og ved Rabbenkaia. Det foreslås nå en betydelig utvidelse av arealet til 

småbåthavn ved Rabbenkaia, og dette vil medføre både en utvidelse av 
arealbeslaget og behov for større inngrep både i sjø og på land. Siden dette er i 

tråd med tidligere prioriteringer av lokaliseringen av slike anlegg og at det 

fortsatt er behov for båtplasser i tilrettelagte anlegg med tilhørende 
infrastruktur, er det ingen vesentlige merknader til de to anleggene. Det 

forutsettes at tiltakene kan gjennomføres i tråd med foreslåtte arealbruk og at 

verdiene i strandsonen ivaretas i størst mulig grad. 
 

Farled 

I tillegg til to større småbåtanlegg i delplanområdet foreslås en betydelig 

utvidelse av planområdet i sjø i tilknytning til Frøya kultur- og 
kompetansesenter. Arealet foreslås satt av til «Farled», med åpning for 

etablering av kaianlegg/gjestehavn med molo. Gjeldende reguleringsplan i dette 

området med åpning for etablering av brygge, liggekai for båt til videregående 
skole, nødvendig servicebygg etc er endret flere ganger. De foreslåtte tiltakene 

vil medføre store inngrep i strandsonen. Fylkesmannen har i forbindelse med 

detaljplanleggingen lagt vekt både på å imøtekomme skole og 
kompetansesenters behov for ulike funksjoner i tilknytning til et slikt kaianlegg, 

samtidig som verdiene i området ivaretas som et attraktivt område for 

allmennheten.  
 

Jf. konsekvensutredningen som følger kommunedelplanen viser 

illustrasjonsplanen for utbygging av kaianlegg/gjestehavn i området for farled at 
dette vil medføre store tekniske inngrep både i sjø og på land, og at store areal i 

sjø vil bli berørt ved etableringen av ei gjestehavn. Dette er tiltak som etter 

fylkesmannens vurdering ikke er en naturlig del av en farled i sjø. De foreslåtte 

tiltakene vil ikke være i tråd med tidligere planer om en tilrettelegging av de 
sjønære områdene ved kultur- og kompetansesenter som samtidig ivaretar 

verdiene i strandsonen. I tidligere planer er behovet for havneanlegg i området 

styrt til områdene ved Siholmen og ved Rabbenkaia. Det vil være uheldig hvis 
det i tillegg nå skal åpnes for «gjestekai» for småbåter i forbindelse med et 

kaianlegg for videregående skole. Med bakgrunn i mål om å ivareta verdiene i 

strandsonen må punkt 4.3. om Farled i planbestemmelsene endres slik at åpning 
for etablering av havn og gjestehavn tas ut. 
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Folkepark 

Det foreslås at et område mellom veien og sjøen settes av som Frøya folkepark. 
Det skal legges til rette for en opplevelsespark med museums- og 

kulturaktiviteter. Dette er i dag et åpent område ned mot sjøen der det bl.a. er 

registrert flere arter av stor forvaltningsinteresse, både fugl og planter.  
 

Området er allerede mye brukt av allmennheten, og det må forventes at 

tilrettelegging som opplevelsesområde vil medføre at bruken øker og at området 
etter hvert blir mindre attraktivt for de artene som bruker området i dag. I og 

med at dette ikke er registrert som et hekkeområde eller at det er sårbare 

naturtyper i dette området kan vi ikke se at planlagte aktiviteter vil komme i 

konflikt med nasjonale eller regionale naturverdier.  
 

Det er viktig at en tilrettelegging av en slik opplevelsespark ikke medfører at 

området blir mindre tilgjengelig for allmennheten, eller at det åpnes for 
bygninger eller andre tyngre tekniske inngrep i de nære sjøområdene. Jf. 

detaljplaner for kultur- og kompetansesenteret lenger sør må det også i området 

for Frøya folkepark unngås tyngre inngrep nærmere sjøen enn 50 m. Dette kan 
gjøres ved f.eks. å trekke ei byggegrense i planen min. 50 fra sjøen. Det må 

heller ikke åpnes for bygging av nye naust i dette området. Dette må tas inn et 

punkt i planbestemmelsenes punkt 1.10 om regulering av område F1 om at det 
ikke skal åpnes for bygg eller andre tyngre tekniske inngrep nærmere sjøen enn 

min. 50 m.  

 
Naust 

Behovet for naustplass for båt er i endring. Med stadig større båter blir bruken 

av naust som oppstillingsplass for båten mindre. Båtene ligger ute store deler av 

året, og lagres gjerne i større anlegg tilpasset formålet om vinteren. Mange 
naust bygges i dag mer som redskapsbuer og oppholdsrom enn som opplagssted 

for båt. Behovet for nye naust må sees i sammenheng med båtplasser i 

småbåthavner. Et havneanlegg med god kapasitet reduserer behovet for spredte 
enkeltnaust slik tradisjonen har vært tidligere. For å unngå nye tekniske inngrep 

i de sjønære områdene må det søkes en samlokalisering av naust i området. 

 
Godt tilrettelagte småbåtanlegg kan også fungere som møteplasser, og være 

positive for etablering av gode nærmiljø både i bolig- og hytteområder. Service 

og utleie av båtplasser kan også være et grunnlag for nye arbeidsplasser, og slik 

være et bidrag til lokal næringsutvikling. 
 

Det er forståelse for ønsket om å sikre eksisterende naust slik at disse kan 

bygges opp igjen/restaureres ved behov. Dette må imidlertid ikke medføre at 
det gjennom kommunedelplanen åpnes for etablering av nye naust som bidrar til 

en ytterligere nedbygging av strandlinja. Gjennom planen åpnes det for 

betydelige inngrep i strandsonen, og det er viktig at de arealene som fortsatt 
ligger åpne ikke bygges ned med naust eller andre bygninger til mer private 

formål.  

 
I bestemmelser til kommunedelplanen må setningen «Naust kan bygges i 

strandsonen med de hensyn som angitt i 4.1.» under Generelle bestemmelser 

punkt 1 tas ut av planen. Tilsvarende må punkt 4.1. om at det tillates oppført 

inntil 4 nye naust på eiendommene 19/9 og 19/20 med tilhørende tekst om 
utforming og størrelse tas ut av planen.  
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Turveg Sistien 
Som bemerket i tidligere høringsuttalelser er det positivt at det gjennom 

kommunedelplanen åpnes for etableringen av en tursti langs sjøen i 

kommunesenteret. Et slikt tiltak vil være positivt både for å ivareta 
allmennhetens adkomst og som et positivt tiltak i forhold til friluftsliv og 

folkehelse. Det er viktig at det for alle planlagte nye tiltak mellom fylkesvegen 

og sjøen tas inn krav om at det skal settes av tilstrekkelig areal til Sistien slik at 
tiltaket kan gjennomføres som planlagt. 

 

Ved etablering av stien skal det tas hensyn til verdiene i de sjønære områdene, 

og stien skal ikke innebære utfylling i sjø, jf. planbestemmelsenes punkt 3.6. Det 
er viktig at utforming av stien skjer med naturopplevelser, friluftsliv og 

folkehelse som bakgrunn og at verdiene i området ivaretas.   

 
Støy 

Fylkesmannen viser til at støy er et voksende miljøproblem som rammer svært 

mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og trivsel og påvirker folks 
helsetilstand. Helseplager grunnet støy er det miljøproblemet som rammer flest 

personer i Norge. Vegtrafikken er den viktigste kilden til støyproblemene og også 

den støykilden som øker mest. 

 
Støyvarselkart fra statens vegvesen viser at områdene langs fylkesveg 714 

ligger innenfor gul/rød støysone. Fylkesmannen viser her til Klima- og 

miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-
1442/2012 der går det frem at det skal vises varsomhet ved utbygging av 

støyfølsom bebyggelse i gul sone og at rød sone i utgangspunktet ikke er egnet 

for etablering av ny støyfølsom bebyggelse.  
 

Bestemmelsen om støy i planen bør være mer konkret. Selv om støy er et 

aktuelt vurderingstema også ved detaljregulering, bør den overordnede planen 

legge føringer for hvordan bebyggelse med støyfølsomt bruksformål sikres 
helsemessig akseptable støyforhold. Hovedregelen er at støyfølsomt bruksformål 

ikke etableres i støyeksponerte områder. Bestemmelsen regulerer derfor 

unntakstilfeller. Bestemmelsen kan vise til retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442/2012, men viktigst er at det konkretiseres hvilke krav 

som gjelder. Bestemmelsen bør bl.a. sikre at boliger sikres tilgang til egnet stille 

(Lden<55dB) uteoppholdsareal. 
 

Det bør vurderes mer konkrete bestemmelser som sikrer helsemessige 

akseptable støyforhold ved detaljplanleggingen av de enkelte byggeområdene. 

Det må tas inn en bestemmelse i kommunedelplanen om at Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-

1442/2012 skal legges til grunn ved detaljplanleggingen av byggeområder med 

støyfølsom bebyggelse. 
 

Forurenset grunn 

Som omtalt i vår uttalelse til varsel om oppstart skal det gis en vurdering av 
forurenset grunn i planområdet som kan skyldes tidligere arealbruk eller diffus 

forurensning. Det har bl.a. vært drevet gartnerivirksomhet i området tidligere. 

Dette er virksomhet som vi av erfaring vet at kan medføre forurensning av 
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grunnen. Før planen sluttbehandles bør det gjøres en vurdering av forurenset 

grunn i planområdet. 
 

 

 
Fylkesmannen har følgende vilkår for egengodkjenning til planen: 

1. Vilkår fra Fylkesmannen som miljøvernmyndighet:  

- Med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 1.8 om forbud mot tiltak mv.  

  langs sjø og vassdrag må følgende endringer foretas: 
   - For å unngå nye inngrep i 100-metersbeltet langs sjøen må  

     boligområde B7 tas ut av planen og boligområde B11 avgrenses min 50  

     meter fra sjøen. 

  - Punkt 4.3 om Farled i planbestemmelsene endres slik at åpning for  
    etablering av havn og gjestehavn tas ut, jfr. vurderingene under   

    miljøvern.   

  - Det må tas inn et punkt i planbestemmelsenes punkt 1.10, område F1  
    Folkepark, om at det ikke skal åpnes for bygg eller andre tyngre tekniske  

    inngrep nærmere sjøen enn min. 50 m.  

  - I bestemmelser til kommunedelplanen må setningen «Naust kan bygges  
    i strandsonen med de hensyn som angitt i 4.1.» under Generelle  

    bestemmelser punkt 1 tas ut av planen. Tilsvarende må punkt 4.1. om 

    at det tillates oppført inntil 4 nye naust på eiendommene 19/9 og 19/20  
    med tilhørende tekst om utforming og størrelse tas ut av planen.    

 

- Det må tas inn en bestemmelse i kommunedelplanen om at Klima- og  
  miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplan- 

  leggingen T-1442/2012 skal legges til grunn ved detaljplanleggingen av  

  byggeområder med støyfølsom bebyggelse. 

 
2. Vilkår fra Fylkesmannen som landbruksmyndighet:  

- For å sikre effektiv arealutnyttelse må det innarbeides en bestemmelse  

  om at minimum antall boliger skal sikres i reguleringsplan, jfr. jordlovens 
  § 9. 

- Med bakgrunn i nasjonal jordvernpolitikk må tiltakene OT1 og OT2 tas ut  

  av planen. Vilkåret er hjemlet i jordlovens § 9. 

  
 

 

 
Med hilsen 

 

 
 

Brit Skjelbred Alf-Petter Tenfjord   

fylkesmann direktør  

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Kontaktpersoner: Landbruk: Elisabeth Varsi Stubbrud, tlf. 73 19 91 55 

Miljøvern: Harald Høydal, tlf. 73 19 92 14  
Barn og unge: Jostein Magne Krutvik, tlf. 73 19 91 48 

Sosial og helse: Frode Engtrø, tlf. 73 19 93 18 

Samfunnssikkerhet: Kaja Korsnes Kristensen, tlf. 73 19 91 69 

Universell utforming: Sør-Trøndelag fylkeskommune  
     v. Vegard Hagerup, tlf. 73 86 64 46 

 

 
  

Kopi:  

Sør-Trøndelag fylkeskommune PB 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 
 

    

     



Fra: Asbjørn Ervik [Asbjorn.Ervik@smn.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 15.03.2016 15:05:06 

Emne: Kommunedelplan Sistranda. 

Vedlegg:  

Innsigelse til Kommunedelplan.( 
Jeg vil komme med en del synspunkter på planlagt avlastningsvei som kommunen vil anlegge over min 
eiendom gnr.21,bnr.172.Da jeg kjøpte tomt 
Her i 1982 var jeg klar over at det var planlagt en avlastningsvei over min eiendom og nordover mot 
Yttersian.Siden da har det skjedd mye . 
Kommunen gravde opp min tomt for ca 20 år siden for å legge ny hovedvannledning.Jeg kontaktet da 
Kraftselskapet og ba de om å legge  
Høyspentledningen i samme grøft.De ville ikke gå med på en slik løsning.Etter at vassverket var ferdig 
med sin jobb gikk jeg i gang med opprydding 
Og beplanting.Det bør også nevnes at det har kommet forskjellige utsagn fra teknisk avdeling om at det 
ikke kommer noen vei over min tomt. 
Jeg mener at kommunen bør se seg om etter andre alternativer ,så  vi kan slippe at eiendommene som 
blir berørt her forringes vesentlig. 
Det burde ikke være nødvendig å anlegge full veg med fortau som det er planlagt.Hva med å legge vegen 
utenom byggefeltet og krysse nordover ifm. 
Storhallen som er under bygging snart.Da unngår man enhver form for forringelse. 
Jeg inviterer kommunens planleggingsansvarlig til felles befaring for å se på alle muligheter. 
 
 
Med Hilsen 
Asbjørn Ervik 
 



Fra: Svein J Midtøy Lerow AS [SveinJarleM@lerow.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no]; Sigrid Hanssen 

[Sigrid.Hanssen@froya.kommune.no]; 'Sissel Enodd' [sissel@plankontoret.net]; 

'grete@plankontoret.net' [grete@plankontoret.net]; Hallgeir Ivan Bremnes [boss@lerow.no] 

Sendt: 15.03.2016 08:49:07 

Emne: Innspill til kommuneplanens arealdel for Sistranda - Rabben Panorama - sjønære boliger 

på nedsiden av Nordfrøyveien 

Vedlegg: image001.jpg; Innspill Frøya kommune - Rabben Panorama - 15032016.docx; 

Skissetegning Rabben Panorama - terrasseleiligheter ved sjø.pdf 

Hei.  
 
Vedlagt følger innspill til kommuneplanens arealdel for Sistranda i fra THM Invest AS/HDR AS vedr areal 
til sentrums- og sjønære boliger på gnr/bnr 19/9 og 19/20, på nedsiden av Nordfrøyveien.  
 
Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede.  
 
Imøteser deres tilbakemelding.  
 
Ha en fin dag! 
 
 
Med vennlig hilsen/Best Regards 

 

Svein Jarle Midtøy 

utviklingsdirektør Lerow 
Mob: 004790588578 
Mail: sveinjarlem@lerow.no 
Skype: sjmidtoy  

 

 
  
 
 



Til Frøya kommune 

 

 

 

15.03.2016 

 

 

Kommuneplanens arealdel for Sistranda -  

Innspill om areal til sentrums- og sjønære boliger på gnr/bnr 19/9 og 19/20, Rabben 

 

Som eier av gnr/bnr 19/9 ved Rabben sendte vi innspill ved oppstart av arbeid for 

kommunedelplan for Sistranda. Der ba vi om at den delen av eiendommene gnr/19/9 og 

19/20 som ligger vest for fv. 714 skulle vises til boligformål og at den delen av eiendommene 

som ligger øst for fv. 714 skulle vises til annet byggeområde for naust. 
 

Vi er godt fornøyd med at forslag til plankart som Rådmannen la frem til behandling i 

formannskapet den 8.12.15 viser nytt boligområde for del av eiendommen som ligger ovenfor 

vegen. Området nedenfor vegen er imidlertid vist til LNF-område. Området nord for 19/9 er 

vist til nytt boligområde, B7. Vi ønsker at dette utvides sørover slik at det også omfatter 

eiendommene gnr/bnr 19/9 og 19/20. Bakgrunnen er at det er mangel på boliger på Frøya, 

området er sentrumsnært og vil kunne gi attraktive, og etterspurte, sjønære boliger. Området 

er av samme beskaffenhet/bonitet og med samme arealbruksinteresser, som det nye 

boligområdet det grenser inntil mot nord og det er naturlig å se disse områdene i 

sammenheng.  
 

Under er område som ønskes til fremtidig boligområde vist med rød strek i et utsnitt av 

forslag til plankart som ble lagt frem for behandling i formannskapet den 8.12.15. 

 

 
 

Forslag til nytt 

boligområde 



Område ved sjø er tenkt bebygget med terrasseleiligheter, 12 enheter, som følger terreng. 

Boligene vil ikke ruve i terreng, være ca i nivå med Nordfrøyveien og vil ikke ta vesentlig 

utsikt til sjø bort i fra boliger bygget på Rabben Panorama på oversiden av vei eller for øvrig 

bebyggelse på Rabben.  

 

 
 

Boliger på Rabben Panorama vil bli solgt med båtplasser i Rabben Marina (som vi pt holder 

på å opparbeide med inntil 250 båtplasser), og som kun ligger noen minutters gangavstand i 

fra boligfelt, både i fra øvre side av vei og nedre side av vei.  

 

Vi ser for oss å bygge følgende ulike varianter av boliger på Rabben Panorama som vil 

dekke ulike målgruppers behov; rekkehus, enebolig, firemannsbolig og terrasseleiligheter. Vi 

mener at boligtypene vil dekke unges, barnefamiliers, familier der barn har flyttet 

hjemmefra/man ønsker å bo enkelt uten hage samt eldre sitt behov med universell utforming.  

 

Totalt sett vil Rabben Panorama, Rabben Marina og Rabben Rorbu (hvite brygger ved 

marina som vi har modernisert til utleieleiligheter) bidra til å gi ”inngangsportalen” til kystbyen 

Sistranda et mer urbant utrykk og en forlengelse av sentrumsområde i kystbyen.  

 

Vi ser for oss at prosjektet vil bli utviklet sammen med Plankontoret/Andreas Kvingedal AS, 

utbygget sammen med lokale anleggsfirmaer og boliger finansiert og solgt sammen med 

lokalavdelingene til Sparebank 1 SMN og Eiendomsmegler1 Midt-Norge. Mao er lokalt 

initiativ med lokale innholdsleverandører.  

 

Vi imøteser Frøya kommunes tilbakemelding på vårt innspill til utbyggingsprosjekt. Ved 

spørsmål, ta kontakt med undertegnede på tlf 90588578 eller sveinjarlem@lerow.no. 

 

Med vennlig hilsen 

THM Invest AS/HDR AS 

 

 

Svein Jarle Midtøy 

 

Vedlegg: skissetegning Rabben Panorama med rekkehus, eneboliger, firemannsbolig og 

terrasseleiligheter.  



Rekkehus 5 enheter Rekkehus 5 enheter Rekkehus 5 enheter

Garasje

Enebolig

Enebolig

Firemannsbolig

Terrasseleiligheter
1 2 enheter

Revidert idéskisse mars 201 6
Vindfang AS - HDR AS - THM Invest AS



Fra: jan.olav.sivertsen@multiconsult.no [jan.olav.sivertsen@multiconsult.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: jolsi@online.no [jolsi@online.no] 

Sendt: 14.03.2016 07:56:09 

Emne: Merknad til kommunedelplan for Sistranda 

Vedlegg: vedlegg_Fredagsvika.pdf 

Hei! 
  
Vi er eiere av gnr 24 bnr 20 i Fredagsvika. Eiendommen har vært boligeiendom fra bolighuset ble oppført 
i 1951 til 2004. Etter det har eiendommen vært benyttet som fritidseiendom.  
  
Eiendommen er på plankartet regulert som LNF-område. Vi ønsker at formålet blir endret til bolig da vi i 
framtida ser for oss å flytte tilbake til Frøya og Fredagsvika.  
Vi mener også at øvrige boligeiendommer i Fredagsvika bør bli regulert til boligformål. Dette gjelder 
24/4, 24/23, 24/32 og 24/33. Ved at disse reguleres til bolig blir det et sammenhengende boligområde 
for eksisterende og nye boliger i Fredagsvika/Ervika vest for fv. 714. 
  
Legger ved et kartvedlegg som viser forslag til område som foreslås endret fra LNF til bolig. 
  
I tillegg vil vi også bemerke at det er et feil stedsnavn på kartet. Navnet «Dørvikan»  hører ikke til i 
Fredagsvika. Har ringet rund dette på kartvedlegget. 
  
Vi håper våre synspunkter blir hensyntatt. 
  
Med vennlig hilsen 
Wenche Mathisen og Jan Olav Sivertsen 





Fra: May Andreassen [may@kystplan.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: 'Torbjørn Hammernes' [torbjorn.hammernes@oceanfarming.no] 

Sendt: 11.03.2016 11:30:29 

Emne: Innspill til kommunedelplan Sistranda 

Vedlegg: image001.jpg; Inspill til kommunedelplan Sistranda_Torbjørn Hammernes.pdf 

Hei 
Vedlagt følger innspill til kommunedelplan  
 
Med hilsen 
May I Andreassen 
Daglig leder 
 

 
Telf: 93 46 73 58 
www.kystplan.no 
 



 

1 
 

 

 

Frøya kommune 

7260 FRØYA        Fillan 11.03.16 

 

Innspill til kommunedelplan Sistranda 

Kystplan AS er engasjert av Torbjørn Hammernes for å bistå i søknad til innspill til 
kommunedelplan for Sistranda.   

Grunneiere:   Gnr 27 bnr 4 - Jon Idar Ervik  

Gnr 27 bnr 14 - Stina F. og Torbjørn K. Hammernes  

Tiltakshaver:  Torbjørn Hammernes, Hammernesveien. 20, 7263 Hamarvik 

   Tlf 41 46 94 56 

Område som vist i kartet nedenfor ønskes omdisponert til boligformål, fortrinnsvis 

eneboligtomter.

 



 

2 
 

 

Dette er et samarbeidprosjekt mellom to grunneiere som ønsker å tilrettelegge for flere 

eneboligtomter som ligger i kort avstand til Sistranda Sentrum 

 

Antall enheter 

Ettersom en del av arealet ligger i fare for storflo/flom er det usikkert hvor mange enheter det kan 

være snakke om, dette ber en om at kommunen vurderer, eller at det kommer frem i 

detaljplanlegging på et senere tidspunkt. 

 

 

Det er tidligere søkt om dispensasjon for oppføring av en enebolig i på eiendommen. 

Dette ble avslått, med oppfordring om å sende det som innspill til kommunedelplanen. 

I forbindelse med dette har man nå valgt å ta et større areal, der det er muligheter for flere tomter 

og man kan se området i en helhet. 

  

 

 
Med hilsen 
 
May I Andreassen 
Daglig leder 



Fra: Ulf Leo Ervik [Ulf.Ervik@omega.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 11.03.2016 08:47:31 

Emne: Kommentarer til Kommuneplan for Sistranda PlanID 1620201508 område B1 

Vedlegg: Ulf Ervik.docx; Kart Fredagsvik.docx 

 
Til  
Plankontoret Frøya Kommune 
 
Hei  
 
Sender over kommentarer til Kommuneplanen for Sistranda 
nærmere beskrevet som område B1  Fredagsvik. 
 
Se vedlegg: 
 
Mvh 
Ulf Ervik 



Ulf Ervik 
Nordfrøyveien 560 
7260 Sistranda 
 
Frøya Kommune 
v/Plankontoret 
7260 Sistranda 
 
 
Kommuneplan for Sistranda  Plan ID 1620201508. 
 
     
   Viser til kommuneplan for Sistranda og ber om ny behandling av reguleringsområde B1, 
grunnet feil opplysning om areal tilknyttet eiendom 24/10-12 som har søkt om tilrettelegging 
for boligbygging. Høringer / uttalelser blir da tatt på feil grunnlag. 
 
   Areal som viser østre del av eiendom hører til 24/25 Viken, en tomt som er tinglyst 18.08.1960, 
men som ikke er oppgått med merker. Skylddelingsforretning 2479 av 02.08.1960 beskriver grensene 
på en utmerket måte, og i skrivende stund er det ikke meg bekjent at denne eier har søkt om 
omdisponering. 
 
   Ved boligbygging på B1 område må jeg også opplyse at utfartsvei for Fredagsvika til tur og 
ut/innmark også går over denne eiendommen, nærmere beskrevet som den gamle torvveien, 
og er felles rettighet for Fredagsvika. Dette må bli ivaretatt ved utbygging så fri adkomst opprett- 
holdes. 
 
  Skal det bygges hus på denne eiendommen må også adkomst oppgraderes da eksisterende 
vei ikke har kapasitet for tyngre kjøretøy. 
 
 
 
Mvh 
Ulf Ervik 



 

                                                24/10-12                       24/25 



Fra: Marit Aune [Marit.Aune@hitra.kommune.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 10.03.2016 11:59:18 

Emne: Uttalelse kommunedelplan for Sistranda 

Vedlegg: image001.png; Uttalelse Frøya kommune.pdf 

Hei! 
Vedlagt følger uttalelse til kommunedelplan for Sistranda fra Hitra kommune. 
 
Med hilsen 
Marit Aune 
 

 
Sivilarkitekt/ Planlegger 
Avdeling for plan, landbruk og miljø 
Hitra Kommune 
7240 Hitra 
Tlf: 72441700 
 



 

 

 HITRA KOMMUNE 
 

Teknisk sektor 
   

Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: 

 

Hitra kommune  Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 
7240 Hitra Org.nr. 938 772 924  
E-post: postmottak@hitra.kommune.no      Internett: www.hitra.kommune.no 
 

Melding om vedtak 
 
Frøya kommune v/ Kristin Strømskag 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Dato   Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler  
09.03.2016   2016/290-3 / 144 Marit Aune  

 

Uttalelse til kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune 

I møte i Hitra formannskap 08.03.2016 ble følgende uttalelse til kommunedelplan for Sistranda, 
vedtatt i sak 24/16: 
 
Hitra kommune tar det oversendte planforslaget Kommunedelplan for Sistranda, til orientering. 
Hitra kommune har ikke merknader til planforslaget og ønsker lykke til med det videre arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Marit Aune 
Arealplanlegger 
 















Fra: Eli Ann Karlsen [Eli.Ann.Karlsen@froya.kommune.no] 

Til: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 01.03.2016 12:07:29 

Emne: kommunedelplan for Sistranda Frøya kommune 

Vedlegg:  

Jeg har ingen anmerkninger 
 
Mvh 
Eli Ann Karlsen 
Barn og unges representant 



Fra: p360admin@dirmin.no [p360admin@dirmin.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 01.03.2016 12:56:38 

Emne: Dokument 15/00769-4 Svar til varsel om høring og offentlig ettersyn for revisjon av 

kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune sendt fra Direktoratet for mineralforvaltning 

med Bergmesteren for Svalbard 

Vedlegg: 15_00769-4Svar til varsel om høring og offentlig ettersyn for revisjon av 

kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune.pdf 

Til Frøya kommune, 

Dokumentet 15/00769-4 Svar til varsel om høring og offentlig ettersyn for 

revisjon av kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune for saken 

Kommunedelplan for Sistranda i Frøya kommune. Sakskode: HK 029/15 er 

utsendt av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for 

Svalbard. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.  

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. 

Vennlig hilsen 

Direktoratet for mineralforvaltning 

med Bergmesteren for Svalbard 

Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim 

Telefon: +47 73 90 40 50 

epost: mail@dirmin.no 

Besøk vår hjemmeside på www.dirmin.no. 

 



 
 

 
 
   

Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  01.03.2016 
Vår ref:  15/00769-4 
Deres ref:  16/6 

 

Svar til varsel om høring og offentlig ettersyn for revisjon av 
kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 29. januar 2016. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir tatt hensyn til i plansaker. 
 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid 
Vi kan ikke se at det foreslåtte planområdet kommer i konflikt med kjente nasjonale 
eller regionale mineralressurser. Vi har derfor ingen merknader til saken på dette 
stadiet. 
 
Vi vil benytte anledningen til å informere om at vi ser på våre rutiner for 
saksbehandling. For å effektivisere har vi behov for å få tilgang til SOSI-filene for 
planforslag ved videre planarbeid. Vi ber derfor om at SOSI-filene av planforslag blir 
gjort tilgjengelig når de sendes på høring, enten på mail eller via nedlastning fra 
kommunens hjemmeside. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Marte Kristoffersen Håvard Hammerstad 
seksjonsleder overingeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Håvard Hammerstad 

 
 

Leiv Erikssons vei 39 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 40 50  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 
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Mottakere: 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag 

Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM 

Kopi til:  

                                 

 
 



 

Referat fra åpent folkemøte - høring av kommunedelplan Sistranda 
Dato: 17.02.16. 

Sted: Kommunestyresalen, Frøya herredshus. 

Fremmøtte: 40 stk. 

Møtet startet med en gjennomgang av høringsutkastet av Kristin Strømskag, kommuneplanlegger. 

Innspill kommet under møtet: 
 Det ble bedt om å vurdere behovet for sjønære tomter. Er dette nødvendig? Det er forskjell 

på tomter som er sjønære og tomter med sjøutsikt.  

 Positivt at rådmannen hadde forkastet landbasert næringsareal ved gravplassen. 

 Flere sterke innlegg i forhold til omdisponering av gamle videregående skole fra offentlig 

tjenesteyting til boligformål. Det ble uttrykt bekymring i forhold til om kapasiteten er god 

nok i forhold til veksten vi står overfor. Man ønsker ikke å flytte skolegrensene, da dette 

skaper utrygghet i grendene. Man frykter dette fører til fraflytting.  

 Ønsker å se på aksen fra Blått kompetansesenter/Frøya kultur- og kompetansesenter opp 

mot fotballhallen som en skole/aktivitetsakse. Behold dette til offentlig 

tjenesteyting/friområde/idrettsanlegg. 

 Positiv til at man åpner for moloutbygging for Frøya videregående skole universelt utformet, 

med tilhørende gjesteplasser.  

 Spørsmål om allerede bygde boliger/fritidseiendommer som ligger i LFNR-områder vil inngå i 

planen. Slik det ligger nå, er det en omfattende søknadsprosess hvis man skal bygge 

på/utvide husene. 

 Positive tilbakemeldinger på at Sistien utvides til Nordhammervika. Sistien ses på som et 

positivt tiltak.  

 Bekymring for anleggelse av fortau. Dette vil ta av hagene til folk.  

 Innspill på at B3c (tomta for Heia gård) bør benyttes til parkeringsareal for fotballhallen. 

 I forhold til gang- og sykkelveier er det sterke ønsker om å ferdigstille forbindelsen 

Nordhammarvik-Hamarvika, samt gang/sykkelvei på Nesset og Flatval.  

 

 



Fra: Betty Rabben [betty.rabben@stfk.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.02.2016 18:52:55 

Emne: Merknader til kommunedelplan for Sistranda 

Vedlegg:  

Etablering av Sistien: Godt tiltak med tursti, men ser at det blir trangt i skråninga mellom naustet vårt 
og veien, og en forringelsen av vår bruk av eiendommen. Foreslår at stien går opp og over til 
gangveien ved nedkjørselen til vårt naust.  Det blir også en mer oversiktlig overgang til turstien opp 
til Hauan ved Nordhammervika næringspark. Det står at intensjonen med Sistien er at en 
naturopplevelse tilknyttet hav/sjø blir ivaretatt. Med utfylling videre i sjøen betyr det vel ikke så mye 
om stien stopper litt før utsikten på slutten av stien blir til et næringsområde! Slik som trafikk 
situasjonen er dag vil det måtte etableres en overgang/bru hvis turgåere skal komme seg trygt over 
veien ved Norhammervika Næringspark.  Bilene kommer fort fra Nordhammervika, det er 70 sone i 
dag, men denne er lite respektert og direkte farlig! 
Gang og sykkelvei fra Melkstaden til Hamarvika bør også prioriteres for bedre tilgang til den etablerte 
kirkegården. 
  
Vi bruker naust, fjære og sjø som rekreasjonsområde fordi vi allerede i dag har en stor belastning i 
forhold til trafikk, støy og rot knyttet til bensinstasjon og verksted på naboeiendommen.  Verkstedet 
har utvidet plassen mot Hamarvika, men fortsatt er det skjemmende kontainere stablet i høyden mot 
bebyggelsen, og bilvrak som hensettes på baksiden av stasjonen. Vi har brukt mange år for å få eier 
til og rydde!  Etablering og utvidelse av næringsparken forstår vi er nødvendig for Frøya, men vi er 
opptatt av at område skjermes mot den eksisterende bebyggelsen ved hjelp av eksisterende 
vegetasjon eller annen skjerming som er estetisk forsvarlig og som skjermer mot støy, støv og annen 
skjemmende aktivitet. Samlet sett blir det stor belastning på eiendommene rundt bensinstasjon og 
næringspark og en mulig forringelsen av verdi på eiendommene. Som en av grunneierne i 19/8 tar 
jeg også som en forutsetning at vi får kompensasjon  for  det arealet som det skal etableres aktivitet 
på, og  at pkt.1.4 i bestemmelser til kommunedelplan ivaretas på en god måte. 
 
Hilsen Betty Rabben Nordfrøyveien 242 tlf.41009092 

 

Sendt fra min iPad 



Fra: Bjørn Ivan [bjornivan@gmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 08.02.2016 11:52:56 

Emne: Merknader på forslag til kommunedelplan til høring 

Vedlegg: Merknad til kommunedelplan på høring 8.2.16.PDF 

Hei! 

 

Vedlagt er merknader til kommunedelplan for Sistranda som er ut til høring 

 

--  

Mvh  

for Foreldregruppa i Klubben Grendalag 

Bjørn Ivan Espnes 



Foreldregruppa i Klubben Grendalag

v/ Bjgrn lvan Espnes

Bremnesveien 13

7270 Dyrvik

Fr@ya kommune

v/ R6dmann

Postboks L52

T26L Sistranda

Dato: 08.02.201-6

Viser til forslag i kommunedelplan for Sistranda, omrSdet 83 b, som er tenkt avsatt til boligformSl.

Vi finner dette uakseptabelt og lite framtidsrettet. R6dmannen har gjort det offentlig, og som vi alle
vet er at Sistranda skole har plassmangel allerede i dag. I den forbindelse ser vi det meget betenkelig
at omr6det er avsatt til boligformSl. Det er stort fokus pA boliger og naringsutvikling pA Frtya, men vi
ser ikke at kommunedelplanene har tatt hensyn til barn/skole framover itid.

Uteom16det ved Sistranda Skole er ogsd for lite per i dag, noe som vil bli i varetatt hvis gamle Fr6ya

videregiende skole blir en naturlig utvidelse av Sistranda skole.

Fr@ya Kommune md ta h@yde for fortsatt god befolkningsvekst og sorge for at <Frpya-samfunnet

utvikler seg i takt med befolkningsveksten>, jf. Samfunnsdelsplanen.

Boligplanleggingen stir ikke i samsvar med kommunedelplanen som er p6 h6ring, med tanke p6

skolens plassmangel.

Fr6ya kommune m6 ta hOyde for tilvekst i hele Sistranda skolekrets, strekningen Sistranda-
Tungvigen, og ikke bare Sistranda.

Omr6det B3b i kommunedelplanen md avsettes til framtidig utbygging av Sistranda Skole.

Hilsen

For Foreldregruppa i Klubben Grendalag

Espnes



Fra: Svein J Midtøy Lerow AS [SveinJarleM@lerow.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Sigrid Hanssen [Sigrid.Hanssen@froya.kommune.no]; Andreas Kvingedal 

[Andreas.Kvingedal@froya.kommune.no]; 'grete@plankontoret.net' [grete@plankontoret.net]; 

'Sissel Enodd' [sissel@plankontoret.net] 

Sendt: 12.01.2016 10:41:26 

Emne: Kommuneplanens arealdel - innspill om areal til sentrums- og sjønære boliger - Rabben 

Panorama 

Vedlegg: image001.jpg; Innspill Frøya kommune - Rabben Panorama.docx 

Hei.  
 
På vegne av THM Invest AS oversendes innspill til kommuneplanens arealdel for Sistranda for 
oversending til medlemmer av 
 

- Frøya Hovedutvalg for forvaltning før møte 14.01.2016 
- Frøya Formannskap før møte 19.01.2016/21.01.2016 
- Frøya kommunestyre før møte 28.01.2016 

 
Imøteser bekreftelse på at brev er videresendt. På forhånd takk for hjelpen.  
 
Ha en strålende dag! 
 
 
Med vennlig hilsen/Best Regards 

 

Svein Jarle Midtøy 

utviklingsdirektør Lerow 
Mob: 004790588578 
Mail: sveinjarlem@lerow.no 
Skype: sjmidtoy  

 

 
  
 
 
 
 



Til  

Frøya Hovedutvalg for forvaltning 

Frøya formannskap 

Frøya kommunestyre 

 

12.01.2016 

 

 

Kommuneplanens arealdel for Sistranda -  

Innspill om areal til sentrums- og sjønære boliger på gnr/bnr 19/9 og 19/20, Rabben 

 

Som eier av gnr/bnr 19/9 ved Rabben sendte vi innspill ved oppstart av arbeid for 

kommunedelplan for Sistranda. Der ba vi om at den delen av eiendommene gnr/19/9 og 

19/20 som ligger vest for fv. 714 skulle vises til boligformål og at den delen av eiendommene 

som ligger øst for fv. 714 skulle vises til annet byggeområde for naust. 
 

Vi er godt fornøyd med at forslag til plankart som Rådmannen la frem til behandling i 

formannskapet den 8.12.15 viser nytt boligområde for del av eiendommen som ligger ovenfor 

vegen. Området nedenfor vegen er imidlertid vist til LNF-område. Området nord for 19/9 er 

vist til nytt boligområde, B7. Vi ønsker at dette utvides sørover slik at det også omfatter 

eiendommene gnr/bnr 19/9 og 19/20. Bakgrunnen er at det er mangel på boliger på Frøya, 

området er sentrumsnært og vil kunne gi attraktive, og etterspurte, sjønære boliger. Området 

er av samme beskaffenhet/bonitet og med samme arealbruksinteresser, som det nye 

boligområdet det grenser inntil mot nord og det er naturlig å se disse områdene i 

sammenheng.  
 

Under er område som ønskes til fremtidig boligområde vist med rød strek i et utsnitt av 

forslag til plankart som ble lagt frem for behandling i formannskapet den 8.12.15. 

 

 

Forslag til nytt 

boligområde 



 

Vi imøteser Frøya kommunes tilbakemelding på vårt innspill til utbyggingsprosjekt som har 

arbeidstittel Rabben Panorama.  

 

Med vennlig hilsen 

THM Invest AS 

 

 

Svein Jarle Midtøy 

 



Fra: Bjørnar Johansen [bjornar.johansen@stfk.no] 

Til: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 22.01.2016 09:22:11 

Emne: VS: Kommuneplanens arealdel 

Vedlegg: image001.png; image002.png; image003.jpg; Arealplan.docx 

Hei. 
Dette dokumentet sendte jeg Svanhild 05.nov 
  
Bjørnar Johansen  
Daglig leder  

 
Blått kompetansesenter AS 

boks 25, 7261 Sistranda 
Lync adresse: bjornar.johansen@stfk.no 
73 19 51 11 / 950 69 496 

73 19 51 11 (sentralbord) 
  
  

Fra: Bjørnar Johansen  
Sendt: 5. november 2015 08:45 
Til: 'Svanhild Mosebakken' (Svanhild.Mosebakken@froya.kommune.no) 
Emne: Kommuneplanens arealdel 
  
Hei 
Oversender et innspill ang regulering av sjønære boliger på Sistranda.  
  
Med vennlig hilsen 
Bjørnar Johansen 
 

 

  

Bjørnar Johansen  
Daglig leder 
Frøya videregående skole 

boks 44, 7261 Sistranda 
Skype for Business: bjornar.johansen@stfk.no 
73 19 51 11 / 950 69 496 

73 19 51 11 (sentralbord) 

www.froya.vgs.no 

          



Høringsuttalelse  
Kommuneplans arealdel 

1 
 

Bjørnar Johansen 

 

 

HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA 

Frøya er en kystkommune der fokus på havet er stort. Tradisjonelt har Frøyværingen tatt sitt 

levebrød fra havet. Jeg er også sikker på at det vil skje i framtiden, gjennom havbruk og fiske. 

Tidligere, for 40 til 80 år siden var det forbundet med slit å ta sitt levebrød fra havet. Det gledelige nå 

er at vi ser på havbruk som den store næringen i framtiden. Frøya skal være en havkommune. Frøya 

kommune ligger fremst når det gjelder utviklingen i havbruksutdanning og forskning.  

Vi må ikke miste det forspranget 

Det vi har sett i den senere tid er at bebyggelse er trukket bort fra sjøen og havet. Som en 

havkommune kan vi ikke legge til rette for boliger bort fra sjøen. Vi ser fra mange andre steder at de 

mest attraktive boligområdene så nært havet/sjøen som mulig, ja mange plasser er de satt på pæler 

ute i sjøen. Det er så viktig for offentlig og privat næringsliv at bolig/bofasilitetene  er i sjøkanten. 

I tillegg vi må vi også legge til rette slik at vi kan få leiligheter i sjøkanten som møter et behov og ny-

pensjonister. Dette er en gruppe mennesker som ønsker sentrumsnær leiligheter knyttet til påtplass. 

Som et eksempel ønsker jeg å legge ved noen bilder. 

 

Klippet ut fra Eliløkken som et eksempel 

Boliger i tilknytning til sjøen.  



Høringsuttalelse  
Kommuneplans arealdel 

2 
 

 

 

I forlengelsen fra Beinskaret og ned til sjøen bør det reguleres til boligformål. Her vil det være plass til 

et kompleks med blokkbygging, ikke over 4 etasjer og rekkehus. Dette vil gjøre området attraktivt for 

tilflyttere og for pensjonister som ønsker å flytte ut av enebolig. Området er attraktivt og 

sentrumsnært. I tillegg er det også planlagt småbåthavn på rabben noe som også øker attraktiviteten 

for dette området. 

 

 



Høringsuttalelse  
Kommuneplans arealdel 

3 
 

Frøya kommune har ingen slike områder til sjønære boliger i dag og det er et klart behov. Ved å 

regulere for sjønære boliger nært sentrum vil fortettningen bli større og en vil på mange måter styrke 

sentrumsfunksjonene.  

 



Fra: Vegard Eitrem [vegard.eitrem@stfk.no] 

Til: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no]; Maciej Karpinski 

[Maciej.Karpinski@froya.kommune.no] 

Kopi: Roger Nordahl [roger.nordahl@stfk.no]; Rune Venås [rune.venas@stfk.no]; Olav Sigurd 

Sandvik [olav.sigurd.sandvik@stfk.no]; oystein@jsta.no [oystein@jsta.no]; 

aleksander.sorvik.hanssen@norconsult.com [aleksander.sorvik.hanssen@norconsult.com] 

Sendt: 21.12.2015 14:56:10 

Emne: Frøya VGS - Kai/Molo innspill til KPA, justert forslag 

Vedlegg: image002.png; image003.png; Molo_des2015.pdf 

Vi viser til hyggelig møte på Frøya tirsdag 15. desember. 
 
Vedlagt oversendes skisse av mololøsning med blant annet endret plassering. Dette er i henhold til 
synspunkter som framkom som i møte med kommunen. I hovedsak omfatter endringene: 
 

 Speilvending av løsning om sørlige molo, og dermed forskyving av anlegget sørover 

 Adkomst via ny veg fra hovedvegen (mulighet for sambruk med framtidig museum) 

 Justering av interne adkomster til skolen for nordlige molo 

 Sørlige molo har fått endret formål til «gjestehavn/andre formål». 
 
Vi gjør oppmerksom på at dette er en skissemessig framstilling framstilt på kort tid, og at det finnes rom 
for justeringer på flere områder. Skolens behov for havn er i illustrasjonen ivaretatt som før. Vi ber om 
tilbakemelding om justeringer er ønsket. 
 
Vi ber om at vedlagte skisse legges til grunn for innspill til kommuneplanens arealdel, og at vi holdes 
orientert om prosessen videre. Som nevnt i møte overtar Olav Sigurd Sandvik som saksbehandler hos oss 
etter jul. 
 
God jul! 
 
Med vennlig hilsen 
Vegard Eitrem 
 

 

  

Vegard Eitrem  
Prosjektleder 
Bygge- og eiendomstjenesten 

Postboks 2350, Sluppen 

7004 Trondheim 
Skype for Business: vegard.eitrem@stfk.no 
72 81 21 14 / 943 77 869 

72 81 10 00 (sentralbord) 

www.stfk.no 
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2. I N N SPI LL SOM ER I TRÅD M ED GJE LDE N DE
KOM M U N E DE LPLAN

Det har kommet inn innspill som vurderes å være i t råd med gjeldende kommunedelplan, og følgelig ikke er
vurdert i konsekvensutredninga:

Avsender Innspillet gjelder Kommentar
Stig Bremnes Endringer av eiendomsgrenser i boligom råde. Det er fradelt

en del av eiendommen til merknadsgiver far for å gi plass til
en planlagt veg. Det vurderes som lite sannsynlig a t vegen
kommer, og merknadsgiver ønsker arealet tilbakeført til
eiendommen den var fradelt fra.

De aktuelle eiendommene
er i sin helhet regulert til
boligformål i gjeldende
kommunedelplan. Justering
av eiendomsgrenser kan
foretas uten
reguleringsmessige grep i
kommunedelplanen.

Nils J. Vang Mener at gangbrua over fylkesvegen på Sistranda er et
byggverk som gir et visuelt minne som mange vil kny tte til
Frøya og Sistranda, og foreslår dekorasjon av denne for å
gjøre den til noe fint og severdig.

Ligger utenfor det som
kommuneplanarbeidet skal
omfatte.

Sistranda
småbåtforening

Skisserer utvidelse av småbåthavna på nordsida av
Siholmen.

Vurderes å være i
gjennomførbart innenfor
rammene som gjeldende
kommunedeplan setter.
Arealbruken i sjø og på land
i det aktuelle området
forutsettes videreført i ny
plan.

Handelssentrum
AS

Ønsker et område i sentrum (se kartutsnitt under)
omregulert til bolig/forretning/kontor, med parkeri ng i
sokkel.

Området er i gjeldende
kommunedelplan regulert
til sentrumsformål, som
omfatter forretninger,
tjenesteyting og
boligbebyggelse, herunder
parkering og nødvendige
grønne (ute-)areal til
bebyggelsen.

Innspillet er i samsvar med
gjeldende kommundelplan
fra 2009 og reguleringsplan
for området.
Reguleringsplanen skal
fortsatt gjelde og legges til
grunn i
kommunedelplanen.

Frøya kommune Innspillet går ut på etablering av bo liger på et areal
beliggende i tilknytning til sentrumskjernen, mello m
fylkesveg 714 og sjøen. Det ligger pr. i dag flere boliger langs

I gjeldende
kommunedelplan er arealet
regulert til sentrumsformål,



fylkesvegen, mens arealet videre ned mot sjøen i ho vedsak
er ubebygd.

hvor boliger inngår.

Frøya kiteklubb Markerer en sone på land som av sik kerhetshensyn må være
fri for bebyggelse og farlige objekter. Aktuelle ti ltak:

• Fjerne trær
• Lage slett overgang mellom dyrka mark og stranda
• Fjerning av større steiner ute i vannet og på land
• Ingen båter på utlegg i det aktuelle området
• Planering av området nedenfor kulturhuset-
• Fjerning av lysmaster på nedsida av

kompetansesenteret.

Ønsker også at det etableres et naust for vannsport i det
aktuelle området, med fasiliteter som dusj,
omkledningsrom, låsbar oppbevaring, oppvarmet
oppholdsrom etc.

Innspillet omhandler for
det meste detaljer som ikke
behøver å forankres på
kommuneplannivå. En tar
innspillet likevel med i
konsekvensutredninga
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Spørsmål til ordfører i Frøya kommune 
 
Spørsmålet ønskes besvart i kommunestyrets møte 26. Mai 2016. 
 
Viser til oppslag i Frøya.no 3. Mai 2016. Lensmann Arild Solli opplyser at Frøya 
lensmannskontor stenges 3 dager i uka. Det sies ingen ting om varigheten av 
stengingen. I tillegg opplyser Solli at Hitra lensmannskontor stenges for publikum 2 
dager i uka. 
 
Dette framstår som en permanent svekkelse av Frøya lensmannskontor, og man kan 
mistenke at dette er et første steg mot permanent nedleggelse av Frøya 
lensmannskontor. 
Lensmannens begrunnelse er at man på denne måten styrker veipatruljeringen, og at 
tiltaket vil styrke kompetanse og arbeidsmiljøet. 
Dette framstår som en ensidig satsing på patruljering på bekostning av publikums 
mulighet til personlig kontakt med politiet i saker som ikke er av trafikal art. 
Grepet lensmannen gjør fremstår som sentraliserende, og en svekkelse av publikums 
mulighet til å ha personlig kontakt med tjenestene lensmannskontoret kan tilby. I 
særlig grad gjelder dette beboere i øyrekka. 
 
Frøya kommune har tidligere ”gått høyt ut” i kampen for å beholde Frøya 
lensmannskontor. 
 
Spørsmål:  
 
Hva har Frøya kommune bidratt med i prosessen som har funnet sted i denne 
saken? 
 
Hva vil Frøya kommune eventuelt foreta seg med bakgrunn i den situasjonen 
som har oppstått? 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ola Grønskag 



 
Kommunestyrerepresentant for Venstre 
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